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Resumo. Este trabalho relata a experiência de um projeto construído dentro da atividade de 

Prática Profissional Integrada (PPI) do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto 

Federal Farroupilha – Câmpus Alegrete. Com o objetivo de mostrar a possibilidade de 

trabalhar com a Educação Ambiental dentro das disciplinas de Fundamentos de Matemática 

Elementar III, Planejamento Educacional e Currículo e Didática, com foco nos cálculos de 

viabilidade econômica. Os estudantes fizeram um recorte do que traz a legislação sobre o 

assunto e após, realizaram o estudo da viabilidade de implementação da energia solar em 

residências modelo criadas. 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”. O uso da Energia Solar envolve a “Conservação de 

Energia”, pois é uma fonte natural, limpa e segura. Aqui estão detalhados todos os cálculos 

realizados, desde o consumo total da residência, em watts, passando pelo custo que esse 

consumo gera em reais e chegando até o gasto final para a residência de pequeno porte. 

Após estão descritos os passos para verificar o gasto para instalação de painéis solares na 

mesma residência. Podemos concluir, depois dessas etapas, que para esse consumo teríamos 

um tempo de aproximadamente seis anos e sete meses para que o sistema comece a se tornar 

viável economicamente. Mesmo assim é recomendável, pois as placas voltaicas além de 

possuir uma garantia de funcionamento de 25 anos, não sendo necessária manutenção 

durante este período, ainda colaboram para se deixar de emitir 527 Kg/ano de CO2 (dióxido 

de carbono) na atmosfera, sendo dessa forma uma alternativa que contribui para a 

preservação do meio ambiente. 

 

Palavras Chave: Prática profissional integrada, Educação ambiental, Matemática.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

  

 Este trabalho apresenta um relato de experiência de parte integrante de um projeto de 

Prática Profissional Integrada (PPI) do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto 

Federal Farroupilha – Câmpus Alegrete que, envolvendo as disciplinas de Fundamentos de 

Matemática Elementar III, Didática e Planejamento Educacional e Currículo, traz como tema 

a Educação Ambiental e possibilitou fazer o estudo da viabilidade de implementação de 

energia solar em uma casa de pequeno porte. 

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

distribuidora e o custo da instalação da energia solar, pesquisamos e buscamos informações 

em diversas fontes, ampliando, dessa maneira, nosso campo de conhecimento, isso gerou 

interesse, curiosidade, satisfação e aprofundamento no estudo realizado. Percebemos que a 

energia solar é uma nova opção no campo de geração de energia renovável e sustentável, 

tendo como fonte a natureza limpa e segura. 

Os tipos de sistemas de energia solar são térmicos (para aquecimento) e fotovoltaicos 

(para energia elétrica). O sistema térmico serve para chuveiros, piscinas, aquecimento de 

ambientes. Já o sistema para energia elétrica, utilizado para esse trabalho, usa placas voltaicas 

produzidas de cristais de arsenieto de gálio ou de cristais de silício (que são as mais 

econômicas) e um inversor para cada placa, que serve para inverter a corrente de contínua 

(CC) para corrente alternada (CA), bem como de sincronizador para conectar o sistema solar à 

rede de energia elétrica da distribuidora.  

Neste trabalho procuramos mostrar, após simular o gasto mensal de energia elétrica, para 

uma casa de pequeno porte, se a implementação de energia solar é viável e qual será o custo 

de instalação, calculando assim, a partir de quanto tempo começaria a recompensar o 

investimento quando comparado com o custo da energia elétrica que usamos.  

Todos os cálculos foram feitos de acordo com a realidade local da fronteira oeste do Rio 

Grande do Sul, procuramos mostrar o quanto é possível trabalhar com a matemática de forma 

contextualizada. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A educação ambiental deve ser trabalhada de forma interdisciplinar e não como uma nova 

disciplina no currículo. Os PCN’s prevêem que a Educação Ambiental deve ser inserida no 

meio escolar da seguinte forma:  

 
O trabalho de Educação Ambiental deve ser desenvolvido a fim de ajudar os alunos 

a construírem uma consciência global das questões relativas ao meio para que 

possam assumir posições afinadas com os valores referentes à sua proteção e 

melhoria. Para isso é importante que possam atribuir significado àquilo que 

aprendem sobre a questão ambiental. E esse significado é resultado da ligação que o 

aluno estabelece entre o que aprende e o que já conhece, e também da possibilidade 

de utilizar o conhecimento em outras situações. (BRASIL, 1997, p. 47-48). 

 

Assim, as idéias básicas nos PCN’s refletem, muito mais do que uma mera mudança de 

conteúdos, uma mudança de filosofia, de ensino e de aprendizagem, como não poderia deixar 

de ser. Apontam para a necessidade de mudanças urgentes, não só no que ensinar, mas, 
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principalmente, no como ensinar e no como organizar as situações de ensino e de 

aprendizagem.  

