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RESUMO 

 
O acesso à água e à energia elétrica são duas condições imprescindíveis para a sobrevivência 
do ser humano. A disponibilidade de água no semiárido brasileiro se dá através do subsolo ou 
a partir de grandes rios e reservatórios, que, por vezes, se distribuem em longas distâncias dos 
consumidores rurais. Além do transporte de agua por carros-pipa, o bombeamento elétrico é a 
principal forma de distribuição de água para utilização humana e animal nestas regiões. Estes 
fatores sugerem que o acesso à energia elétrica possui grande importância para o acesso à agua 
em toda a zona rural do Nordeste. Por outro lado, a universalização do uso da energia elétrica 
nas zonas rurais é vista com pouca atratividade pelas concessionárias de energia, e por isso, 
observa-se baixa taxa de conexão à rede elétrica na região. Estes dados sugerem novos estudos 
para incentivo e fomento à implantação de novas tecnologias para geração e armazenamento 
dos recursos hídricos. Este trabalho tem por objetivo analisar o perfil de consumo hídrico médio 
das propriedades rurais do semiárido e dimensionar um sistema fotovoltaico de bombeamento 
de água em conjunto com uma análise financeira. As propriedades rurais classificadas neste 
trabalho são desconectadas da rede elétrica convencional de distribuição. São apresentados os 
resultados da estimativa realizada acerca do uso da água na zona rural. Chegou-se a valores 
médios de demanda hídrica diária para a população selecionada. Foram estimados parâmetros 
médios para a altura de poços perfurados já́ existentes na região semiárida do Nordeste. 
Estimou-se um sistema fotovoltaico para bombeamento que atende ao perfil de consumo médio 
desta região. Um kit fotovoltaico foi orçamentado e seus parâmetros financeiros foram 
comparados com outros sistemas similares. As estimativas financeiras conduzidas foram 
atingidas a partir de figuras de mérito. O estudo possibilitou uma estimativa financeira 
atualizada e permitiu a avaliação da viabilidade de investimentos nessa área.  Concluiu-se que 
o bombeamento fotovoltaico é uma solução viável do ponto de vista técnico e financeiramente 
vantajosa para clientes nesta região. 
 

Palavras-chave: Bombeamento de água. Energia fotovoltaica. Semiárido.  



ABSTRACT 

 
Access to water and electricity are two indispensable conditions for the survival of the human 
being. The availability of water in the Brazilian semiarid occurs through the subsoil or from 
large rivers and reservoirs, which are sometimes distributed over long distances to rural 
consumers. In addition to water transport by kite-cars, electric pumping is the main form of 
water distribution for human and animal use in these regions. These factors suggest that access 
to electricity has great importance for access to water throughout the rural Northeast. On the 
other hand, the universalization of the use of electric energy in rural areas is seen with little 
attractiveness by the power concessionaires, and for this reason, there is a low connection rate 
to the electric grid in the region. These data suggest new studies to encourage and promote the 
deployment of new technologies for the generation and storage of water resources. The 
objective of this work is to analyze the mean water consumption profile of rural properties in 
the semi - arid region and to design a photovoltaic water pumping system together with a 
financial analysis. The rural properties classified in this work are disconnected from the 
conventional electricity distribution network. The results of the estimation on the use of water 
in rural areas are presented. Average values of daily water demand were reached for the selected 
population. Mean parameters were estimated for the height of existing wells in the semi - arid 
region of the Northeast. It was estimated a photovoltaic system for pumping that meets the 
average consumption profile of this region. A photovoltaic kit was budgeted and its financial 
parameters were compared with other similar systems. The financial estimates were obtained 
from figures of merit. The study allowed an updated financial estimate and allowed the 
evaluation of the feasibility of investments in this area. It was concluded that photovoltaic 
pumping is a technically and financially viable solution for customers in this region. 
 

Keywords: Water pumping. Photovoltaics. Semi-arid. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O acesso à água de boa qualidade e à energia elétrica são duas condições imprescindíveis 

não só para a sobrevivência no mundo moderno, como também para o desenvolvimento 

econômico-social de toda a população. Aproximadamente 1 bilhão de pessoas não tem acesso 

à água tratada e 2,5 bilhões não tem condições sanitárias básicas (WHO/UNICEF, 2014). 

Tratando-se do acesso à eletricidade, estima-se em 1,2 bilhão o número de pessoas que 

não o possuem em suas casas e 38% da população mundial cozinha utilizando meios poluentes, 

colocando em risco sua saúde (IEA, 2015). A exclusão elétrica, na América Latina, atinge 15% 

da população rural e está concentrada em pequenas comunidades isoladas e em condições de 

extrema pobreza (IEA, 2015). 

