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1 APRESENTAÇÃO 

 

Caros Professores! 

 

Este Produto Educacional é o resultado final de uma pesquisa de Mestrado vinculada ao 

Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cujo objetivo principal centrou-se na 

investigação, à luz da Etnomatemática1, dos conhecimentos matemáticos que são utilizados por 

um grupo de garimpeiros no processo de extração e comercialização de minerais em dois 

garimpos localizados na zona rural da cidade de Parelhas2, no Estado do Rio Grande do 

Norte/RN. 

Ainda como finalidade desta pesquisa, foram analisados como os conhecimentos 

(empíricos) matemáticos dos garimpeiros e as Matemáticas presentes nas práticas laborais desse 

grupo de trabalhadores poderiam contribuir para a construção de uma proposta de ação 

pedagógica para o ensino de Matemática na Educação Básica.  

A culminância desse estudo se deu com a elaboração deste Caderno de Atividades 

contendo situações-problema inerentes ao contexto sociocultural do garimpo, que aqui 

apresentaremos. 

O presente Caderno de Atividades consiste numa proposta de ação pedagógica para o 

ensino de Matemática na perspectiva da Resolução de Problemas, destinada aos docentes e 

educadores dessa área de conhecimento, podendo ser estendida sua aplicação a projetos 

interdisciplinares com as devidas adaptações aos objetivos almejados. 

Desse modo, esta proposta é constituída por atividades a serem realizadas em sala de 

aula pelos alunos com o auxílio do docente, tendo como ponto de partida situações-problema 

vivenciadas no cotidiano de um grupo de garimpeiros. 

Pretende-se, com a disponibilização deste Produto Educacional, fomentar a utilização 

de materiais didáticos que valorizem as habilidades, os conhecimentos empíricos, as formas de 

compreensão e as diversas Matemáticas presentes em determinados grupos socioculturais. 

                                                 
1 Etnomatemáticas são os modos, as artes e as técnicas de explicar, conhecer e lidar com o ambiente natural, social, 

cultural e imaginário (D’AMBROSIO, 2015). 

 
2 A cidade de Parelhas fica localizada na mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó Ocidental. As 

duas principais fontes de geração de emprego e renda do município são as indústrias cerâmicas e a extração e 

comercialização de minérios. 
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Não obstante, esta proposta de ação pedagógica contempla situações-problema que irão 

proporcionar aos alunos, a proximidade de uma realidade vivenciada por um determinado grupo 

sociocultural, nesse caso, os trabalhadores de garimpos.   

 Com a utilização de atividades contextualizadas, os professores são levados a explorar 

problemas provocativos de discussões e a imersão em contextos mais atraentes, abordando 

situações cotidianas, menos abstratas e, dessa forma, desconstruindo a ideia prévia que os 

alunos trazem sobre a Matemática, de que a aprendizagem se dá apenas por meio de um 

acúmulo de fórmulas e algoritmos prontos e acabados. 

 Nesse sentido, conforme Andreatta (2013, p. 102), 

 

Quando os estudantes conseguem estabelecer associações, conexões e 

aproximações entre o ‘seu mundo’ e o ‘mundo escolar’, ou seja, o 

conhecimento matemático cotidiano e o conhecimento matemático escolar, o 

resultado da aprendizagem e interesse dos mesmos é mais significativo. 

 

Por isso, o professor precisa buscar ou construir novos recursos de aprendizagens, 

diversificar sua metodologia, saindo de sua zona de conforto e das formas tradicionais de ensino 

que se mostram muitas vezes pouco interessantes e desestimulantes para os alunos.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de 

Matemática: 

  

É consensual a ideia de que não existe um caminho que possa ser identificado 

como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular, da 

Matemática. No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala 

de aula é fundamental para que o professor construa sua prática 

(BRASIL,1998, p. 42). 

  

 Nessa perspectiva, ressaltamos que não há receitas, nem padrões considerados prontos 

e ideais para o ensino de Matemática, cada contexto precisa ser estudado e levado em 

consideração. 

 Portanto, ao propor a aplicação das situações-problema presentes neste Caderno de 

Atividades, não sugerimos o abandono da Matemática acadêmica, mas orientamos aos 

aplicadores que é possível construir um conhecimento matemático com a utilização de 

instrumentos e materiais pedagógicos que valorizem os modos, estilos e técnicas de explicar, 

aprender e lidar com o ambiente natural, social e cultural, ou seja, com as várias 

etnomatemáticas. 
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Conforme dito, este Produto Educacional visa potencializar a aquisição e a construção 

dos conhecimentos matemáticos pelos discentes, por meio da aplicação de situações-problema 

contextualizadas com o ambiente natural do garimpo, abordando as atividades de extração, 

separação, estocagem, transporte, comercialização e utilização dos minerais. 

Reiteramos que este Produto Educacional apresenta-se como uma alternativa 

pedagógica, da qual o professor pode fazer uso, dispondo de um mecanismo a mais para sua 

prática docente, enriquecendo, desse modo, seu rol de possibilidades para o ensino e 

aprendizagem de Matemática na Educação Básica. 

 

1.1 OBJETIVOS DO CADERNO DE ATIVIDADES 

 

 Definimos como objetivos principais deste Caderno de Atividades: 

 

 Valorizar nos alunos, suas habilidades, conhecimentos prévios e as formas de 

compreensão das diversas Matemáticas que estão presentes no nosso cotidiano; 

 Propiciar aos alunos um novo olhar sobre a Matemática, na promoção de uma educação 

que valorize a diversidade cultural, respeitando as singularidades e particularidades 

desse aluno em sua realidade social, oferecendo mecanismos e propostas de ações 

pedagógicas que resgatem a herança histórica e cultural sem fugir da realidade da 

Matemática acadêmica. 

 Fomentar a utilização de propostas pedagógicas que possam vincular a vida e as 

necessidades dos alunos em seu ambiente natural. 

 

 Espera-se, ainda, com esta ação pedagógica, que os alunos participem ativamente do 

processo de ensino-aprendizagem dos conceitos matemáticos, como também: 

 

 Despertar o interesse dos alunos para a resolução de situações-problema; 

 Desenvolver as habilidades de observar, registrar, analisar dados e elaborar ideias; 

 Desenvolver habilidades para se trabalhar com cálculos estimativos; 

 Incentivar nos alunos, o princípio de questionador e argumentador, para que 

apresentem e justifiquem suas respostas de forma coerente. 

 Trabalhar conceitos matemáticos, utilizando contextos socioculturais; 
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 Oportunizar aos alunos uma aprendizagem significativa, de forma que eles possam 

utilizar os conceitos apropriados na aplicação de situações-problema envolvendo outros 

contextos; 

 Valorizar o conhecimento e a cultura dos garimpeiros. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2 PROPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

As atividades que contemplam esta proposta de ação pedagógica foram desenvolvidas 

a partir das investigações acerca dos saberes e fazeres de um grupo de garimpeiros que 

trabalham em dois garimpos localizados na zona rural da cidade de Parelhas, no interior do 

estado do Rio Grande do Norte. 

Como resultado dessas observações, foram elaboradas situações-problema inerentes ao 

contexto sociocultural do garimpo, as quais propomos serem aplicadas em sala de aula, com a 

utilização da metodologia de ensino e aprendizagem por meio da Resolução de Problemas. 

O Esquema 1, a seguir, apresenta as situações-problema como foco central da tríade – 

contexto sociocultural – Etnomatemática – Resolução de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Nesse sentido, o contexto sociocultural, o garimpo, foi investigado à luz dos princípios 

da Etnomatemática, e, como produto dessa investigação, elaboramos esta proposta de ação 

pedagógica com situações-problema que recomendamos serem trabalhadas em sala de aula na 

perspectiva da metodologia de ensino e aprendizagem por meio da Resolução de Problemas, na 

concepção de Onuchic e Allevato (2011, p. 83-84), disponível no item 9, “Orientações aos 

Docentes”, do presente Caderno de Atividades. 

Esquema 1: Origem das situações-problema 

 



 

 

 

12 

 

Nessa perspectiva, as situações-problema presentes nesta proposta de ação pedagógica 

foram estruturadas a partir das observações de quatro etapas da produção mineral do garimpo 

(extração, separação, estocagem/transporte e comercialização dos minerais), e uma quinta 

abordagem, das funções e utilização dos minérios. 

