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Resumo: O presente trabalho desenvolveu-se em uma Prática Profissional Integrada (PPI), 

no Curso de Licenciatura em Matemática – 3º semestre do ano de 2014, envolvendo as 

disciplinas de Fundamentos de Matemática Elementar III, Didática e Planejamento 

Educacional e Currículo. A prática profissional integrada teve como objetivo aproximar os 

acadêmicos da realidade de sua profissão e colocá-los de frente com práticas pedagógicas do 

cotidiano da docência. Como grande tema dessa PPI foi abordado a educação ambiental, 

pelo viés da energias alternativas e a sustentabilidade ambiental. Reforçando que a educação 

ambiental é um tema transversal e deve ser trabalhado ao longo de todo o curso de 

licenciatura. Com a construção de um projeto de trabalho envolvendo o tema, buscou-se 

abordá-lo de forma interdisciplinar, com ênfase nos conteúdos da matemática envolvidos no 

processo. Diante do exposto, o trabalho apresentou uma reflexão acerca de como propostas 

dessa natureza podem ser inseridas no contexto da Educação Básica, visando potencializar a 

inserção dos conteúdos da matemática numa proposta contextualizada ao cotidiano. 

Considera-se que, através da pesquisa sobre consumo de energia é possível discutir 

sustentabilidade energética a partir da comparação entre os gastos de energia elétrica/solar 

em residência-modelo, desenvolvendo muitos conceitos da matemática estudados, como por 

exemplo, porcentagem, polinômios, funções, entre outros. Além disso, salientam-se os 

conceitos de Educação Ambiental, tema transversal no ensino, e interdisciplinaridade. 

Algumas reflexões ainda persistem e a partir destas pode-se pensar na elaboração de 

atividades propositivas de trabalho com a matemática, possibilitando a reformulação de 

conteúdos, estratégias de ensino e avaliação. 

 

 

Palavras Chave: Educação ambiental, Sustentabilidade, Energia renovável. 
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INTRODUÇÃO 

Este projeto foi desenvolvido com intuito de avaliar a possibilidade de utilização de 

energias renováveis, suas vantagens e desvantagens. Deste modo foram realizadas 

comparações entre a utilização de energia elétrica e energia solar, visando à economia de 

recursos não renováveis, estabelecendo um compromisso com o meio ambiente. 

 

Ao utilizar fontes de energias renováveis como a solar, por exemplo, estamos 

colaborando com o futuro de nosso planeta, porém estas formas sustentáveis nem sempre são 

de conhecimento de todos, muito menos as suas vantagens. Com o propósito de mostrar uma 

das possibilidades de preservar o meio ambiente, é que o presente projeto foi desenvolvido, de 

modo a proporcionar a sensibilização quanto ao uso consciente dos recursos naturais e 

também levando em conta a viabilidade econômica na implantação deste projeto, sendo assim 

identificaram-se formas alternativas, eficientes e permanentes para utilização de energia solar 

como fonte energia, como emprego de técnicas desenvolvidas especialmente para utilização 

de placas de captação de energia solar nas residências. 

Esse trabalho buscou mostrar o aproveitamento da energia fotovoltaica para fonte elétrica 

em aparelhos residenciais comuns, com objetivo de utilizar a energia solar como forma de 

ajudar na preservação do meio ambiente e promover a sensibilização quanto ao uso dos 

recursos naturais. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A crescente preocupação com a preservação ambiental, juntamente com o aumento da 

demanda de energia elétrica resultante do constante crescimento da população, tem 

despertado o interesse por fontes alternativas de energias, devido a possível escassez das 

fontes utilizadas na atualidade. 

A viabilidade de implantação da energia solar é de extrema importância na atualidade 

devido à necessidade de utilização de novas fontes de energia renováveis, resaltando a 

escassez das fontes de energias atuais, que em sua maioria, apresentam-se não renováveis 

contribuindo expressivamente para uma futura degradação ambiental. 

Neste contexto se faz necessário à busca por fontes alternativas em especial as renováveis 

e não poluentes, como a energia solar. 

A energia solar é considerada uma alternativa de geração energética muito promissora, 

em relação aos desafios da oferta de energia com um menor impacto ambiental, embora ainda 

pouco utilizada é uma das fontes mais ricas, já que a mesma é considerada uma fonte de 

energia limpa, não poluente. 

Uma das causas da pouca utilização de energia solar é a dificuldade de explorar este 

recurso, já que sua implantação depende de alguns gastos. 

Walisiewicz (2008) apresenta diversas formas de se obter energias renováveis. Uma delas 

sendo a energia solar que está presente por toda parte, de acordo com o pesquisador um dos 

maiores problemas enfrentados pelos que defendem o uso de energia renovável é a 

dificuldade de explorar esses recursos. 

A inclusão da educação ambiental ao currículo, através da - Lei nº 9795- 1999, tem 

despertado o interesse em relação a temas como a sustentabilidade muito comentada na 

atualidade e também no levantamento quanto às possíveis formas de obtenção de energias 

menos poluentes. 
 



XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov.2014. 

512 

 

"Arti 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 

e sua sustentabilidade.” (Política Nacional de Educação Ambiental) 

 

A educação ambiental nos remete a construir um pensamento crítico a cerca da realidade 

de nosso planeta, onde se faz urgente a sensibilização voltada ao uso consciente dos recursos 

naturais, a busca pelo conhecimento e implantação de novas fontes de obtenção 

principalmente de energia. 

 

De acordo com, Walisiewics (2008): 

 
Estamos vivendo uma crise que exige uma resposta de governos e indústrias. A 

utilização de soluções técnicas urgentes deve ser considerada, como a conservação 

de energia e controles severos sobre as emissões. Tais medidas poderão ampliar a 

vida das reservas de combustíveis fosseis hoje existentes, e tornar mais criterioso o 

uso potencial nuclear, mas a utilização em longo prazo de energia renovável 

certamente irá desempenhar um papel cada vez maior na satisfação de nossas 

necessidades. A utilização de tecnologias já existentes poderá nos permitir 

libertarmo-nos da dependência dos combustíveis fósseis (WALISIEWICS, 2008, 

p.19). 

 

O aproveitamento da energia solar poderá tornar-se á longo prazo uma das soluções mais 

viáveis para os problemas relacionados ao consumo energético de nossa sociedade, porém 

apesar de todas as vantagens no que diz respeito ao meio ambiente, também possui algumas 

desvantagens no decorrer do seu aproveitamento.  

Atualmente uma das principais formas de transformação de energia solar em elétrica é a 

partir dos painéis fotovoltaicos. Conforme Ruther 

“Através do efeito fotovoltaico, células solares convertem diretamente a energia do sol 

em energia elétrica de forma estática, silenciosa, não poluente e renovável. (2004 p. 7).” 

 

RUTHER ainda destaca que:  

 
“Diariamente incide sobre a superfície da terra mais energia vinda do sol do que a 

demanda total de todos os habitantes de nosso planeta em todo um ano. Dentre as 

diversas aplicações da energia solar, a geração direta de eletricidade através do efeito 

fotovoltaico se apresenta como uma das mais elegantes formas de gerar potência 

elétrica”. (2004. p. 8) 

 

A integração de sistemas solares fotovoltaicos, cada vez mais tem tomado impulso 

crescente, principalmente em países industrializados, por oferecer várias vantagens que 

compensam seu alto custo, explica Ruther (2004, p. 78) 

De acordo com a pesquisadora do Laboratório de Nanotecnologia e Energia Solar 

(LNES) da Unicamp, Ana Flávia Nogueira, os preços dos painéis reduzem cerca de 10% ao 

ano. Ela explica que um dos fatores para o alto custo das células fotovoltaicas no Brasil é a 

inexistência da produção de semicondutores no país, e o excesso de importações que são 

feitas para sua montagem. 

É nesse contexto que foi desenvolvida a proposta da casa sustentável, com o objetivo de 

diminuir os impactos ambientais, sem mudar a rotina das pessoas. 

Principais benefícios: 

 Redução dos custos de investimento e de operação; 

 Imagem, diferenciação e valorização do produto; 
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 Redução dos riscos; 

 Mais produtividade e saúde do usuário; 

 Satisfação em fazer a coisa certa. 

 

 

Atualmente, nosso planeta se encontra em uma profunda crise ambiental, em que a 

poluição, o efeito estufa e o aquecimento global, têm assustado muitas pessoas e assim, a 

busca por ações que visem à conscientização do que está acontecendo e por atitudes 

politicamente corretas, que visem desenvolver medidas para reduzir estes impactos e passe a 

ser uma tarefa educativa. 

 

 

METODOLOGIA 

 O presente trabalho foi elaborando a partir de sugestões e curiosidades surgidas no 

decorrer das aulas de Fundamentos da Matemática Elementar II. Realizamos uma pesquisa 

sobre o uso do sol para geração de energia solar e de que modo poderíamos realizar esta 

experiência. 

Visando demonstrar as vantagens e desvantagens na utilização de energia solar, foi dada a 

nós acadêmicos, pelos professores das disciplinas de Didática, Fundamentos da Matemática 

Elementar III e Planejamento Educacional e Currículo, no decorrer do 3º semestre, a proposta 

de realizar uma comparação entre o consumo energético de uma família de classe baixa, uma 

de classe media e uma de classe alta. 

Deste modo realizamos a construção de uma maquete para melhor desenvolvimento do 

projeto. Entrando num consenso com os demais colegas decidimos em aula quantas peças a 

casa iria ter e quais eletrodomésticos a casa possuiria. A partir deste momento realizamos os 

cálculos, inicialmente elaboramos o consumo mensal de energia elétrica, pela potência dos 

aparelhos, baseados no tempo de uso em minutos, o numero de vezes usadas no mês, total em 

minutos, total em watts/hora, consumo mensal em kWh, e valor total da conta, para isso nos 

baseamos em uma família formada por quatro indivíduos (pai, mãe, filha de 15 anos e filho de 

7 anos), assim sendo estabelecido como padrão para a comparação da viabilidade de 

instalação da energia solar. 