Dessa forma, ressaltando a importância do acesso à energia nas suas mais diversas 

fontes, a ONU (Organização das Nações Unidas) o incluiu como um dos ODS (Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável), cujo Objetivo 7 prevê assegurar o acesso confiável, sustentável, 

moderno e a preço acessível à energia para todos (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento). Contudo, segundo Dassie (2016), a universalização do uso da energia 

elétrica, principalmente nas zonas rurais, é vista com pouca atratividade para as concessionárias 

de energia elétrica devido à baixa densidade demográfica e ao baixo nível de renda, elas alegam 

que o retorno com o consumo da população rural não justifica os elevados investimentos 

necessários para levar a rede de distribuição até estes locais. 

Uma possível solução que permite sanar os problemas supracitados se dá por meio do 

bombeamento fotovoltaico. Esta tecnologia consiste da conversão da luz solar em eletricidade 

– efeito fotovoltaico – para alimentar um conjunto motobomba. Ela é indicada porque os 

sistemas fotovoltaicos podem ser instalados em locais isolados e necessitam de pouquíssima 

manutenção, além de outras vantagens sobre as opções mais difundidas, as quais serão 

discutidas ao longo desse trabalho. 

Sendo assim, foi dimensionado um sistema fotovoltaico de bombeamento (SFVB) que 

atende à demanda de água de pequenas propriedades que se localizam na região do semiárido 

brasileiro, além disso, calculou-se o custo deste sistema, sendo apresentado concomitantemente 

a variáveis financeiras que validam o investimento nessa solução. 

O escopo deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é alcançar uma proposta tanto 

técnica quanto financeira que seja aplicável ao nível econômico da região, atendendo aos 

valores médios de consumo de água de pequenas propriedades rurais.  
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Para se chegar no propósito citado acima faz-se necessário conceituar a geração e os 

sistemas fotovoltaicos, assim como sistemas de bombeamento de pequeno porte, para que fique 

bem estabelecido o aporte de informações aplicado. Outro passo a ser seguido é montar um 

perfil de consumo médio de água do grupo delimitado no tema desta obra, pois, a partir deste é 

que se dimensiona o SFVB e, em seguida, o seu relatório financeiro. 

Por conseguinte, o segundo capítulo deste trabalho faz uma revisão bibliográfica para 

fundamentar o estudo, no qual são abordadas as características do semiárido brasileiro, a 

composição de sistemas fotovoltaicos para bombeamento de água e as variáveis envolvidas 

numa análise financeira. 

Em seguida, o capítulo 3 aborda os procedimentos metodológicos usados para a 

obtenção de cada um dos resultados em questão. 

O quarto capítulo apresenta os resultados em conjunto com uma análise técnica e 

financeira mostrando comparações com estudos realizados na área. 

A última seção traz as considerações finais obtidas com a pesquisa realizada. 

Este perfil de consumo médio de água serve como um objeto teórico para estudo de 

caso, para esse fim, foram analisados documentos fornecidos por empresas públicas, artigos e 

trabalhos de graduação que tratam sobre as variáveis pertinentes às condições ambientais, para 

se calcular quais valores devem ser aplicados no dimensionamento técnico e financeiro. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Dimensionar um sistema fotovoltaico de bombeamento de água, junto com análise 

financeira, que atenda a valores médios do consumidor rural do semiárido brasileiro de forma 

tecnicamente simples e economicamente viável para a realidade dessa região. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Conceituar geração e sistemas fotovoltaicos; 

• Conceituar sistemas de bombeamento de pequeno porte; 

• Determinar o perfil de consumo médio de água na zona rural do semiárido brasileiro 

para realização de estudo de caso; 
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• Dimensionar um sistema de bombeamento fotovoltaico para o perfil de consumo 

estabelecido; 

• Elaborar análise financeira do sistema dimensionado. 
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Figura 1 - Atual delimitação do semiárido brasileiro 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 O SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

O semiárido brasileiro é uma região composta por 1.262 municípios (Figura 1), segundo 

a resolução Nº 115/2017 (SUDENE, 2017a). Esta região foi delimitada pela primeira vez em 

1989 e vem sendo atualizada a cada década, atualmente os critérios para sua delimitação são 

estabelecidos pelo nível de precipitação pluviométrica anual, índice de aridez de Thornthwaite 

e o percentual diário de déficit hídrico de acordo com a resolução Nº 107/2017 (SUDENE, 

2017b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: MundoGEO (2017). 

 

Esta região ocupa uma área aproximadamente de 12% do território nacional (1,03 

milhão de km) e abriga cerca de 27 milhões de brasileiros (Ministério do Desenvolvimento 

Regional, 2019), sendo sua maior parte no nordeste do país. Nota-se que a área enquadrada 

como semiárida aumentou após as revisões climatológicas, logo, uma maior área do país sofre 

com a escassez de água. 