Os textos de referência que norteiam as situações-problema que compõem este Caderno 

de Atividades foram extraídos de entrevistas semiestruturadas realizadas com três garimpeiros 

e, principalmente, das observações participantes empreendidas no garimpo, técnicas específicas 

de coleta de dados de uma pesquisa qualitativa com abordagens etnográficas. 

 Buscamos contemplar na resolução das situações-problema, uma série de conceitos 

matemáticos abordados nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 

percorrendo, desse modo, uma parte dos componentes curriculares que integram a Educação 

Básica. 

 No item 3, a seguir, apresentaremos como estão estruturadas as situações-problema do 

presente Caderno de Atividades. 
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3 ESTRUTURAÇÃO DAS SITUAÇÕES-PROBLEMA 

 

 Dividimos as situações-problema que compõem este Caderno de Atividades em 5 

etapas, 4 dessas, caracterizam a sequência de tarefas que são realizadas no garimpo para 

produção dos minerais e uma quinta que diz respeito à utilização desses minérios. 

  Na primeira etapa, apresentaremos as situações-problema referentes ao processo de 

extração dos minerais (ver item 4), em seguida abordaremos as situações-problema na etapa de 

separação desses minerais (ver item 5), posteriormente, uma terceira etapa contempla as 

situações-problema relativas ao processo de transporte e estocagem dos minerais (ver item 6). 

A quarta etapa, por sua vez, diz respeito à comercialização (ver item 7), e, por fim, abordaremos 

as situações-problema envolvendo a utilização dos minérios (ver item 8). 

 Cada etapa das situações-problema está estruturada da seguinte forma, a saber: 

inicialmente será apresentado um texto introdutório contendo uma breve explanação das 

questões a serem trabalhadas, bem como os conteúdos que poderão serem abordados. 

Posteriormente, serão exibidos os textos de referência, que foram extraídos das observações 

participantes empreendidas nos garimpos pesquisados e das entrevistas realizadas com os 

garimpeiros. Em seguida, virão as situações-problema relacionadas aos textos de referência 

descritos anteriormente. 

 Destacamos, ainda, as orientações aos docentes, que estão disponíveis no item 9 do 

presente Caderno de Atividades, contendo as instruções de como os professores devem 

proceder durante a aplicação das situações-problema de acordo com a metodologia de ensino e 

aprendizagem através da Resolução de Problemas, bem como as chaves de respostas com dicas 

e sugestões, de modo que os docentes possam fazer possíveis adequações no que tange à 

realidade educacional do local em que atuam e das especificidades vivenciadas pelos alunos. 

A seguir, serão apresentadas as situações-problema que acabamos de comentar, para 

que os docentes e educadores possam aplicá-las em suas aulas e demais atividades didáticas 

como uma alternativa para o ensino-aprendizagem de Matemática na Educação Básica. 
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4 SITUAÇÕES-PROBLEMA NO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DOS MINERAIS 

 

 As situações-problema que iremos trabalhar neste item dizem respeito à primeira etapa 

da produção mineral que é realizada no garimpo, a etapa da extração das rochas que contém os 

minérios. 

 No subitem 4.1, a seguir, será apresentado o texto de referência que deverá nortear os 

alunos durante a resolução das 3 situações-problema que foram elaboradas com base nas 

investigações realizadas nos garimpos pesquisados, nessa primeira fase da exploração mineral. 

 Os conteúdos matemáticos que podem ser trabalhados nas situações-problema na etapa 

de extração dos minerais são: 

 

 Sequências numéricas 

 Razão e proporção 

 Operações com números decimais 

 Regra de três 

 Medidas de tempo 

 Medidas de massa 

 

4.1 TEXTO DE REFERÊNCIA: CONTEXTUALIZANDO O PROCESSO DE EXTRAÇÃO 

DOS MINERAIS 

 

As etapas de produção de minérios no garimpo têm início no processo de extração dos 

minerais que estão presentes nas rochas denominadas de pegmatito3 e ocorrem dentro da mina. 

Nesse processo, os garimpeiros realizam perfurações nas rochas utilizando uma 

furadeira de alto impacto ligada a uma máquina compressor, conforme podemos observar na 

Figura 1. 

O resultado dessas perfurações são furos de formato cilíndrico (ver Figura 2), onde serão 

depositados os materiais explosivos e realizadas as detonações para retirada das rochas de 

pegmatito que contém os minérios. 

 

                                                 
3 Pegmatito, pegmatite ou pegmatita, é a designação dada a uma rocha ígnea de grão grosseiro cujo tamanho dos 

grãos (minerais) é igual ou maior que 20 mm. Diz-se que essas rochas apresentam textura porfirítica ou pegmatítica 

(MELO, 2011). 
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Figura 1 – Garimpeiros perfurando a rocha 
Figura 2 – Furo onde será depositado  

o material explosivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realização desses furos, os garimpeiros utilizam aços4 de diferentes tamanhos, 

0,8m, 1,6m, 2,4m, e assim sucessivamente, de acordo com a necessidade de profundidade na 

perfuração de cada furo, como podemos observar no Esquema 2. 

Durante uma observação da média de tempo que o garimpeiro necessita para perfuração 

de um furo de 2,4m na rocha, foram registrados os seguintes dados: 

Na primeira perfuração o garimpeiro necessitou de 4 minutos para chegar à 

profundidade de 80 centímetros, utilizando o aço dessa respectiva altura. Em seguida, foram 

utilizados mais 2 minutos para colocação do segundo aço de 1,6m, quando o garimpeiro 

necessitou de mais 4 minutos para atingir essa profundidade. Por fim, aconteceu mais uma troca 

de aço para o de 2,4m, novamente em 2 minutos, e o garimpeiro, em mais 4 minutos, atingiu 

essa última profundidade. 

O Esquema 2, a seguir, estabelece essas informações em uma relação de 

tempo/profundidade durante a realização dessa atividade. 

 

                                                 
4 Ferramenta retilínea de formato cilíndrico que os garimpeiros acoplam à furadeira de alto impacto para perfurar 

os furos nas rochas. 

Fonte: Arquivo dos autores. Fonte: Arquivo dos autores. 
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Esquema 2 – Relação tempo/profundidade na perfuração do furo na rocha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizadas as perfurações e posteriormente as detonações, o desmonte vai avançando 

ao longo da zona mineralizada em bancadas5 longitudinais, conforme ilustra a Figura 3, a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Formação rochosa linear que se apresenta verticalmente equidistante de acordo com a sua profundidade, mediante 

cortes transversais, resultantes das detonações (LUZ; LINS, 2005). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 3 - Frente de desmonte da bancada 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      2,1m 

                                                                                    2,5m 

                                                                   

                                                               4,5m 

 

 

 

 

 

  Observa-se na Figura 3 que essa bancada apresenta-se no formato de um prisma regular 

retangular e que suas dimensões são, respectivamente, 4,5m de comprimento por 2,5m de altura 

por 2,10m de largura. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 1: 

 

Observando o Esquema 2. Se o garimpeiro necessita realizar a perfuração de um furo 

na rocha de 2,4 metros de altura, por que ele precisa utilizar três aços de tamanhos diferentes, 

respectivamente, de 0,8m e 1,6m e 2,4m? Qual a relação existente entre as três alturas dos aços 

representados no Esquema 2? 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 2: 

 

Sabendo-se que o garimpeiro, utilizando uma furadeira de alto impacto, perfura 80 

centímetros de profundidade na rocha a cada 4 minutos, e que o intervalo para troca de cada 

aço é 2 minutos, quantos minutos, o garimpeiro levará para realizar uma perfuração de um furo 

na rocha de 3 metros de profundidade, utilizando os aços de 0,80m, 1,60m, 2,40m e 3,20m? 

Fonte: Arquivo dos autores. 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 3: 

 

Analisando os dados da bancada disponíveis no texto de referência, mais precisamente 

na Figura 3, e sabendo-se que a densidade6 aproximada do material explorado é de 1,4T/m3, 

qual a massa aproximada do material desprendido da bancada após a realização das detonações? 

 

Informações adicionais:  

T/m3, corresponde a toneladas por metro cúbico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 A densidade de um objeto, neste caso, das rochas que estão sendo exploradas, se define como a relação entre a 

massa e o volume desse material. 
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5 SITUAÇÕES-PROBLEMA NO PROCESSO DE SEPARAÇÃO DOS MINERAIS 

 

Dando continuidade às etapas de exploração dos minerais no garimpo, tem-se o processo 

de separação do material que irá extrair os minérios. 