As Práticas Profissionais Integradas previstas no Projeto Pedagógico de Curso tem o viés 

e o propósito de construir práticas interdisciplinares, compreendemos que é no decorrer do 

curso de formação de professores que práticas dessa natureza devem ser vivenciadas, 

conforme aponta Libâneo “A atitude interdisciplinar requer uma mudança conceitual no 

pensamento e na prática docente, pois seus alunos não conseguirão pensar 

interdisciplinarmente se o professor lhe oferecer um saber fragmentado e descontextualizado.” 

(1998, p. 34). Com esse objetivo, mais do integrar disciplinas, o curso de Licenciatura em 

Matemática do Câmpus Alegrete busca, ainda de forma inicial, trabalhar de forma 

interdisciplinar a ação docente, o fazer pedagógico tornando os conteúdos significativos e 

integrados entre si a as problemáticas da vida. 

Estamos de acordo com Torres (1995) quando ela destaca que a matemática ''(...) tem 

grande importância no desenvolvimento e na formação integral de todas as pessoas, porque 

ela desempenha, ao mesmo tempo, um papel formativo... um papel funcional... um papel 

instrumental...(p. 82)”. A autora recomenda que o ensino da matemática seja cientificamente 

fundamentado mas construído sistematicamente desde o primeiro dia de aula.  

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

A ideia deste trabalho surgiu em sala de aula após a discussão do tema de energia solar e 

sustentabilidade. A temática foi trabalhada com a turma dividida em três grupos que, deviam 

pesquisar sobre a possibilidade de implementação de energia solar em casas de diferentes 

tamanhos, grande, média e pequena e, as diferenças que o uso de energia solar trará em 

comparação com a energia elétrica. 

Cada grupo teve a incumbência de verificar quanto cada casa gasta com energia elétrica e 

quanto haveria de economia com a energia solar. O tempo de uso de cada eletrodoméstico 

comum a todas as casas foi padrão a fim de verificar se havia diferença no consumo de 

energia. 

Na simulação do consumo elétrico de cada casa, levou-se em conta que cada família 

simulada seria composta por quatro pessoas, um homem e uma mulher adultos, uma 

adolescente de 15 anos e um menino de sete anos. A casa menor teve menos eletrodomésticos 

que a casa maior, com isso, também um consumo menor de energia. 

Após simular o gasto mensal de energia elétrica, analisou-se se a implementação de 

energia solar seria viável, ou seja, quanto seria o gasto para instalá-la e de quanto seria a 

economia para cada família. Neste trabalho apresentamos o desenvolvimento destes cálculos 

para a casa de pequeno porte. 

A residência de pequeno porte teve o consumo e seu custo mensal calculado através do 

conhecimento da potência, em watts (W), de todos os equipamentos que utilizam energia 

elétrica na casa, o tempo de utilização diária, em horas (h), e o número de dias em que os 

mesmos eram utilizados em um mês. O valor da potência de cada equipamento foi obtido 

através de um simulador de consumo1 disponível no site na distribuidora de energia elétrica 

AES Sul. 

Foi realizada a simulação do consumo energético mensal utilizando para realização dos 

cálculos o software Microsoft Excel® 2010, como pode ser observado na tabela abaixo 

(Tabela 1). 

                                                           
1Disponível em: <https://www.aessul.com.br/areacliente/servicos/simula.asp> Acesso em: 28 jul. 2014. 
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Tabela 1. Simulação do consumo elétrico mensal de uma casa de pequeno porte. (Fonte: os 

autores, 2014) 

 

 

 

Alguns valores do tempo de uso dos equipamentos simulados foram expressos em 

minutos, como podemos observar na terceira coluna da Tabela 1. Assim, foi necessário 

realizar a conversão de minutos para horas para a padronização e simplificação dos cálculos. 

Este cálculo, assim como os demais, foi realizado no próprio software, e consiste na divisão 

do tempo, em minutos, por 60, obtendo assim o tempo de utilização dos equipamentos em 

horas, como pode ser observado na quarta coluna da Tabela 1. 