Primeiramente ao realizar os cálculos através da pesquisa de watts, chegamos à conclusão 

de que não estavam de acordo com gasto realizado por uma família. Seguimos nossa pesquisa 

para descobrir onde se encontravam nossos erros, através de discussões realizadas em grupos 

chegamos a alguns consensos sendo possível deste modo chegar a uma conta de energia 

elétrica mensal condizente com a realidade. Utilizamos a seguinte formula para o calculo do 

consumo mensal: E= p.t 

Para que possamos fazer um comparativo entre os gastos com energia elétrica da 

convencional e energia elétrica solar, tivemos que buscar informações sobre placas solares e 

nos deparamos com as seguintes questões com relação aos painéis solares: 

A energia solar é uma das opções de geração de energia, naturalmente reabastecida em 

curto espaço de tempo, razão pela qual é chamada Energia Renovável ou Energia Sustentável. 

Para termos vantagem na geração da energia solar, uma variedade de tecnologias é usada para 

converter Energia Solar em eletricidade e calor. O uso da energia solar envolve a conservação 

de Energia, pois é uma fonte natural, limpa e segura. 

O tipo de sistema de energia utilizado neste trabalho é o fotovoltaico (para energia 

elétrica): o sistema fotovoltaico pode ser utilizado tanto para locais remotos sem energia, 

sendo chamados de Sistemas Isolados ou OFF GRID, quanto para locais com acesso à energia 
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elétrica para redução do consumo. Sendo então chamados de sistemas conectados à rede ou 

GRID TIE. 

Os equipamentos necessários em um sistema solar Fotovoltaico é o painel fotovoltaico 

que capta energia solar e transforma em energia elétrica, o inversor, que transforma a corrente 

continua “CC” em corrente alternada “CA” e ajusta a voltagem de acordo com a necessidade. 

 

As placas fotovoltaicas são produzidas de cristais de arsinieto de gálio, mas as de cristais 

de silício é uma opção mais econômica, e tem garantia por 25 anos. As placas pesam 13 

Quilogramas por metro quadrado. 

Com relação ao número de painéis necessários para abastecimento de energia elétrica, 

depende de uma série de variáveis até mesmo do tamanho dos painéis escolhidos. Por 

exemplo, uma casa com consumo médio de 500 kwh/mês utilizará cerca de 15 a 20 painéis de 

235 W em uma cidade média brasileira para abastecer 100% de sua necessidade. 

Para dimensionar nosso sistema gerador calculamos o total de watts por hora baseando-

nos na maquete confeccionada, consideramos perca na geração de 20%, buscamos no site 

(www.portalsolar.com.br) a informação do número de horas com insolação na nossa região 

(Fronteira Oeste) que é de 6 horas diárias, com isso chegamos a wattagem de horas-sol 

necessárias. 

Este tipo de sistema se auto-pagaria após alguns anos, dependendo do consumo da casa. 

É um investimento muito alto e não há incentivo governamental nem linhas de financiamento 

no Brasil, por isso, o indicado seria ir colocando placas solares de forma gradativa nas 

residências, principalmente o uso de placas térmicas de aquecimento d’água para os chuveiros 

que são os maiores consumidores de uma residência. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A proposta de prática interdisciplinar nos permitiu aprendizagens diversas. Com relação 

às disciplinas de Didática e Planejamento Educacional e Currículo aprendemos sobre a 

organização do grupo, dividindo as responsabilidades por tarefa, com reuniões para decisões e 

deliberações, bem como a elaborar um projeto de trabalho. 

Com relação à disciplina de Fundamentos da Matemática Elementar III entendemos, por 

exemplo, que se pode inserir estudo das funções de primeiro grau para calcular os gastos de 

cada aparelho de acordo com o tempo de uso bem como muitas outras funções, como por 

exemplo, valores, etc. 

Atualmente conseguimos visualizar que o futuro chegará a nosso país e que haverá 

financiamento do governo, no programa Minha Casa minha vida, voltadas para energia solar e 

até mesmo que o excedente da geração seja pago pela concessionária. Hoje já vemos nas 

casas construídas pelo governo para beneficiar famílias que moram em área de risco, placas 

solares de aquecimento isentando estas famílias dos gastos com o chuveiro elétrico, que é o 

maior consumidor de uma residência. E na função de professores poderemos no futuro 

textualizar com muito mais recursos para nossos educandos, pois energia solar será um 

assunto de domínio público no nosso país. 

Sendo assim, concluímos que nós acadêmicos, aprendemos muito mais do que conteúdos 

de três disciplinas ao desenvolvermos esse projeto, pois nos gerou reflexões a cerca da 

educação ambiental e da sustentabilidade como também de conhecimento na área da 

construção de projetos e das pesquisas ecológicas. Além de nos proporcionar maior 

entendimento de que, a educação e o currículo são uma das ferramentas para podermos tornar 

um mundo melhor e sustentável. 
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