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INTRODUÇÃO 

A declaração dos Direitos das Águas, publicada no Jornal da Educação e Cultura 

(2003, n° 117), no seu artigo primeiro diz: “Fica decretado, a partir de agora, que 

homens, mulheres e crianças respeitarão rios, lagos, represas, cachoeiras, riachos, 

córregos e ribeirões, pois deles vem a água que bebemos, que irriga nossas plantações, 

dá vida às flores, cura nossas dores, limpa nossas feridas, refresca nosso corpo, acalma 

nossas emoções e revigora nossa alma”. 

Com essa citação quer salientar-se a importância do tema escolhido para 

elaboração de uma proposta de trabalho, por meio de um  projeto de ensino, que além de 

abordar questões específicas do conteúdo matemático, aborda também questões 

ambientais, o uso racional da água, preservação da natureza, a redução do desperdício e 

o valor pago pelo consumo mensal de água. Utilizando-se dados dos demonstrativos de 

consumo de água de algumas residências foi obtido o modelo matemático que relaciona 

o valor a pagar e a quantidade de metros cúbicos consumidos, levando em consideração 

uma taxa fixa, obrigatória que todo consumidor deve pagar. Da análise desse modelo, 

são extraídos os conceitos de taxa de variação ou declividade de um reta, equações da 

reta e o conceito de progressão aritmética. 

Este trabalho foi realizado na disciplina de Fundamentos de Matemática do 

Curso de Especialização em Ensino de Matemática do Centro Universitário 

Franciscano, Santa Maria, RS, no segundo semestre do ano de 2003 . 

Optou-se por essa metodologia de trabalho para romper com a passividade do 

aluno e propiciar-lhe situações mais investigativas, dando-lhe chance de analisar e 
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refletir sobre problemas reais que interferem na sua vida, além de fazer com que o aluno 

sinta-se participante na construção do conhecimento e responsável pela sua 

aprendizagem, pois, de acordo com (BASSANEZI, 2002) “as discussões sobre o tema 

escolhido favorecem a preparação do estudante como elemento participativo da 

sociedade em que vive”. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Num primeiro momento é feito um levantamento de dados referentes à 

quantidade de água doce existente na terra:  onde está localizada? Qual a porcentagem 

localizada no nosso país, na nossa região? São levantadas algumas questões para 

discussão tais como, todos os rios, riachos e fontes fornecem água propícia para o 

consumo humano? Quais os rios mais poluídos do Brasil, do nosso estado? Quais as 

causas da poluição? Essa é uma atividade que propicia ao aluno analisar a relevância do 

tema proposto além de oportunizar-lhe a construção de tabelas e gráficos, pelo uso de 

um programa computacional adequado,bem como fazer a comparação e interpretação 

dos resultados mostrados graficamente.  

Segundo cálculos da Organização das Nações Unidas, dentro de 25 anos, 2,8 

bilhões de pessoas viverão em regiões de seca crônica (Superinteressante, 2000, Edição 

Julho). Durante o Habitat 2, a conferência das Nações Unidas sobre as cidades, 

realizada em Istambul, Turquia, em junho de 1996, especialistas estimaram que metade 

da água potável dos países em desenvolvimento vem sendo ilegalmente desviada ou 

desperdiçada. No caso do Brasil, nosso país possui por volta de 12% das reservas de 

água no mundo, porém, 80% dos mananciais se localizam na Amazônia, região que 

concentra apenas 5% da população brasileira. Restam 20% para abastecer 95% dos 

brasileiros. Ainda, segundo a revista Superinteressante, a perda média da produção de 

água tratada no País é de 40%. 

É colocada então a seguinte questão: Como evitar a perda de água tratada? 

Segundo a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, uma 

torneira gotejando desperdiça 46 litros de água num período de 24 horas, a mesma 

quantidade que um ser humano necessita para suprir suas necessidades diárias, 

considerando dados da Organização Mundial de Saúde. Com abertura de 1mm, o 

aparentemente fiozinho de água,que escorre da torneira, será responsável pela perda de 

2068 litros em 24 horas. Se a abertura da torneira for de 2mm, a perda será 4915 litros 

diários. Ainda, segundo a Sabesp, ao lavar as mãos, são gastos aproximadamente, 7 
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litros, ao escovar os dentes, 18 litros, ao fazer a barba, 75 litros e para lavar os pratos 

112 litros. 

Como se pode contribuir para evitar o desperdício e economizar água? 

As respostas a essa questão podem ser listadas de acordo com as dicas 

fornecidas pelos alunos, considerando-se os seguintes itens: 

Quanto tempo você leva para tomar banho? 

Você fecha a torneira enquanto escova os dentes? 

Para lavar a louça é aproveitada a capacidade máxima da máquina? 

Você utiliza a mangueira para lavar o carro ou a moto? 

O jardim de sua casa é regado todos os dias? 

Há problemas de vazamento na sua casa? 

As sugestões para evitar o desperdício de água são apresentados num painel para 

que outros alunos tomem conhecimento. É uma oportunidade de socializar os 

conhecimentos construídos. 

Uma nova questão é colocada ao aluno: 

Você sabe qual é o consumo de água em sua residência? 

Para responder a essa questão é necessário consultar o demonstrativo de 

consumo de água. Nesse momento é importante analisar com o aluno como se faz a 

leitura e o que significa cada item que consta do demonstrativo. 

A leitura do consumo de água, em cada residência, é feita mensalmente, e é 

calculada subtraindo-se do número de metros cúbicos obtidos na leitura do mês atual, o 

número de metros cúbicos obtido na leitura do mês anterior. 