 Esse material que contém os minérios é resultante das detonações que são realizadas nas 

rochas, como posto anteriormente no texto de referência do subitem 4.1 do presente Caderno 

de Atividades. 

 No subitem 5.1, a seguir, será apresentado o texto de referência que deverá nortear os 

alunos durante a resolução das 3 situações-problema que foram elaboradas com base nas 

investigações realizadas nos garimpos, acerca dessa segunda etapa da produção mineral. 

 Os conteúdos matemáticos que podem ser trabalhados nas situações-problema na etapa 

de separação dos minerais são: 

 

 Razão e proporção 

 Operações com números decimais 

 Medidas de massa 

 Porcentagem 

 

5.1 TEXTO DE REFERÊNCIA: CONTEXTUALIZANDO O PROCESSO DE SEPARAÇÃO 

DOS MINERAIS 

 

 Realizadas as detonações, o resultado é um amontoado de rochas de pegmatito e, a partir 

de então, o trator enchedeira inicia a retirada do material de dentro da mina (ver Figura 4), 

colocando-os em locais específicos na área externa do garimpo para separação e classificação 

de cada minério. 
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Figura 4 - Enchedeira retirando os materiais resultantes das detonações 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa etapa da produção, a enchedeira consome 120 litros de combustível a cada 2 dias, 

trabalhando 6 horas por dia. Cada carregamento para transportar uma concha de material para 

fora do garimpo é realizado em aproximadamente 8 minutos. 

Sabendo-se que a concha da enchedeira tem capacidade para transportar de 2000 a 2500 

quilos por vez e que a massa aproximada do material que foi desprendido da bancada após a 

realização da detonação na rocha, já foi encontrada na situação-problema 3 do item 4, visto 

anteriormente, elabore estratégias para solucionar as situações-problema a seguir. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 1: 

 

Considerando as informações do texto de referência, que a enchedeira tem capacidade 

para transportar de 2000 a 2500 quilos em cada carregamento e o valor total da massa do 

material que foi desprendido da bancada, encontrado na situação-problema 3 do item 4, 

encontre uma das possíveis alternativas de carregamento, utilizando a enchedeira, que o 

garimpeiro, operador dessa máquina, poderá proceder para retirada de todo o material resultante 

da detonação para fora do garimpo. 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 2: 

 

Elabore uma estratégia para ajudar o garimpeiro, de forma que ele tenha o menor custo 

possível em consumo de combustível durante a realização do transporte, utilizando a enchedeira 

para a retirada de todo o material resultante das detonações para fora do garimpo. Apresente e 

justifique sua resposta. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 3: 

 

Considerando a quantidade de carregamentos, pela enchedeira, durante a realização do 

transporte do material, encontrado na situação-problema 2 do presente item e as informações 

do texto de referência, qual a quantidade aproximada de combustível que será necessária para 

a retirada de todo o material resultante das detonações para fora do garimpo? 
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6 SITUAÇÕES-PROBLEMA NO PROCESSO DE TRANSPORTE E ESTOCAGEM 

DOS MINERAIS 

 

 As situações-problema presentes neste item são referentes à terceira etapa da produção 

mineral que é realizada no garimpo, a etapa de transporte e estocagem dos minerais. 

 Elaboramos 4 situações-problema, disponíveis no subitem 6.1, a seguir, todas 

devidamente precedidas do texto de referência que deverá orientar os alunos durante o processo 

de resolução. 

 Os conteúdos matemáticos que podem ser trabalhados nas situações-problema na etapa 

de transporte e estocagem dos minerais são: 

 

 Geometria espacial – figuras geométricas 

 Volume de cilindro 

 Volume de prisma regular retangular 

 Unidades de medidas 

 Operações com números decimais 

 Regra de três 

 

6.1 TEXTO DE REFERÊNCIA: CONTEXTUALIZANDO O PROCESSO DE 

TRANSPORTE E ESTOCAGEM DOS MINERAIS 

 

 Após a retirada do material para fora do garimpo, é realizada a separação dos minérios, 

como, por exemplo, a mica (que é acondicionada em sacos de nylon que têm o formato 

aproximado de uma figura geométrica cilíndrica, conforme podemos observar na Figura 5), e o 

feldspato, que é estocado a céu aberto (ver Figura 6). 
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Figura 5 – Estocagem da mica Figura 6 – Estocagem do feldspato 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 1: 

 

 Considerando que cada saco de nylon, onde são armazenados o minério mica, tem 

dimensões aproximadas de 80cm de altura e 40cm de diâmetro em sua base, encontre o volume 

aproximado de uma produção de 14 sacos completamente cheios desse minério. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 2: 

 

Sabendo-se que as dimensões do saco de nylon onde são armazenados o minério mica 

são de 80cm de altura e 40cm de diâmetro em sua base, que dimensões você recomendaria ao 

garimpeiro utilizar em um outro recipiente no formato de um prisma regular retangular 

contendo a mesma capacidade de volume do saco de nylon no formato cilíndrico, no caso de 

uma substituição desse recipiente para o armazenamento do minério? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo dos autores. Fonte: Arquivo dos autores. 
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Figura 7 – Caminhão-caçamba utilizado para o transporte de feldspato 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 3: 

 

O transporte de feldspato no garimpo é realizado por meio de caminhões-caçamba, 

conforme mostra a Figura 7, e a unidade de medida metro é representada pelo conhecimento 

empírico do garimpeiro como sendo a medida de quatro palmos e meio7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando seus conhecimentos empíricos, um garimpeiro conseguiu encontrar as 

dimensões da caçamba desse caminhão, obtendo as seguintes informações: comprimento = 

4,5m, largura = 2,5m e altura = 1,5m. 

De posse dessas informações, encontre e demostre uma possível maneira que o 

garimpeiro poderá ter utilizado para medir as dimensões de comprimento, largura e altura da 

caçamba do caminhão, utilizando apenas o conhecimento de que a unidade de medida metro 

pode ser representada como a medida de quatro palmos e meio; em seguida encontre o volume 

da caçamba de acordo com os dados descritos. 

 

 

 

                                                 
7 O garimpeiro procede essa medição considerando a medida de um palmo como sendo o espaço entre o dedo 

polegar e o mínimo com a palma da mão aberta. 

Fonte: Arquivo dos autores. 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 4: 

 

Considerando o volume da caçamba do caminhão (encontrado na situação-problema 3 

do presente item), e o volume aproximado de 1 saco do minério mica completamente cheio 

(encontrado na situação-problema 1 desse mesmo item), encontre a quantidade aproximada de 

sacos do minério mica complemente cheios que podem ser acondicionados na caçamba do 

caminhão e posteriormente calcule a porcentagem da produção de 14 sacos desse minério em 

relação ao volume total da caçamba. 
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Figura 10 – Mica  

Fonte: Arquivo dos autores. 

Figura 8 – Tantalita no pegmatito  

Fonte: Arquivo dos autores. 

Figura 11 – Feldspato  

Fonte: Arquivo dos autores. 

Figura 9 – Berilo  

Fonte: Arquivo dos autores. 

7 SITUAÇÕES-PROBLEMA NO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 

MINERAIS 

 

O garimpo que aqui estamos considerando produz e comercializa cinco tipos de 

minérios, a saber: a tantalita, o berilo, a mica, o feldspato e a albita tipo C, popularmente 

conhecida no garimpo por prego de albita (ver Figuras 8, 9, 10, 11 e 12). 
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Figura 12 – Albita tipo C (prego de albita)  

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No subitem 7.1, a seguir, iremos trabalhar com 4 situações-problema inerentes à última 

etapa da produção mineral que é realizada nos garimpos, a etapa da comercialização dos 

minérios. 

Os conteúdos matemáticos que podem ser trabalhados nas situações-problema 

referentes à etapa de comercialização dos minérios são: 

 

 Regra de três 

 Média aritmética 

 Operações com números racionais 

 Unidades de medidas 

 Elaboração de gráficos 

 

7.1 TEXTO DE REFERÊNCIA: CONTEXTUALIZANDO O PROCESSO DE 

COMERCIALIZAÇÃO DOS MINERAIS 

 

 Finalizadas as etapas de extração, separação, transporte e estocagem, tem-se a etapa da 

comercialização dos minérios que são extraídos dos garimpos. 