Para determinar o consumo mensal de cada equipamento, em quilowatt-hora (kWh), 

determinou-se o produto entre a potência do equipamento em watts, o tempo de uso diário em 

horas e o número de dias utilizados no mês. O resultado da multiplicação destes três 

elementos foi divido por 1000 para adequar a unidade, com a utilização do prefixo quilo (k 

=10-3). Este cálculo pode ser sintetizado pela equação abaixo: 

 

(1) 

 

Onde: 

CEM: consumo elétrico mensal do equipamento (kWh) 

P: potência (W) 

th: tempo de uso diário (h) 

d: número de dias utilizados no mês (d) 

 

Equipamento Potência 

(W) 

Tempo de 

uso (min) 

Tempo de 

uso (h) 

Dias 

utilizados 

(d) 

Consumo 

mensal (kWh) 

Batedeira residencial 200 5 0,08 8 0,13 

Liquidificador 350 5 0,08 8 0,23 

2 ventiladores 30 cm 140 ... 10,00 24 33,60 

Secador de cabelos 1300 20 0,33 8 3,47 

Refrigerador simples 100 ... 12,00 30 36,00 

TV LED 32 

polegadas 119 ... 6,00 30 21,42 

Rádio relógio 25 ... 2,00 30 1,50 

Chuveiro elétrico 

(posição verão) 3500 ... 1,00 30 105,00 

2 lâmpadas fluor. 15 

W (pátio) 30 ... 10,00 30 9,00 

5 lâmpadas fluor. 15 

W 75 ... 1,00 30 2,25 

Consumo elétrico mensal total (kWh) 212,60 
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A determinação do consumo elétrico mensal total da residência (kWh) foi realizada 

através da soma do consumo elétrico mensal de cada equipamento que havia sido calculado 

anteriormente. O valor obtido consistiu num total de 212,60 kWh no mês. 

Para realizar a simulação da fatura de energia elétrica da residência foi necessário 

conhecer o custo do quilowatt-hora e também os impostos que incidem sobre o consumo de 

energia. 

O custo do quilowatt-hora é determinado para cada empresa distribuidora de energia 

elétrica em sua área de concessão pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que 

busca 

 
estabelecer tarifas que assegurem ao consumidor o pagamento de uma tarifa justa, 

como também garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária de 

distribuição para que ela possa oferecer um serviço com a qualidade,confiabilidade e 

continuidade necessárias. (ANEEL. Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=91>. Acesso em: 30 jul. 2014.) 

 

As cidades da região centro-oeste do Rio Grande do Sul são abastecidas pela AES Sul. O 

custo do quilowatt-hora varia em função do tipo de imóvel e também pela faixa de consumo 

do mesmo, conforme explícito na tabela abaixo (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Tarifas da AES Sul com vigência entre 19/04/2014 e 18/04/2014. (Fonte: AES Sul2 

– adaptado, 2014) 

Tarifas 
Faixa de 

consumo (kWh) 
Valor do Consumo (R$/kWh) 

Residencial Todas 0,33793 

Residencial baixa renda 

Até 30 0,11618 

De 31 a 100 0,19917 

De 101 a 220 0,29875 

Maior que 220 0,33195 

Comercial, serviços e 

outras atividades 
30, 50 e 100 0,33793 

Industrial 30, 50 e 100 0,33793 

Rural 30, 50 e 100 0,23655 

 

 Considerou-se a tarifa residencial de baixa renda, conforme a tabela acima para a 

residência em questão. Como o consumo mensal simulado foi de 212,47 kWh, o preço do 

quilowatt-hora ficou estabelecido em R$ 0,29875. Multiplicando o consumo pelo preço 

obtido obteve um custo total de R$ 63,51. 

 Porém, para calcular o valor da fatura de energia elétrica é preciso adicionar sobre o custo 

obtido o imposto estadual que é cobrado sobre este serviço: Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). O percentual de ICMS cobrado 

varia também de acordo com o tipo de imóvel e de sua faixa de consumo, como pode ser 

consultado na tabela a seguir (Tabela 3). 

 

 

 

                                                           
2Disponível em: <https://www.aessul.com.br/areacliente/servicos/taxase.bt.asp> Acesso em: 29 jul. 2014. 
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Tabela 3. Alíquotas de ICMS aplicáveis em função do consumo. (Fonte: AES Sul2 – 

adaptado, 2014) 

ICMS Faixa de  consumo (kWh) % ICMS 

Residencial 
Até 50 12% 

Após 51 25% 

Comercial, serviços e outras 

atividades 
30, 50 e 100 25% 

Industrial 30, 50 e 100 17% 

Rural 30, 50 e 100 12% 

 

Analisando o consumo da casa, o percentual de ICMS que incide o consumo elétrico é de 

25%. Calculando-se esta alíquota sobre o custo de R$ 63,51, obtêm-se o valor de R$ 15,88 

para o ICMS. Somando-se o custo do consumo de energia elétrica com o ICMS, tem-se que o 

valor total a ser cobrado pela fatura de energia elétrica é de R$ 79,34. 