Segundo Andrade e Nunes (2017), o Brasil é um país privilegiado por concentrar cerca 

de 12% da água doce do mundo, mesmo assim, as políticas públicas que visam solucionar a 
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Figura 2 - Regiões Hidrográficas 

questão do desabastecimento de água no semiárido foram insuficientes. Consequentemente, 

existe um problema que está além do âmbito climático, atinge as esferas política, cultural, social 

e financeira. 

Em um relatório síntese sobre os reservatórios de água no semiárido brasileiro (ANA, 

2017), a Agência Nacional de Águas (ANA) afirma que uma estiagem iniciada em 2010 atinge 

o Brasil e de forma mais intensa o semiárido brasileiro. Sendo assim, a busca por água de forma 

alternativa se mostra cada vez mais necessária. A região semiárida é formada por uma extensa 

área de subsolo rochoso sedimentar ocorrendo significativa reserva de água doce 

(REBOUÇAS, 2002), o que torna a perfuração de poços uma excelente medida no atendimento 

à demanda de água desde que critérios técnicos sejam atendidos. 

Ainda no assunto da busca pela água, as medidas públicas para os piores momentos de 

escassez desse recurso se concentram na distribuição por meio de caminhões-pipa, 

demonstrando a dificuldade em solucionar este problema e a dependência governamental que a 

população do semiárido enfrenta nesta questão (ANDRADE e NUNES, 2017), mostrando 

novamente que mais opções devem ser analisadas para a mitigação deste problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ANA (2017). 
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Uma vez que se sugere o uso de poços para prover água quando não há outra forma mais 

fácil de se consegui-la, faz-se necessário mostrar que esse recurso realmente existe no subsolo. 

Assim, a Figura 2 ressalta a quantidade de rios encontrados na região do semiárido, bem 

como a delimitação das bacias hidrográficas. Observa-se que o Brasil é um país de dimensões 

continentais, logo, mesmo esse grande número de rios espalhados por todas as regiões não é 

suficiente para atender àqueles que não se encontram perto dessa fonte de água. Não obstante, 

há um indicativo da presença de água por toda a região demarcada em vermelho. 

 

2.1.1 Eletrificação no ambiente rural 

 

Ainda sobre problemas enfrentados no semiárido, existe uma grande discussão sobre a 

eletrificação rural, pois assim como apresentado na introdução deste TCC, o acesso à 

eletricidade permite uma melhora significativa nas condições de vida da população, 

principalmente daqueles que se encontram afastados das cidades e já sofrem com questões 

sérias como o desabastecimento da água, assim tratado nos parágrafos anteriores. 

Para demonstrar a relevância da eletrificação em zonas remotas, o governo federal criou 

em 2003 o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz 

para Todos (PLpT), que tinha por objetivo minguar a exclusão elétrica, notadamente no meio 

rural, uma vez que esta atingia dois milhões de residências, aproximadamente dez milhões de 

pessoas, no ano 2000 (Ministério de Minas e Energia). Esse programa tinha um prazo de 

execução previsto para se encerrar em 2008, mas ao longo das atividades constatou-se que 

novas famílias se encontravam sem acesso à eletricidade, fazendo, portanto, que esse prazo 

fosse prorrogado algumas vezes. 

Em um estudo realizado por DASSIE (2016), observou-se que as regiões Norte e 

Nordeste são as que têm maior concentração de domicílios rurais sem acesso à energia elétrica, 

mesmo após as atividades do PLpT. Ainda nesse estudo, concluiu-se que as informações sobre 

o número de domicílios atendidos e a repercussão na qualidade de vida dos beneficiados é de 

difícil avaliação, pois os dados fornecidos pela gestão do PLpT são incongruentes com o 

levantamento censitário. Embora a universalização do acesso à energia elétrica seja estabelecida 

por lei, sendo responsabilidade das concessionárias arcar com os custos, além do subsídio do 

Estado (e.g. PLpT), existem muitas localidades na zona rural – principalmente no semiárido – 

que ainda não foram beneficiadas e podem optar por não esperar os planos de atendimento dos 

responsáveis por este serviço. 
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Figura 3 - Brasil x Alemanha: irradiação total inclinada 

Nesse contexto, destaca-se a geração de energia elétrica de forma descentralizada, 

particularmente de fontes renováveis, pois o Brasil, devido à sua localização, possui grande 

potencial para o uso desses recursos. Por conseguinte, as áreas remotas podem gerar sua própria 

energia elétrica e, utilizando o bombeamento, destiná-la à solução da falta d’água. 

 A energia proveniente do sol, quando convertida em energia elétrica, é a mais indicada 

para o bombeamento de água porque pode ser usada em pequena escala e os equipamentos de 

conversão de energia podem ser instalados próximos à fonte de água, reduzindo-se as perdas. 