O Quadro 1, a seguir, apresenta a relação de massa/valor de cada um desses minérios. 
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Quadro 1 – Valores de cada minério por unidade de massa 

Minérios 
Unidade de massa na 

comercialização 
Valor R$ 

Tantalita 1kg 250,00 

Berilo 1kg 3,50 

Mica 1kg 0,70 

Feldspato 1T 60,00 

Prego de albita 1T 35,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Informações adicionais:  

T – valor da massa em toneladas 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 1: 

  

 Sabendo-se que o custo com o combustível que é consumido pela enchedeira durante a 

realização de uma semana de trabalho no garimpo, é de R$ 1500,00, escolha 3, dentre os 5 

minérios descritos no Quadro 1, e simule uma produção para cada um desses minérios 

escolhidos, de forma que o garimpeiro, ao vendê-los, consiga o valor exato para o pagamento 

dos R$ 1500,00 gastos com o consumo de combustível da enchedeira. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 2: 

 

 De acordo com os conhecimentos empíricos dos garimpeiros, para cada concha da 

enchedeira completamente cheia, com aproximadamente 2.500kg de material que contém os 

minérios, é possível extrair 2kg do minério tantalita, cujo valor comercial está descrito no 

Quadro 1. Se em uma determinada venda da produção desse minério, o garimpeiro auferiu um 

valor de R$ 6.000,00, encontre uma maneira de saber o número de carregamentos de material 

desse minério que foi realizado pela enchedeira, sabendo-se que esta transporta entre 2.000kg 

a 2.5000kg por vez. 
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Figura 13 – Registro de pesagem da produção do minério mica 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 3: 

 

 A Figura 13, a seguir, apresenta o registro de pesagem da massa em kg do volume do 

minério mica contido em cada saco de nylon, resultante da produção de um garimpeiro, durante 

o processo de comercialização desse minério. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Considerando as informações registradas na Figura 13 e o valor comercial do minério 

mica disponível no Quadro 1, encontre a média aritmética da massa desse minério contida em 

cada recipiente durante a realização da pesagem e posteriormente calcule o valor em reais da 

produção do garimpeiro. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 4: 

 

 Ainda considerando os dados da Figura 13 (apresentada na situação-problema 3 

anterior), elabore um gráfico que represente a produção do minério mica do garimpeiro, 

relacionando o valor da massa em kg contida em cada recipiente (sacos) do minério mica com 

a quantidade de sacos utilizados durante a pesagem desse minério. 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 
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8 SITUAÇÕES-PROBLEMA ENVOLVENDO A UTILIZAÇÃO DOS MINERAIS 

 

 Todos os minerais que foram abordados até aqui são bastante utilizados como matéria-

prima para fabricação de produtos como: tintas, vidros, plásticos, borracha, piso de cerâmica, 

material bélico, placas de aparelhos eletrônicos, dentre outros. 

Finalizamos as etapas de situações-problema do presente Caderno de Atividades, 

apresentando 4 situações-problema que foram elaboradas com base na utilização desses 

minerais. 

Os conteúdos matemáticos que podem ser trabalhados nas situações-problema 

referentes à etapa de utilização dos minerais são: 

 

 Regra de três 

 Operações com números racionais 

 Unidades de medidas 

 Porcentagem 

 Números decimais 

 

8.1 TEXTO DE REFERÊNCIA: CONTEXTUALIZANDO O PROCESSO DE UTILIZAÇÃO 

DOS MINERAIS 

 

 Os principais campos de aplicação do minério feldspato concentram-se nas indústrias 

de cerâmica e vidro, podendo ainda ser utilizado, em menor proporção, na fabricação de tintas, 

plásticos e borrachas. Na indústria de cerâmica, a quantidade de feldspato utilizada varia de 

acordo com o tipo de produto. A porcelana de mesa pode conter entre 17 e 20% de feldspato, 

cerâmica de piso entre 55 e 60%, revestimento de parede de 0 a 11%, porcelana elétrica entre 

25 e 35% (LUZ; LINS, 2005). 

 A produção de feldspato no garimpo é vendida por toneladas e o transporte desse 

minério é realizado através de caminhões-caçamba que realizam o carregamento dentro do 

próprio garimpo. O valor comercial da tonelada de feldspato é de R$ 60,00, conforme o Quadro 

1 de valores dos minérios, disponível no item 6 do presente Caderno de Atividades. 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 1: 

 

Seu Josimar, proprietário de um garimpo, pretende patrocinar a obra de revestimento do 

piso desta sala de aula, contribuindo com o valor para compra das cerâmicas de piso. Sabendo-

se que cada metro quadro do piso escolhido para obra custa R$ 12,00, e considerando o texto 

de referência apresentado, quantas toneladas de feldspato, no mínimo, seu Josimar precisará 

vender para conseguir custear o valor dessa compra? 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 2: 

 

O pedreiro responsável pelo serviço de revestimento do piso na sala de aula informou a 

seu Josimar que, para cada 10 metros quadrados de cerâmica de piso utilizados na obra, 1 metro 

quadrado é desperdiçado durante a aplicação, devido aos recortes. Dessa forma, quantos metros 

quadrados, no mínimo, de cerâmica de piso, seu Josimar deverá comprar para realização dessa 

obra, sabendo-se que este tipo de cerâmica de piso só é comercializado em caixas de 2,2m2? 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 3: 

 

De acordo com o texto de referência, a cerâmica de piso contém em média 57,5% de 

feldspato em sua composição. Considerando o resultado encontrado na situação-problema 2, e 

que cada metro quadrado da cerâmica de piso tem a massa aproximada de 8kg, encontre a massa 

aproximada de feldspato presente na composição da massa total da cerâmica de piso comprada 

pelo senhor Josimar para realização da obra na sala de aula. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 4: 

 

 Sabendo-se que o caminhão-caçamba que realiza o carregamento de feldspato do 

garimpo transporta entre 15 e 23 toneladas, quantos carregamentos, no mínimo, teriam que ser 

realizados para transportar a quantidade de minério de feldspato que precisa ser vendido para 

custear a compra de pedras de cerâmica para revestir o piso de 15 salas de aulas iguais a nossa? 
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9 ORIENTAÇÕES AOS DOCENTES 

  

Neste item, serão apresentadas algumas orientações e considerações aos docentes e 

educadores interessados em aplicar o presente Caderno de Atividades no ensino-aprendizagem 

de Matemática na Educação Básica. 

Não pretendemos estabelecer uma receita única e definitiva, mas sim tecer algumas 

orientações que irão nortear os aplicadores desta proposta pedagógica, informando os possíveis 

caminhos, debates e sugestões acerca das respostas sugeridas. 

Ao elaborar e propor a aplicação de situações-problema em sala de aula, devemos 

refletir que os obstáculos são barreiras que podem ser colocadas aos nossos alunos para que 

eles consigam transpô-las ou, ainda, dificuldades para serem enfrentadas de maneira natural. 

Eles fazem parte do nosso cotidiano e são necessários para obtermos a capacidade de 

desenvolver habilidades para resolver os problemas do nosso dia a dia. Quando trabalhamos da 

maneira exposta anteriormente, suscitamos a curiosidade nos alunos, que se tornam 

corresponsáveis pelo desenvolvimento do conteúdo e do processo de ensino-aprendizagem 

(NUÑEZ; RAMALHO, 2004). 

Todavia, o docente necessita levar em consideração o potencial do estudante e seus 

conhecimentos prévios adquiridos no ambiente extraescolar, o que lhe permitirá construir 

ferramentas e estratégias para resolver problemas e estruturar a própria aprendizagem. Dessa 

forma, cabe, tanto ao professor quanto ao estudante, uma postura ativa e participativa que 

ultrapasse a resolução do problema por si só. A construção do conhecimento deve ser o foco da 

Resolução de Problemas que, por ter início com o docente, deve ser concebida de tal forma a 

possibilitar ao estudante a responsabilidade e a consciência de sua atitude diante da formação 

pretendida (LEAL JÚNIOR; ONUCHIC, 2015). 