 

3.1 O cálculo do custo da implementação de energia solar na residência 

 

Para que possamos dimensionar um sistema gerador de energia solar, o primeiro passo é 

calcular o consumo (em watts) diário. Do exposto anteriormente, calculamos que a residência 

modelo utilizaria aproximadamente 7086 W por dia. Porém, num sistema de geração de 

energia solar, podemos considerar uma perda de até 20%. Sendo assim, é necessário 8504 W 

para atender a demanda diária. 

Vamos supor ainda, que nossa casa esteja localizada em uma região com insolação média 

de 6 horas diárias. Dessa forma, é preciso calcular quanto precisamos gerar por hora de sol, o 

que nos dá a necessidade de geração por hora de 1417 watts. 

Os painéis solares disponíveis para compra apresentam potências variadas, sendo que 

para nossa proposta utilizamos painéis de 230 watts. Assim, precisaremos de sete painéis para 

que a casa seja completamente abastecida por energia solar. Cada painel custa em torno de 

R$900,00, o que nos gera um custo de R$6.300,00. Fazendo a comparação com o valor pago 

pela energia elétrica, concluímos que para a residência analisada, levaremos cerca de seis anos 

e sete meses para que o investimento nas placas solares comece a recompensar. 

Pelo exposto anteriormente, para construirmos o sistema que abastecesse o total do 

consumo de nossa casa, necessitamos de sete placas voltaicas, uma área que varia de nove a 

doze metros quadrados, e todos os módulos com inclinação de 30º e nossa casa estando 

situada na cidade gaúcha de Alegrete, as placas seriam instaladas viradas para o lado norte. 

Esta inclinação é própria até mesmo para limpeza das placas caso o local fosse empoeirado, 

que pode ser feita pela chuva ou na falta dela com uma manga e água. Deve-se, porém ter 

cuidado com o inversor revisando-o com frequência para ver se não há insetos morando no 

equipamento. Consideramos para construir nosso sistema, placas voltaicas de cristais de 

silício por serem as mais econômicas. 

Nosso sistema iria gerar uma potência de 1,4 kW/dia, resultando numa média de 1.80l 

kW/h por ano, quantidade esta, que não precisaríamos pagar à distribuidora. Nosso sistema 

seria conectado a rede das distribuidoras para participarmos do sistema de compensação de 

energia conforme Resolução Normativa 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Foi calculado para atender nossa necessidade na medida certa, gerando no máximo a energia 
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que iríamos consumir ao longo do ano. Como os sistemas fotovoltaicos são modulares, 

poderíamos instalar um sistema com capacidade menor e com o decorrer do tempo, expandi-

lo até atender toda nossa demanda elétrica. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Procuramos neste trabalho mostrar uma forma de contextualizar a matemática com um 

tema muito importante na sociedade atual, a Educação Ambiental e sustentabilidade. De fato, 

ainda necessitamos de muitas reflexões sobre o tema, pois se trata de algo fundamental para a 

preservação das gerações futuras.  

Para uma casa modelo construída, conseguimos calcular o consumo necessário mensal de 

energia, levando em consideração as necessidades diárias de seus moradores. A partir daí, 

levando em consideração as tarifas aplicadas no momento pela distribuidora de energia 

elétrica, calculamos quanto esse consumo custaria, e fazendo um comparativo com o custo de 

instalação de placas solares para abastecer a residência, constatamos que levaria seis anos e 

sete meses para que o investimento fosse compensado. Claro que aqui, não levamos em 

consideração que a tarifa poderá sofrer reajustes ao longo desse tempo. 

Após realizar essa experiência, pode-se constatar que, como futuros professores de 

Matemática, temos importante papel na sociedade, no sentido de conscientizar os alunos do 

seu papel de cidadão, utilizando-se da matemática como um meio para esse fim. FREIRE 

(1980: 26) define: “A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 

apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como 

objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição epistemológica”. 

A educação ambiental deve ser trabalhada de forma transversal e interdisciplinar, e, na 

matemática, dependendo o conteúdo ainda parece-nos muito difícil encontrar possibilidades 

de trabalhar temas transversais de forma a serem interessantes e eficientes, sendo um desafio 

despertar o interesse dos alunos para essas temáticas. 

Neste sentido, a forma como trabalhamos o tema, mostrou-se muito interessante e, 

acredita-se que cumpriu seu papel principal.  

Em relação à energia solar, a ideia é muito válida, entretanto, está muito aquém da 

realidade da maioria das famílias brasileiras. Esperamos que no futuro (que seja muito 

próximo), sejam constituídas políticas públicas que viabilizem os preços das placas 

fotovoltaicas para que estas sejam mais acessíveis e, além disso, haja uma maior divulgação 

dos benefícios da energia solar, e como o uso dessa energia contribui para a preservação dos 

recursos naturais de nosso planeta. 
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