Com base em um levantamento de dados feito na Corsan, Companhia 

Riograndense de Saneamento, em setembro de 2003, o valor, em reais, a pagar pelo 

consumo de água é de R$ 10,31 adicionados R$ 2,18 a cada metro cúbico de água 

consumido até a quantidade de 10 metros cúbicos. A partir dessa quantidade, o valor da 

taxa, por metro cúbico, é variável. 

Tendo como referência os demonstrativos de consumo mensal de água de várias 

residências, construiu-se a tabela 1, com valores médios a pagar, em função do 

consumo,  com base em valores fornecidos pela Corsan. 
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Tabela 1 

 

Consumo 

(m3) 

Valor a pagar 

(em reais) 

0 10,31 

1 10,31 + 2,18 = 12,49 

2 10,31 + 2,18 . 2 = 14,67 

3 10,31 + 2,18 . 3 = 16,85 

4 10,31 + 2,18 . 4 = 19,03 

5 10,31 + 2,18 . 5 = 21,21 

6 10,31 + 2,18 . 6 = 23,39 

7 10,31 + 2,18 . 7 = 25,57 

8 10,31 + 2,18 . 8 = 27,75 

9 10,31 + 2,18 . 9 = 29,93 

10 10,31 + 2,18 . 10 = 32,11 

11 32,11 + (2,18 + 0,02) . 1 = 34,31 

12 32,11 + (2,18 + 0,04) . 2 = 36,55 

13 32,11 + (2,18 + 0,06) . 3 = 38,83 

14 32,11 + (2,18 + 0,08) . 4 = 41,15 

15 32,11 + (2,18 + 0,10) . 5 = 43,51 

Fonte: Demonstrativos de consumo de água. 

 

 

Observa-se que as variáveis consumo e valor a pagar podem assumir quaisquer 

valores reais positivos, portanto, com os valores da tabela 1 constrói-se o gráfico 1 . 
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Gráfico 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representou-se, no eixo horizontal dos x, o valor do c

dos y,o valor a pagar. 

Analisando o gráfico 1, a questão importante que 

matemático descreve essa relação? 

O gráfico 2, a seguir, indica o valor a pagar em fu

consumo é de até 10 metros cúbicos . 

Gráfico 2 
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do ângulo α, isto é, a declividade da reta ou a taxa de variação da variável dependente y 

= Valor a Pagar, em relação à variável independente x = Consumo. Nesse caso a taxa de 

variação é constante e corresponde a R$ 2,18. Como independente do consumo de água, 

o consumidor  paga uma taxa de R$ 10,31, tem-se a seguinte função que descreve essa 

situação  

   

para um consumo de até 10 metros cúbicos. 

Para um consumo maior do que 10 metros cúbicos temos, de acordo com os 

dados da tabela 1, 

( ) 32,11 ( )( 10),  10P x T x x x= + − ≥  

na qual T(x) é um valor variável para cada metro cúbico consumido e é calculado do 

seguinte modo: 
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e assim por diante. 

O modelo matemático que relaciona o valor a pagar em função da quantidade de 

metros cúbicos de água consumida é dado por 
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Ao se fazer a mesma análise para o caso do consumo ser superior a 10 metros 

cúbicos, conclui-se que T(x) indica a taxa de variação ou o coeficiente angular da reta 

para cada intervalo de variação do consumo. 

No caso de o consumo ser de 12 metros cúbicos, o consumidor irá pagar R$ 

36,55 reais que são obtidos calculando-se 32,11 + (2,18+0,04) .(12-10). 

Como se comportam os valores T(x) que compõem a tabela 1? 

Se forem consumidos 11 metros cúbicos, o valor da taxa será 2,18 + 0,02 = 2,20, 

se forem 12 metros cúbicos, o valor será 2,18 + 0,04 = 2, 22  e assim por diante. Obtém-

se então uma seqüência (Tn) de valores da forma,  

T0 = 2,18, 

T1 = 2,20, 

T2 = 2,22, 

T3 = 2,24, 
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          . 
          . 
          . 

 
A diferença entre cada termo Tn+1  e seu antecedente Tn é constante e vale R$ 

0,02. O valor constante r = 0,02 é denominado razão da progressão aritmética. 

Observa-se que a taxa T sofre aumentos iguais a r portanto, se forem 

consumidos n metros cúbicos, n , o valor da taxa será 10≥

 

Tn = 2,18 + n r 

Onde estão localizados, no gráfico, os pontos (0, T0), (1, T1), (2, T2) etc...? Esses 

pontos estão localizados sobre a reta T(x) = T0 + r x e são pontos colineares no plano, 

logo, de acordo com (MORGADO; WAGNER; ZANI, 1993), (Tn) ,é uma progressão 

aritmética. 

A determinação desses pontos permite calcular-se o valor da taxa para qualquer 

quantidade de metros cúbicos consumidos além de 10 metros . Por exemplo, se numa 

residência foram consumidos 82 metros cúbicos então a taxa do octogésimo segundo 

metro cúbico será de R$ 3,82 isto é, 

T82 = 2,18 + 82 x 0,02 

Portanto, se forem consumidos n metros cúbicos, a taxa do n – ésimo metro 

cúbico consumido será  

Tn = 2,18 + n (0,02)  

 ou  de modo geral 

             Tn = T0 + n r. 

Qual será a soma das taxas pagas por esse consumidor se o seu consumo mensal 

for de 82 metros cúbicos de água? 

Essas indagações são um modo de provocar o estudo dos principais resultados 

relativos ao modelo matemático obtido e a noção de progressão aritmética, salientando-

se definições e conceitos matemáticos envolvidos, além de se elucidarem questões e 

informações importantes referentes ao tema escolhido. 

 

PALAVRAS CHAVES: Ensino de matemática. Projeto de ensino. Modelo 

matemático. 
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