Nessa perspectiva, Onuchic e Allevato (2011, p. 83-84) apresentaram um roteiro para 

auxiliar os professores na aplicação das situações-problema em suas aulas. Partindo de uma 

temática inerente a um determinado contexto sociocultural, tal roteiro consiste, em suma, na 

orientação das etapas da Resolução de Problemas em nove passos, são estes: 

 

1) Preparação do problema – Selecionar um problema visando à construção 

de um novo conceito, princípio ou procedimento; 

2) Leitura individual – Entregar uma cópia do problema para cada aluno e 

solicitar que seja feita sua leitura; 

3) Leitura em conjunto – Formar grupos e solicitar nova leitura do problema, 

agora nos grupos; 
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4) Resolução do problema – de posse do problema, sem dúvidas quanto ao 

enunciado, os alunos, em seus grupos, num trabalho cooperativo e 

colaborativo, buscam resolvê-lo; 

5) Observar e incentivar – Nessa etapa observa, analisa o comportamento dos 

alunos e estimula o trabalho colaborativo. 

6) Registro das resoluções na lousa – representantes dos grupos são 

convidados a registrar na lousa, suas resoluções. Resoluções certas, erradas ou 

feitas por diferentes processos devem ser apresentadas para que todos os 

alunos as analisem e discutam. 

7) Plenária – para esta etapa são convidados todos os alunos para participarem 

da discussão dessas diferentes resoluções, para defenderem seus pontos de 

vista e esclarecerem suas dúvidas. O professor se coloca como guia e 

mediador das discussões, incentivando a participação ativa e efetiva de todos 

os alunos. Este é um momento bastante rico para a aprendizagem. 

8) Busca de consenso – após serem sanadas as dúvidas e analisadas as 

resoluções e soluções obtidas para o problema, o professor tenta, com toda a 

classe, chegar a um consenso sobre o resultado correto. 

9) Formalização do conteúdo – neste momento, denominado “formalização”, 

o professor registra na lousa uma apresentação “formal” – organizada e 

estruturada em linguagem matemática – padronizando os conceitos, os 

princípios e os procedimentos construídos através da resolução do problema, 

destacando as diferentes técnicas operatórias e as demonstrações das 

propriedades qualificadas sobre o assunto.  

 

Segundo essas autoras, não é que se pretenda restringir as atividades em sala de aula 

com esse roteiro, mas sim orientar e fornecer subsídios para a atuação de professores e de 

estudantes no processo de ensino e aprendizagem.  

Nesse sentido, recomendamos aos docentes e educadores que percorram os nove passos 

da metodologia de ensino-aprendizagem através da Resolução de Problemas propostos por 

Onuchic e Allevato (2001) durante a aplicação das situações-problema disponíveis neste 

Caderno de Atividades. 

 Diante do exposto, Leal Júnior e Onuchic (2015) reiteram ainda que, para o trabalho 

com essa metodologia de ensino, é necessário que os sujeitos envolvidos estejam 

desterritorializados e livres das amarras de certos conteúdos e currículos sequencialmente 

instituídos para um determinado período letivo. Essa prerrogativa é de suma importância, haja 

vista que os problemas elaborados em nossa proposta de ação pedagógica podem potencializar 

o estudo e promover uma busca por outros conceitos diferentes do inicialmente trabalhado. Por 

se tratar de problemas ditos abertos8, os alunos podem transitar pelos meios de que dispõem 

para elaborar as estratégias e possíveis soluções para as situações-problema apresentadas. 

                                                 
8 “A solução do problema aberto conduz-nos a diversas respostas, todas elas possíveis. Parte-se de sua própria 

solução e da análise da resposta mais conveniente em cada momento. Tal orientação propõe um rompimento com 

a visão fechada de uma única racionalidade na solução dos problemas, de uma resposta única” (NUÑEZ; 

RAMALHO, 2004, p. 154). 
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9.1 ORIENTAÇÕES PARA AS RESPOSTAS DAS SITUAÇÕES-PROBLEMA DO 

PROCESSO DE EXTRAÇÃO DOS MINERAIS 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 1: 

 

A presente situação-problema aborda uma problemática, em que o aluno precisará 

pensar e aplicar o raciocínio matemático. 

O professor deverá mediar as discussões em sala de aula e estimular a participação de 

todos os alunos na formulação das respostas. Nesse caso, o aluno poderá apresentar várias 

opções e/ou alternativas para tentar solucionar a presente situação. É possível que se apresentem 

as seguintes situações, a saber: 

 Alunos com ideias que não irão conduzir à resposta que satisfaz a resolução da situação-

problema; 

 Alunos que apresentem ideias de resoluções feitas por diferentes processos, que 

satisfazem a solução da situação-problema; 

 Alunos que apresentem as ideias coerentes que se esperam da resposta, informando que 

os garimpeiros precisam iniciar a perfuração utilizando aços pequenos, pois não teria 

altura suficiente para segurar com as duas mãos um aço de, por exemplo, 2,4m de altura. 

 

A relação existente entre as três alturas dos aços representados no Esquema 2, representa 

uma sequência numérica, caracterizada por uma Progressão Aritmética (PA), de razão 0,8m. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 2: 

 

 Esta é uma situação-problema em que o aluno poderá chegar a uma resposta satisfatória 

por vários caminhos.  

 Apresentaremos uma possível solução. 

A partir do Esquema 3, a seguir, é possível saber o tempo utilizado pelo garimpeiro do 

início da perfuração até ter atingido a profundidade de 2,4m. 
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Esquema 3 – Tempo necessário para atingir a profundidade de 2,4m 

Esquema 4 – Tempo necessário para atingir a profundidade de 60 centímetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De acordo com o Esquema 3, foi necessário um tempo de 16 minutos para atingir uma 

profundidade de 2,4m, sendo que a situação-problema pede o tempo necessário para atingir a 

profundidade de 3 metros. Portanto, o garimpeiro precisará de mais 2 minutos para troca do 

aço, mais o tempo que será necessário para perfurar os 60 centímetros restantes, que pode ser 

calculado por meio de uma regra de três, a seguir: 

 

  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Esquema 5 – Cálculo do volume desprendido da bancada  

Assim teremos: 16 minutos para atingir a profundidade de 2,4m + 2 minutos para troca 

de aço + 3 minutos para perfuração dos 60 centímetros finais, ou seja, 16+2+3 = 21 minutos. 

Logo, concluímos que o garimpeiro levará 21 minutos para realizar uma perfuração na 

rocha de 3 metros de profundidade. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 3: 

 

Inicialmente, o professor deverá levantar uma discussão acerca do que venha a ser uma 

bancada na linguagem do garimpo. Depois, deve discutir as respostas e em seguida esclarecer 

que, como o próprio nome sugere, uma bancada representa a frente de desmonte, onde o 

garimpeiro avança no processo de exploração dos minerais, que tem o formato de um banco 

retangular e se assemelha à figura geométrica de um prisma regular retangular. 

 Posteriormente, continuará a discussão em relação ao conceito de densidade de um 

determinado material, formalizando esse conceito, sendo D = m/v (que a densidade de um 

determinado material é representada pela sua massa, dividida pelo volume ocupado), 

esclarecendo ainda que, de acordo com as informações do texto de referência, o volume de 1m3 

do material da bancada tem a massa aproximada de 1,4 toneladas, ou seja, 1400kg.  

 O professor poderá, ainda, realizar comparações, apresentando representações 

dialéticas, como, por exemplo, fazendo a seguinte indagação: e se o material fosse de isopor, 

será que teria a mesma densidade? 

 Em seguida, após os alunos terem apresentado as respostas encontradas, o professor 

poderá proceder a resolução da situação-problema utilizando a matemática acadêmica, 

primeiramente para calcular o volume da bancada. 

 

 

Vb = Cb x Ab x Lb 

Vb = 4,5 x 2,5 x 2,1 

Vb = 23,625m3 

 

 

 

De posse da informação do volume da bancada e da densidade do material D = 1,4T/m3, 

o professor poderá representar a massa aproximada por meio de uma regra de três. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

INFORMAÇÕES: 

Vb – Volume da bancada em metros cúbicos 

Cb – Comprimento da bancada em metros 

Ab – Altura da bancada em metros 

Lb – Largura da bancada em metros 
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Esquema 6 – Cálculo da massa do volume desprendido da bancada 
 

 

 

 

 

 

  

Portanto, a massa aproximada do material desprendido da bancada após a realização das 

detonações, é de aproximadamente 33,075 toneladas, ou ainda, 33.075kg. 