Pereira GF et al. (2017), demonstra em seu artigo que grande parte do Brasil possui 

incidência de radiação solar média anual entre 4 e 5 kWh/m², e a região nordeste, 

onde se localiza praticamente todo o semiárido, com valor médio de radiação global 

horizontal de 5,4 kWh/m². Esses níveis de insolação são consideráveis, tornando o Brasil um 

dos países com maior nível de insolação no mundo. 

Ressalta-se o potencial de recursos solares a serem explorados por meio da Figura 3, 

que mostra os níveis médios anuais de irradiação total inclinada do Brasil e da Alemanha, este 

é um dos pioneiros no uso de energia solar mesmo tendo níveis de irradiação inferiores aos das 

piores regiões do Brasil para esse recurso. Nesta mesma imagem também é possível observar 

que os maiores valores de irradiação são encontrados no Nordeste. 

Fonte: Adaptado de Elektsolar Innovations (2016). 
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Figura 4 - Perfis de radiação solar diária 

2.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA 

 

Ao se iniciar os estudos sobre sistemas fotovoltaicos (SFV) é de suma importância o 

entendimento básico de fatores climáticos envolvidos neste processo de conversão. 

Resumidamente, a radiação solar é a forma de transferência da energia advinda do sol através 

da propagação de ondas eletromagnéticas. O termo que define a potência dessa radiação em 

função da área é nomeado irradiância, sua unidade de medida é o watt por metro quadrado 

(W/m²); a integração da irradiância em função de determinado período de tempo é chamada 

irradiação, tendo como unidade de medida o watt-hora por metro quadrado (Wh/m²) 

(ELEKTSOLAR, 2016). 

As variações climáticas são decisivas na produção de energia elétrica por sistemas 

fotovoltaicos, a exemplo disso, em dias nublados, a conversão de energia é menor devido a 

menor luminosidade natural disponível no local de aplicação (JUNIOR, 2018). A Figura 4 

exemplifica a relação direta entre as condições climáticas e a geração fotovoltaica. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Pinho e Galdino (2014). 

 

 

Adentrando-se nos princípios dos SFVs, define-se efeito fotovoltaico como a conversão 

direta da luz em eletricidade e chama-se de energia solar fotovoltaica quando a energia luminosa 

é proveniente do sol. Experimentado inicialmente em 1839 por Becquerel, o efeito fotovoltaico 

implica no surgimento da diferença de potencial numa célula eletroquímica sob incidência de 

luz (PINHO e GALDINO, 2014). 
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Figura 5 - Classificação dos sistemas fotovoltaicos 

2.2.1 Classificação de sistemas fotovoltaicos 

 

Os sistemas fotovoltaicos são classificados em três principais categorias, conforme a 

Figura 5, considerando-se a aplicação e os recursos energéticos disponíveis. 

• Sistema fotovoltaico isolado (SFI): também chamado de off-grid, é aquele que supre de 

energia elétrica as cargas sem fazer conexão com a rede convencional de distribuição de 

energia, podendo atender consumidores de forma individual ou em minirrede. Desta forma, 

utilizam-se acumuladores de energia para o uso na ausência do recurso solar.  Este tipo de 

sistema também é usado em locais que já possuem conexão com a rede, porém deseja-se 

alimentar cargas em separado desta. São encontrados mais facilmente em locais remotos; 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Zanirato et al. (2011). 

 

• Sistemas híbridos: classificam-se como sistemas híbridos aqueles que possuem mais de 

uma fonte de geração de energia elétrica, sendo renovável ou não. Este tipo de sistema possui 

como característica a complexidade do controle de cada fonte de geração tendo em vista a 

otimização da operação; 

• Sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFCR): são os sistemas que se conectam 

efetivamente à rede de distribuição de energia elétrica, de forma a complementar a geração 

convencional. Para este caso não é comum o uso de acumuladores de energia porque toda a 

energia gerada é injetada na rede. 

Apresentadas as principais categorias do SFVs, o aprofundamento agora se concentra 

nos sistemas isolados por serem estes aplicados neste trabalho. 

 

2.2.2 Componentes básicos de sistemas fotovoltaicos isolados 

 

Sistemas fotovoltaicos isolados (SFI) são compostos por geração, condicionamento de 

potência, armazenamento de energia e carga (Figura 6). São utilizados quando a conexão com 
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Figura 6 - Configuração básica de um SFI 

a rede convencional de distribuição de energia elétrica não está próxima e não é econômica ou 

tecnicamente viável se fazer uma extensão desta. 