 

9.2 ORIENTAÇÕES PARA AS RESPOSTAS DAS SITUAÇÕES-PROBLEMA DO 

PROCESSO DE SEPARAÇÃO DOS MINERAIS 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 1: 

 

Esta é uma situação-problema aberta, em que os alunos poderão chegar a uma reposta 

satisfatória por vários caminhos. 

 Apresentaremos uma das possíveis soluções. 

Sabendo-se que o material que foi desprendido da bancada tem a massa de 33.075kg e 

que a enchedeira transporta entre 2.000 e 2.500 quilos por cada carregamento. 

Logo, uma das respostas que satisfaz a situação-problema, é a seguinte: 

 

6 carregamentos de 2.500kg – totalizando – 6 x 2.500 = 15.000kg 

8 carregamentos de 2.000kg – totalizando – 8 x 2.000 = 16.000kg 

1 carregamento de 2075kg 

 

Assim, teremos, 15.000 + 16.000 + 2.075 = 33.075kg 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 2: 

 

 Nesta situação-problema o aluno precisa pensará para poder chegar à conclusão de que 

quanto menos carregamentos a enchedeira realizar, menor será o consumo de combustível e 

que, para isso, essa máquina terá que realizar um número máximo de carregamentos, 

transportando sua carga total de 2.500kg. 

 Dessa forma, o aluno poderá chegar a uma solução satisfatória por vários caminhos, um 

dos quais apresentaremos a seguir.  

 Inicialmente, dividindo a massa total a ser transportada de 3.3075kg pela capacidade 

máxima de carga da enchedeira de 2.500kg, teremos: 

 

33.075kg

2.500𝑘𝑔
= 13,23 

  

Logo, conclui-se que 13 carregamentos não serão suficientes para o transporte de todo 

o material, sendo necessário a realização de um 14º carregamento. 

 Mesmo sabendo que serão necessários 14 carregamentos para o transporte de todo o 

material para fora do garimpo, os alunos deverão ainda elaborar estratégias para esse transporte, 

já que não será possível, por exemplo, realizar 13 carregamentos de 2.500kg = 32.500kg, pois 

a quantidade que sobraria, 575kg, não poderia ser transportada, considerando as condições de 

carregamento da enchedeira, que varia entre 2.000 e 2.500 quilos. 

 Portanto, umas das possíveis soluções, seria: 

 

7 carregamentos de 2.500kg = 17.5000kg 

1 carregamento de 2.075kg = 2.075kg 

6 carregamentos de 2.250kg = 13.500kg 

                                                  33.075kg 

Total – 14 carregamentos para transportar os 33.075kg 
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Esquema 7 – Consumo de combustível da enchedeira por hora de trabalho 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 3: 

 

Esta situação-problema também oferece várias opções para que os alunos possam 

elaborar estratégias para chegar à resolução satisfatória do problema. 

Aqui, apresentaremos a formalização da matemática acadêmica. 

Considerando os dados do texto de referência, a saber: Nessa etapa da produção, a 

enchedeira consome 120 litros de combustível a cada 2 dias, trabalhando 6 horas por dia e 

leva em média 8 minutos para transportar uma concha de material para fora do garimpo. 

Poderemos calcular o consumo de combustível da enchedeira em 1 hora de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ou seja, a enchedeira, consome 10 litros de combustível a cada hora de trabalho. 

 Como foram realizados 14 carregamentos a 8 minutos cada, teremos: 

 14 x 8 = 112 minutos. 

 Faremos mais uma regra de três, para converter os 112 minutos em horas. 

{

  𝐻𝑜𝑟𝑎          𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
1                   60

 𝑥                  112
                     

                

1

𝑥
=  

60

112
   →    60𝑥 = 112 

                                                                     →   𝑥 =  
112

60
   →    𝑥 = 1,86 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Logo, concluímos: 
  

{

  𝐻𝑜𝑟𝑎          𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
   1                   10
 1,86                𝑥

                     

                

1

1,86
=  

10

𝑥
   →    𝑥 = 18,6 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Com 1,86 horas de trabalho da enchedeira a um consumo de 10 litros por hora, teremos 

que: 1,86 x 10 = 18,6 litros, que é a quantidade aproximada de combustível necessária para a 

retirada de todo o material resultante das detonações para fora do garimpo. 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Esquema 8 – Volume de um saco completamente cheio do minério mica 

9.3 ORIENTAÇÕES PARA AS RESPOSTAS DAS SITUAÇÕES-PROBLEMA DO 

PROCESSO DE TRANSPORTE E ESTOCAGEM DOS MINERAIS 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 1: 

 

Esta situação-problema será estruturante para a resolução das demais que compõem o 

item 6 do presente Caderno de Atividades, e, para isso, iremos resolvê-la utilizando a 

matemática acadêmica. 

 Sabe-se que o volume de uma figura geométrica de forma cilíndrica é calculado 

multiplicando-se a área de sua base pela altura.  

Elaboramos o Esquema 8, a seguir, para calcular o volume de 1 saco completamente 

cheio do minério mica. 

 

Dados: 

h = 84cm 

d = 40cm 

 

Vs = πr2 x h                

r = d/2              

r = 40/2            

 r = 20cm 

 

Cálculo do volume do recipiente (saco de nylon) 

Vs = 3,14(20)2 x 84 

Vs = 3,14 x 400 x 84 

Vs = 105.504cm3 

Transformando para metros cúbicos, teremos: 

Vs = 0,105504m3 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assim, temos que, o volume de 1 saco completamente cheio do minério mica é de 

aproximadamente 105.504cm3, ou, convertendo para m3 = 0,105504m3. 

 Logo, para calcular o volume de 14 sacos, multiplicaremos o resultado anterior por esta 

quantidade: 0,105504 x 14 = 1,477056m3, que representa o volume aproximado de uma 

produção de 14 sacos completamente cheios desse minério. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

INFORMAÇÕES: 

Vs – Volume do saco 

h – Altura do saco 

d – Diâmetro do saco 

r – Raio da circunferência 
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Esquema 9 – Dimensões sugeridas para o novo recipiente 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 2: 

 

Esta é uma situação-problema que provavelmente irá despertar a curiosidade nos alunos 

e que exigirá o uso de habilidades adquiridas do conhecimento prévio do cotidiano para elaborar 

as estratégias e apresentar as dimensões para o novo recipiente que substituirá o saco de nylon 

no armazenamento do minério mica. 

 Como informamos anteriormente, a situação-problema 1 será estruturante para as 

demais e devemos retorná-la para obter a seguinte informação: “o volume de 1 saco 

completamente cheio do minério mica é de aproximadamente 0,105504m3, ou, convertendo 

para cm3 = 105504cm3” 

 Diante disso e sabendo-se que o volume para o novo recipiente (prisma regular 

retangular) é representado por Vp = C x L x A (volume de um prisma regular retangular é 

representado pelo produto do valor de seu comprimento, pelo valor de sua largura e em seguida 

pelo valor de sua altura), os alunos terão que encontrar essas novas dimensões, de modo que o 

volume apresentado seja o mais próximo possível ao volume anterior do saco de nylon. 

 Durante as discussões, deverá ser considerado que a forma geométrica para o novo 

recipiente deverá facilitar o transporte deste pelos garimpeiros em seu ambiente de trabalho. 

 Dentre as várias possibilidades de solução para esta situação-problema, aqui 

apresentaremos uma delas, no Esquema 9, seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calculando o volume do novo recipiente, teremos: 

 Vp = C x L x A 

 Vp = 80 x 35 x 37,7 

 Vp = 105.560cm3  

 Considerando que a presente situação-problema solicita um volume aproximado para o 

novo recipiente, similar ao volume do saco de nylon de 105.504cm3 e que a figura geométrica 

Fonte: Elaborado pelos autores. 



 

 

 

42 

 

do prisma regular retangular (ilustrada no Esquema 9) facilitaria o transporte desse recipiente 

pelos garimpeiros, já que fora elaborado em forma de caixote, pode-se concluir que o novo 

recipiente, com as dimensões C = 80cm, L = 35cm e A = 37,7cm, satisfaz a resolução da 

presente situação-problema. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 3: 

 

Objetivamos, com esta situação-problema, aguçar a curiosidade dos alunos em tentar 

descobrir como o garimpeiro conseguiu realizar essas medições sem utilizar nenhum 

instrumento considerado apropriado para tal tarefa, como por exemplo, uma trena ou fita 

métrica. 