Sistemas isolados necessitam de armazenamento de energia de alguma forma para que 

se possa utilizar aparelhos elétricos quando não há geração de energia fotovoltaica, a principal 

forma de armazenamento são as baterias (acumuladores de carga). Contudo, o consumo pode 

não ser de energia elétrica, assim, a energia elétrica pode ser convertida e armazenada de outras 

maneiras, como o ar comprimido, o volante de inércia, a produção de hidrogênio (PINHO e 

GALDINO, 2014). Em sistemas de bombeamento é usual o armazenamento em reservatórios 

de água elevados, onde a energia é acumulada sob a forma de energia potencial gravitacional. 

Em seguida, os componentes de cada bloco descrito acima são estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pinho e Galdino (2014). 

 

2.2.2.1 Célula, módulo e painel fotovoltaicos 

 

O componente elementar da conversão de energia é a célula fotovoltaica, a qual é 

formada por um material semicondutor modificado em um processo de dopagem, no qual são 

adicionados diferentes tipos de impurezas de forma a permitir que haja uma diferença de 

potencial entre duas camadas, a camada tipo p, que possui excesso de cargas positivas, e a 

camada tipo n, com excesso de cargas negativas; a junção dessas duas camadas é chamada de 

junção p-n. Ao se atingir com fótons esse material semicondutor dopado, ocorre a liberação de 

elétrons para a  camada n e cria-se lacunas na camada p, que funcionam como cargas positivas. 

Essa célula, quando ligada a uma carga, produz uma corrente elétrica (CANÇADO, 2018).  A 

interligação dessas células forma um módulo fotovoltaico, que por sua vez, forma um painel 

fotovoltaico (Figura 7). 
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Figura 7 – Célula, módulo e painel fotovoltaicos 

Figura 8 - Aumento das eficiências das células fotovoltaicas de diferentes 
tecnologias, em laboratório 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Elektsolar Innovations (2016). 

 

Diversas tecnologias são empregas na fabricação de células fotovoltaicas, algumas delas 

são: lâminas de silício cristalino (monocristalino, m-Si, ou policristalino, p-Si), silício amorfo 

(a-Si), silício microcristalino (µc-Si), filmes finos de telureto de cádmio (CdTe), disseleneto de 

cobre, índio e gálio (CIGS); além das células multijunção de alta eficiência, como células 

baseadas em corantes (DSSC). Contudo, as células de silício cristalino dominam o mercado, 

tendo atingido 87,9% da produção mundial em 2011 (PINHO e GALDINO, 2014). 

A Figura 8 apresenta a rápida evolução da eficiência de conversão para células 

fotovoltaicas de algumas das tecnologias citadas acima nas condições padrão de teste – STC, 

Standard Test Conditions, que normatiza uma irradiância padrão de 1000 W/m², temperatura 

da célula em 25 °C e espectro solar para a massa de ar (AM) igual a 1,5. Existindo também a 

NOCT (Normal Operation Cell Temperature), que leva em consideração as condições reais de 

operação dos módulos, estabelecendo irradiância de 800W/m² e temperatura da célula em 48,4 

°C (AYRÃO, 2018). Essas condições são utilizadas para classificar os módulos de acordo com 

sua potência de pico (Wp), sendo a STC a mais utilizada. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Fraunhofer (2016). 
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Para fins de geração de energia em níveis de potência suficientes para uso cotidiano, se 

faz necessária a associação das células fotovoltaicas constituindo um módulo fotovoltaico, pois 

uma única célula produz tipicamente 1,5W, correspondendo a 0,5V de tensão e 3A de corrente 

(CANÇADO, 2018). A forma de associação delas depende de qual parâmetro se quer 

incrementar, associação em série permite uma maior tensão com mesmo nível de corrente, por 

outro lado, associação em paralelo acarreta um incremento da corrente produzida mantendo-se 

o mesmo nível de tensão. A Figura 9 demonstra de forma gráfica o resultado das associações 

série e paralelo em células fotovoltaicas de silício cristalino.  

Os mesmos princípios de associação explicado sobre as células se aplicam ao conjunto 

de módulos fotovoltaicos. 

 
Figura 9 - Associação de duas células de silício cristalino (a) em série e (b) em paralelo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pinho e Galdino (2014). 
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Todos os módulos fotovoltaicos apresentam uma curva que relaciona a tensão e a 

corrente, conhecida por curva I-V (Figura 10), para determinadas condições de irradiância e 

temperatura. A partir dessa curva é possível obter os principais parâmetros de interesse, 

segundo Ayrão (2018), são eles: 

• Corrente de curto-circuito (ISC) – é a corrente elétrica que circula no módulo quando os 

condutores positivo e negativo estão conectados entre si, e por definição, a tensão nos terminais 

do módulo é zero; 

• Tensão de circuito aberto (VOC) – é o valor de tensão medido nos terminais do módulo 

quando a resistência entre eles é infinita, ou seja, não há nenhuma carga ligada; 

• Corrente de máxima potência (IMP) – é o valor máximo de corrente que circula no 

módulo quando este fornece sua máxima potência em condições de teste; 

• Tensão de máxima potência (VMP) – análoga à corrente de máxima potência, medindo-

se agora a tensão para a máxima potência em condições de teste. 

 
Figura 10 - Curva I-V e curva P-V para um módulo fotovoltaico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pinho e Galdino (2014). 

 

Assim como citado, a curva da Figura 10 é traçada para condições padrão de teste, mas 

os módulos são instalados em locais expostos às condições ambientais, dessa forma, cabe 
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salientar que a temperatura ambiente tem uma influência negativa sobre a eficiência global da 

conversão de energia. 

 

2.2.2.2 Condicionamento de potência 

 

São elementos de ligação entre os módulos fotovoltaicos e as cargas. Esses 

equipamentos permitem controlar ou processar a energia fornecida à carga de forma a 

maximizar a eficiência do sistema (MORALES, 2011). Podem ser divididos em conversores 

c.a.-c.c. (corrente alternada para corrente contínua) e conversores c.c.-c.c. Quando estes fazem 

a conversão de c.c. (do tipo produzida por módulos fotovoltaicos ou baterias) para c.a. são 

chamados de inversores, e quando alteram o nível de tensão c.c. sem mudar sua forma de onda 

são classificados em conversores tipo boost ou buck, quando aumentam ou reduzem o nível de 

tensão, respectivamente (PINHO e GALDINO, 2014). A seguir, os detalhes desses 

condicionadores de potência são melhor abordados: 

• Conversores c.c-c.c.: a utilização desses equipamentos permite um maior controle na 

saída de tensão e corrente fornecidos à carga c.c., são muito utilizados em controladores de 

carga de bateria e em SFVB dotados de motores c.c. (PINHO e GALDINHO, 2014). Mesmo 

quando o acoplamento entre gerador fotovoltaico e a carga é compatível, ou seja, ambos c.c., o 

uso desses conversores é indicado para um melhor aproveitamento na conversão de energia em 

função dos níveis de irradiância. O controle é realizado pelo chaveamento de elementos 

semicondutores que permitem se alcançar os parâmetros de saída desejados; 

• Inversores: equipamento de conversão de tensão e corrente contínua em tensão e 

corrente alternada necessário em sistemas fotovoltaicos, principalmente no uso residencial, 

porque a maioria dos equipamentos domésticos funcionam com em corrente alternada 

(VILLALVA e GAZOLI, 2012). O princípio de funcionamento deste equipamento consiste na 

comutação de chaves eletrônicas como o MOSFET e o IGBT, sendo a forma de controle mais 

usual dessa comutação a PWM (Pulse Width Modulation). 

Ambos os tipos de conversores de potência podem ser dotados do algoritmo de 

incremento de eficiência MPPT (Maximum Power Point Tracker). Essa tecnologia se encontra 

em constante evolução e consiste na busca pelo maior nível de potência de saída do conversor 

em função dos parâmetros de tensão e corrente fornecidos pela fonte, geralmente módulos 

fotovoltaicos. Encontrar o ponto de máxima potência na curva da Figura 10 é uma tarefa 

complexa, pois os níveis de irradiância e temperatura mudam constantemente (GONZALEZ, 
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2018). Sendo assim, o uso desse algoritmo em condicionadores de potência se tornou 

imprescindível por resultar numa melhora significativa da eficiência do sistema. 

 

2.2.2.3 Armazenamento de energia 

 

A limitação do número de horas que um SFV pode operar por dia implica no 

armazenamento da energia excedente gerada durante o horário de insolação, de maneira que 

possa ser utilizado a qualquer momento (MORALES, 2011). Em sistemas isolados à rede 

elétrica o acúmulo de energia se torna praticamente uma regra. Algumas tecnologias já foram 

citadas em seções deste trabalho, contudo, o armazenamento com baterias ou em reservatórios 

de água são os mais comuns. 

O uso de baterias como forma de armazenamento se dá quando a forma final de energia 

a ser utilizada é elétrica. Um dimensionamento preciso deste equipamento é fundamental 

devido ao seu preço em relação ao SFV e na obrigatoriedade do emprego de um controlador de 

carga (VILLALVA e GAZOLI, 2012), para se fazer a correta conexão entre os módulos e a 

bateria. Além disso, a vida útil de uma bateria é menor quando comparada ao restante do 

sistema. 

Em sistemas de bombeamento de água, o uso de reservatórios pode ser mais viável do 

ponto de vista financeiro e da simplicidade do dimensionamento. O acúmulo de energia consiste 

em armazenar a água em reservatórios elevados, sendo utilizada a energia potencial 

gravitacional para a distribuição até os pontos de interesse. O dimensionamento da quantidade 

de água acumulada depende de vários parâmetros como o uso final da água, disponibilidade 

financeira e condições climáticas locais (MORALES, 2011). 
 