 É provável que apareçam sugestões que não satisfaçam a realização da tarefa, outras que 

sejam postas de forma coerente, surpreendendo o docente durante a aplicação da atividade, 

como também sejam colocadas ideias que se aproximem das do garimpeiro, as quais 

descreveremos a seguir. 

 Por meio de seus conhecimentos empíricos, o garimpeiro sabe que a medida de um 

metro linear pode ser representada por 4 palmos e meio, conforme o texto de referência. 

 Sabendo disso, o garimpeiro, utilizando uma corda, mede 4 palmos e meio e a corta, 

obtendo um objeto que representa um metro de comprimento. 

 De posse da corda que representa um metro, o garimpeiro sabe que para realizar uma 

medição de 50 centímetros, basta dobrar a corda ao meio, para uma medição de 25 centímetros, 

repete esta operação com a corda com 50 centímetros, e assim ele consegue registrar várias 

dimensões, utilizando apenas a corda. 

 Diante dessas informações, é possível realizar a medição das dimensões da caçamba do 

caminhão, descritas no texto de referência. 

 Para o cálculo do volume da caçamba, utilizaremos a Matemática acadêmica. 

 De acordo com a Figura 7, podemos identificar que a caçamba tem o formato de um 

prisma regular retangular e que seu volume pode ser calculado da seguinte forma: 
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Vc = Cc x Lc x Ac 

Vc = 4,5m x 2,5m x 1,5m 

Vc = 16,875m3 

 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 4: 

 

Considerando o volume da caçamba do caminhão encontrado na situação-problema 3 e 

o volume aproximado de 1 saco do minério mica completamente cheio encontrado na situação-

problema 1, encontre a quantidade aproximada de sacos do minério mica complemente cheios 

que podem ser acondicionados na caçamba do caminhão e posteriormente calcule a 

porcentagem da produção de 14 sacos desse minério em relação ao volume total da caçamba. 

 Para encontrar a quantidade de sacos completamente cheios do minério mica que podem 

ser acondicionados na caçamba do caminhão, precisaremos retornar às situações-problema 1 e 

3, para utilizar os dados do volume de 1 saco de formato cilíndrico e o volume total da caçamba 

do caminhão. Para isso, elaboramos o Esquema 11, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como a situação-problema solicita a quantidade aproximada, portanto, poderemos 

afirmar que na caçamba do caminhão poderão ser acondicionados aproximadamente o volume 

de 160 sacos completamente cheios do minério mica. 

Esquema 10 – Cálculo do volume da caçamba do caminhão 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Esquema 11 – Cálculo da quantidade de sacos que podem ser acondicionados na caçamba do caminhão 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

INFORMAÇÕES: 

Vc – Volume da caçamba do caminhão em m3 

Cc – Medida do comprimento da caçamba em metros 

Lc – Medida da largura da caçamba em metros 

Ac – Medida da altura da caçamba em metros 
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 Para o cálculo da porcentagem de uma produção de 14 sacos completamente cheios em 

relação ao volume total da caçamba, elaboramos o Esquema 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portanto, uma produção de 14 sacos completamente cheios do minério mica 

corresponde a 8,75% do volume total da caçamba do caminhão. 

 

9.4 ORIENTAÇÕES PARA AS RESPOSTAS DAS SITUAÇÕES-PROBLEMA DO 

PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS MINERAIS 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 1: 

 

Estamos diante de mais um problema aberto, em que os alunos poderão propor várias 

opções de respostas coerentes para solucionar a presente situação-problema. 

 Apresentamos no Quadro 2, a seguir, uma possível produção e comercialização de 3 

minérios com valores comerciais descritos no Quadro 1, que satisfazem a solução da presente 

situação-problema. 

Quadro 2 – Venda da produção de 3 minérios para custear o valor gasto com combustível na 

enchedeira em uma semana de trabalho no garimpo 

Minérios 
Unidade de 

massa 

Quantidade 

(Produção) 
Valor R$ 

Valor Total em 

R$ 

Tantalita 1kg 2 250,00 500,00 

Berilo 1kg 200 3,50 700,00 

Feldspato 1T 5 60,00 300,00 

TOTAL DA PRODUÇÃO 1.500,00 

Elaborada pelos autores. 

 

Esquema 12 – Cálculo da porcentagem de uma produção de 14 sacos do minério mica 

completamente cheios em relação ao volume total da caçamba 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 2: 

 

Inicialmente, o professor deverá verificar o valor do kg do minério tantalita no Quadro 

1, a saber: R$ 250,00.  

 Se com a venda desse minério, o garimpeiro auferiu um valor de R$ 6.000,00, 

poderemos calcular sua produção da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 Dessa modo, a produção do garimpeiro foi de 24kg do minério tantalita. 

  

Sabendo-se que a cada carregamento da enchedeira com aproximadamente 2.500kg do 

material que contém esse minério é possível extrair 2kg de tantalita, teremos que: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Logo, sabemos que foram necessários 30.000kg de material para extrair os 24kg de 

minério do garimpo. 

 Já que a enchedeira transporta entre 2.000kg e 2.500kg por cada carregamento, uma das 

opções de transporte para esse material pode ser: 

 10 carregamentos de 2.000kg = 20.000kg e 

 4 carregamentos de 2.500kg = 10.000kg 

 Totalizando os 30.000kg do material que fora transportado pela enchedeira 

 

 

Esquema 13 – Produção do minério tantalita em kg 

Esquema 14 – Cálculo do total de massa do material utilizado na produção 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 3: 

 

Utilizaremos a Matemática acadêmica para encontrar a média aritmética da massa do 

minério mica em relação ao número de recipientes em que a mesma está armazenada (sacos de 

nylon), somando-se o valor total da massa registrada durante a pesagem e posteriormente 

dividindo esse valor pela quantidade de sacos que foram utilizados para o armazenamento desse 

minério. Logo, teremos: 

65 + 55 + 80 + 68 + 80 + 80 + 80 + 60 + 60 + 100 + 78 + 75 + 95 + 80

14
 

1.056

14
= 75,42𝑘𝑔 

 Assim, concluímos que a média aritmética das massas armazenadas nos sacos que 

contêm o minério mica é de 75,42kg. 

  Sabendo-se que o valor comercial desse minério, de acordo com o Quadro 1, é de R$ 

0,70 o quilograma e considerando a produção total contabilizada na Figura 13, poderemos 

calcular o valor da produção desse garimpeiro em reais, da seguinte maneira: 

 

 

Vp = Vkg x Mt 

Vp = 0,70 x 1,056 

Vp = R$ 739,20 

 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 4: 

 

O objetivo desta atividade é desenvolver nos alunos as habilidades para a construção de 

gráficos. 

 Durante a aplicação da presente situação-problema, poderão surgir os mais diversos 

tipos de gráfico. O professor deverá mediar uma discussão acerca das ideias dos alunos, 

solicitando-os a apresentar suas ilustrações, havendo um debate, no qual os alunos deverão 

argumentar e justificar suas respostas. 

 Dentre as várias opções que satisfazem a solução do problema, elaboramos um possível 

resultado, no Esquema 16, a seguir: 

Esquema 15 – Cálculo do valor em R$ da produção do garimpeiro 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

INFORMAÇÕES: 

Vp – Valor da produção 

Vkg – Valor por quilograma 

Mt – Massa total da produção 
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9.5 ORIENTAÇÕES PARA AS RESPOSTAS DAS SITUAÇÕES-PROBLEMA 

ENVOLVENDO A UTILIZAÇÃO DOS MINERAIS 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 1: 

 

O professor deverá reunir a turma para fazer a medição das dimensões de comprimento 

e largura da sala de aula, utilizando apenas uma corda e as informações do conhecimento 

empírico do garimpeiro, de que a unidade de medida metro corresponde à medida de quatro 

palmos e meio. O docente deverá orientar ainda que o garimpeiro procede essa medição 

considerando a medida de um palmo como sendo o espaço entre o dedo polegar e o mínimo 

com a palma da mão aberta. 

Os alunos, com o auxílio do professor, farão a medição das dimensões da sala de aula 

utilizando apenas a corda, registrando-as em seus cadernos.  

Posteriormente, em duplas ou de forma individual, devem encontrar a área da referida 

sala em m2, multiplicá-la pelo valor do m2 do piso escolhido e em seguida dividir o resultado 

encontrado pelo valor da tonelada de feldspato. 