2.2.3 Aplicações de SFI 

 

A tecnologia de conversão de energia solar fotovoltaica possibilita o uso de energia 

elétrica em locais remotos. As principais aplicações dessa configuração de SFV são o 

atendimento residencial que não possui rede elétrica convencional, bombeamento de água, 

sistemas de telecomunicações e monitoramento remotos, além de formas mais pontuais como 

cercas elétricas e dessalinização de água (PINHO e GALDINO, 2014). Em locais que existe 

rede elétrica, um SFI também pode ser utilizado visando o atendimento de cargas específicas 

com o intuito de reduzir o consumo de energia elétrica, por exemplo, em redes de iluminação 

pública mais atuais. 
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Figura 11 - Diagrama esquemático de um SFVB de água 

Em seguida, a aplicação em bombeamento de água, nomeada por sistema fotovoltaico 

para bombeamento (SFVB), será discutida em mais detalhes. 

 

2.2.4 Sistemas de bombeamento de água 

 

Um sistema de bombeamento tradicional é constituído basicamente por conjunto 

motobomba e reservatório. Em sistemas de bombeamento fotovoltaico (Figura 11) são 

acrescidos os geradores fotovoltaicos e o dispositivo de condicionamento de potência. Nesses 

sistemas, segundo Pinho e Galdino (2014), de forma geral, a água é elevada até reservatórios, 

que são dimensionados em função da autonomia necessária (semelhante às baterias). Eles 

possuem diversas aplicações, tais como irrigação, abastecimento residencial, esgotamento e na 

pecuária em bebedouros para animais. As principais vantagens são o acionamento por energia 

não poluente, operação autônoma, custo de operação, baixa manutenção e longa vida útil 

(MORALES, 2011). 

A aplicação da energia fotovoltaica para bombeamento de água surge como uma 

alternativa ao bombeamento através de motores à diesel, estes utilizam combustível fóssil 

nocivo ao meio ambiente, precisam de frequente manutenção e estão sujeitos à variação no 

preço do combustível. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Pinho e Galdino (2014). 

 

2.2.4.1 Classificação dos sistemas de bombeamento 

 

Quanto à classificação dos sistemas de bombeamento, Sousa e Leite (2013) os dividem 

em dois grupos: sistema direto e sistema indireto. 
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Figura 12 - Configurações utilizadas em SFVB 

Figura 13 - Faixa de aplicação do SFVB 

A constituição dos dois tipos difere apenas no uso de baterias pelo sistema indireto, 

contudo, com vistas ao menor custo total do sistema, o sistema direto é mais usual, reservando-

se a aplicação indireta apenas quando é necessário realizar o bombeamento em horário sem 

insolação. Além disso, o sistema direto pode usar ou não um conversor de potência. A Figura 

12 apresenta as configurações em ambientes de bombeamento fotovoltaico, as linhas mais 

espessas destacam a modalidade mais utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Pinho e Galdino (2014). 
 

O gráfico da Figura 13 mostra a faixa de aplicação do bombeamento fotovoltaico em 

função do comprimento equivalente da tubulação (m), representado pelo eixo das ordenadas, e 

da vazão requerida (m³/dia).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Pinho e Galdino (2014). 
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Figura 14 - Topologias do conjunto motobomba de um SFVB 

Abaixo dos 50 m4 (referente ao produto das unidades de medidas de cada eixo) é 

indicado o bombeamento manual porque quantidade de energia elétrica necessária é muito 

baixa, o que implica num custo de sistema de geração de energia muito alto para pouca 

demanda. Pensamento análogo se aplica para a faixa superior aos 2000 m4. 

Segundo Fedrizzi (1997), existem grupos motobombas de aplicação específica para 

acoplamento com SFVs, uma vez que as bombas convencionais podem requerer uma potência 

de partida até seis vezes maior que a potência nominal, o uso de equipamentos específicos reduz 

o custo e aumenta a eficiência do sistema. A autora também apresenta as possíveis topologias 

relacionadas ao conjunto motobomba (Figura 14), cujas configurações A e B são usadas em 

poços e as configurações C e D em rios, açudes ou poços de grandes dimensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fedrizzi (1997). 