 

 

 

Esquema 16 – Gráfico relacionando a massa em kg com a quantidade de sacos utilizados na 

pesagem 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Uma possível solução: 

Sala de aula medindo 8m x 2,5m = 20m2 

 

Valor da compra das cerâmicas de piso para o revestimento dessa área 

Poderemos encontrar o valor necessário para a referida compra, calculando o produto 

da dimensão da sala de aula em m2 pelo valor do piso por m2. Assim, teremos que: 

 

Vc = D x V            (Vc – Valor da compra   -   D – Dimensão do piso em m2   –  V – Valor do 

piso por m2) 

Vc = 20x12 = R$ 240,00 

 

Quantidade de toneladas de feldspato que o garimpeiro precisará vender para custear 

esta compra 

 Poderemos proceder este cálculo dividindo o valor necessário para a compra da 

cerâmica de piso pelo preço da tonelada de feldspato. Assim, teremos: 

 

Qt = Vc/Vf              (Qt – quantidade de toneladas de feldspato   –    Vc – Valor da compra         

–      Vf – Valor da tonelada de feldspato), assim teremos: 

240

60
= 4 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

  

 Conclui-se, então que, em princípio, seu Josimar precisará vender 4 toneladas do 

minério feldspato para custear esta obra. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA2: 

Esta é uma situação-problema que vai requerer bastante atenção dos alunos para sua 

solução. 

Considerando as dimensões da sala de aula, de acordo com a situação-problema 1 do 

presente item, de 20m2, e que a informação “para cada 10 metros quadrados de cerâmica de 

piso utilizados na obra, 1 metro quadrado é desperdiçado durante a aplicação, devido aos 

recortes”, pode ser matematizada da seguinte maneira: 

1

10
=

10

100
− 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 10% 
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Sabe-se então que 10% do total das cerâmicas de piso que são utilizadas na obra é 

desperdiçado. 

O professor deverá ficar atento para as seguintes situações: alunos que apliquem os 10% 

do percentual de desperdício sobre o valor da dimensão de 20m2 da referida sala de aula, como, 

por exemplo: 

10% de 20 = 
10

100
. 20 = 2𝑚2, informando que o senhor Josimar precisará comprar 20 + 2 = 

22m2 de cerâmicas de piso para a realização dessa obra, que corresponde a 10 caixas de 2,2m2. 

Mas, esta solução apresentada anteriormente não satisfaz o problema, já que, os 10% de 

desperdício terão que ser calculados sobre o total de piso que será utilizado, ou seja, se o senhor 

Josimar comprar 22m2 de cerâmica de piso, após ser descontado os 10% de desperdício, ele terá 

apenas 19,8m2 disponível para revestir o piso da sala de aula, que mede 20m2, ou seja, não 

daria. Vejamos: 

10% de 22 = 
10

100
. 22 = 2,2𝑚2 

22m2 – 2,2m2 = 19,8m2 

 Portanto, diante das orientações apresentadas, poderemos afirmar que o senhor Josimar 

precisará comprar 11 caixas de cerâmica de piso contendo 2,2m2 cada caixa, ou seja, um total 

de 24,2m2. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 3: 

 

De acordo com as informações da situação-problema 2, do item 7 do presente Caderno 

de Atividades, o senhor Josimar precisou comprar 24,2m2 de cerâmica de piso para a obra de 

revestimento na sala de aula. Sabendo que a massa de cada metro quadrado da cerâmica de piso 

é de aproximadamente 8kg, poderemos calcular a massa total dessa compra da seguinte 

maneira: 

Massa total das cerâmica de piso = 24,2 x 8 = 193,6kg 

 De posse dessa informação e sabendo-se que a cerâmica de piso contém em média 

57,5% de feldspato em sua composição, elaboramos o Esquema 17, a seguir, para calcular a 

quantidade de massa de feldspato presente no total de massa da cerâmica de piso que foi 

comprada para a realização da obra. 
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{
57,5% 𝑑𝑒 193,6𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎    

                

57,5

100
. 193,6 =  

11.132

100
 = 111,32𝑘𝑔 

 

  

Conclui-se, portanto, que a massa aproximada de feldspato presente na composição da 

massa total da cerâmica de piso comprada pelo senhor Josimar para a realização da obra na sala 

de aula é de 111,32kg. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 4: 

 

Finalizamos estas orientações com mais uma situação-problema, em que os alunos 

precisarão pensar para elaborar uma solução considerada adequada para o presente problema. 

 Iremos considerar novamente as dimensões de comprimento e largura de uma sala de 

aula, medindo, respectivamente, 8,0 metros e 2,5 metros. 

 Portanto, teremos: 

8,0 x 2,5 = 20m2 (que representa a dimensão total do piso de uma sala de aula). 

 Para encontrar a dimensão total referente a 15 salas, procederemos com o seguinte 

produto: 

20 x 15 = 300m2 – (dimensão total do piso referente a 15 salas de aula). 

 De posse dessa informação e sabendo que cada metro quadrado do piso de cerâmica 

custa R$ 12,00, poderemos calcular o valor total dessa compra da seguinte maneira: 

300 x 12 = R$ 3.600,00 (valor necessário para a compra da cerâmica de piso para as 15 salas 

de aula) 

Dividindo esse valor pelo preço da tonelada de feldspato que, de acordo com o Quadro 

1 do presente Caderno de Atividades, custa R$ 60,00, teremos: 

3.600

60
= 60 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑛é𝑟𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑎𝑟á 𝑠𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜) 

 Portanto, para encontrar a quantidade mínima de carregamentos de feldspato, o 

caminhão-caçamba, que transporta entre 15 e 23 toneladas desse minério, precisará fazer o 

máximo de carregamentos transportando a carga máxima que é de 23 toneladas. Assim, 

teremos: 

Esquema 17 – Massa aproximada de feldspato presente na composição da massa total da cerâmica de piso 

comprada 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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60

23
= 2,6 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

 

 Logo, podemos concluir que o caminhão-caçamba terá que realizar, no mínimo, 3 

carregamentos para transportar a quantidade de 60 toneladas de feldspatos que será vendida 

para custear a obra de 15 salas de aula. 
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10 DICAS E SUGESTÕES ADICIONAIS 

 

 Sugerimos aos aplicadores deste Caderno de Atividades que, após a aplicação de cada 

situação-problema, seguindo os nove passos do roteiro proposto por Onuchic e Allevato 

(2011), os docentes retomem a proposição e resolução de novos problemas, conforme o 

décimo passo do roteiro, acrescentado por Leal Júnior e Onuchic (2015, p. 964): 

 

(1) Proposição do problema, (2) leitura individual, (3) leitura em conjunto, (4) 

resolução do problema, (5) observar e incentivar, (6) registro das resoluções 

na lousa, (7) plenária, (8) busca do consenso, (9) formalização do conteúdo, 

(10) proposição e resolução de novos problemas. 
 

 Consideramos o período de três aulas de 50 minutos, razoável para aplicação de cada 

atividade; 

 Recomendamos que durante a aplicação da situação-problema 3 do item 6 –

SITUAÇÕES-PROBLEMA NO PROCESSO DE TRANSPORTE E 

ESTOCAGEM DOS MINERAIS, os docentes desenvolvam com os alunos, um 

estudo acerca da História da Matemática, abordando a utilização das unidades e medidas 

ao longo do tempo e o surgimento do Sistema Métrico Decimal. Sugestão de leitura: 

 (ZUIN, Elenice de Souza Lodron. Por uma nova Arithmetica: o sistema métrico 

decimal como um saber escolar em Portugal e no Brasil oitocentistas. Tese (Doutorado 

em Educação Matemática) – PUC/SP, São Paulo, 2007); 

 Orientamos os docentes, que proporcionem aos alunos, momentos em que eles possam 

se expressarem para externalizarem suas vivências e conhecimentos extraescolares; 

 Professores de outras áreas também poderão usufruir das situações-problema contidas 

neste Caderno de Atividades, fazendo, quando necessárias, as devidas adequações aos 

objetivos almejados, integrando, desse modo, uma perspectiva de ensino 

interdisciplinar; 

 Destacamos, por fim, as possibilidades de integração das situações-problema aqui 

presentes, junto aos Programas dos Cursos de Mineração dos Institutos Federais – IFs. 
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