 

Em seguida, são discutidos os tipos de motores e de bombas hidráulicas usados em 

sistemas fotovoltaicos. Quando aplicados ao bombeamento, o conjunto dessas duas máquinas 

é chamado de motobomba. Eles são vendidos em conjunto, mas são abordados aqui 

separadamente para um maior esclarecimento. 
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Figura 15 - Tipos de bombas hidráulicas 

2.2.4.2 Bombas hidráulicas 

 

Define-se bomba como o equipamento responsável pelo deslocamento de fluídos 

através do acionamento do motor (MORALES, 2011). É por meio dela que se transfere a 

energia cinética do eixo de interligação com o motor para o fluido, aumentando sua pressão 

e/ou velocidade. São divididas em duas categorias principais: dinâmicas, ou turbo-bombas, e 

volumétricas, ou bombas de deslocamento positivo. Dentro dessas categorias existem outras 

subdivisões de acordo com a forma com que a energia é fornecida ao fluido (Figura 15). Para 

alguns casos, o uso da bomba centrífuga se tornou tão usual ao ponto de substituir a 

nomenclatura das bombas dinâmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cançado (2018). 

 

Além dessas categorias citadas, existem as bombas vibratórias, elas são bastante 

utilizadas quando o acionamento é feito via sistema fotovoltaico por garantirem o bombeamento 

mesmo com baixos níveis de radiação solar, tendo como desvantagem a limitação da capacidade 

de bombeamento. Devido ao funcionamento diferente dos dois grupos da Figura 15, mais 

detalhes são abordados a seguir. 

• Bombas centrífugas: representada pela Figura 16(a), é o tipo de bomba mais utilizado 

no bombeamento de água (SÁ, 2010). Seu funcionamento consiste de um eixo dotado de hélices 

que giram criando uma força centrífuga, como consequência disso, surge uma zona de baixa 

pressão em seu centro de rotação (entrada de água) e uma zona de alta pressão nas extremidades 
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Figura 16 - Vista em corte de bomba centrífuga (a) e bomba volumétrica (b) 

Figura 17 - Faixas de aplicações das bombas fotovoltaicas 

(descarga de água). São indicadas para operação em grandes vazões e em pequenas alturas 

manométricas; 

• Bombas volumétricas: Figura 16(b), funciona por meio de repetidos movimentos de 

admissão de fluido por uma cavidade e compressão deste por uma saída. São adequadas para 

se alcançar grandes alturas manométricas com volumes de pequeno a moderados de fluido. As 

mais utilizadas em SFVs são as de diafragma (PINHO e GALDINO, 2014). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Zanirato et al. (2011). 

 

Após a abordagem sobre os tipos e aplicações indicada para os tipos de bombas, usa-se 

um gráfico de referência, como representado na Figura 17 (semelhante à Figura 13), no qual 

estão indicadas as faixas de aplicação para bombas fotovoltaicas. Nesta imagem nota-se que, 

que para valores mais altos de altura manométrica, acima de 20 m com baixas vazões, é 

recomendado o uso de bombas de deslocamento positivo, e os diversos tipos de bombas 

centrífugas para maiores vazões. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Morales (2011). 

(a) (b) 
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Figura 18 - Classificação de motores elétricos 

2.2.4.3 Motores elétricos 

 

Motores elétricos são máquinas destinadas à conversão de energia elétrica em energia 

mecânica. São divididos em dois tipos: motores de corrente alternada (c.a.) e motores de 

corrente contínua (c.c.). A Figura 18 apresenta as classificações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Melendéz (2009). 

 

Tanto os motores c.c. quantos os motores c.a. são indicados para o uso em SFVB. A 

descrição sobre as particularidades de cada um esclarece em que condições cada um deles é 

melhor aplicado. 

• Motores c.c.: as máquinas elétricas classificadas nesta categoria podem possuir escovas 

ou não. Motores com escovas necessitam de manutenção mais frequente devido ao desgaste 

natural das escovas de grafite, por outro lado, os motores sem escova usam circuitos eletrônicos 

que controlam eletroímãs, por isso sua taxa de manutenção é menor, contudo esses circuitos 

são mais sujeitos às falhas. São mais eficientes em comparação os motores de corrente 

alternada; 

• Motores c.a.: são os mais utilizados em todas as aplicações devido ao baixo preço e 

facilidade de ser encontrado no mercado, entretanto, precisam necessariamente de um inversor 

quando alimentados por módulos fotovoltaicos, isso pode tornar o sistema mais caro. O tipo 

mais utilizado é de indução, nesse caso o inversor é projetado para dar a partida nele e variar a 
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Figura 19 - SFVB padrão 

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens dos tipos de motores elétricos 

frequência de modo que a tensão de saída do gerador seja adequada à carga (PINHO e 

GALDINO, 2014). 

O Quadro 1 resume as vantagens e desvantagens de cada tipo de motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Fedrizzi (1997). 
 

2.2.5 Dimensionamento do sistema fotovoltaico de bombeamento 

 

O correto dimensionamento de um sistema fotovoltaico de bombeamento de água com 

reservatório elevado, como o modelo da Figura 19, é baseado no balanço energético visando o 

equilíbrio entre a potência hidráulica, requerida para se elevar determinada quantidade de água 

até seu reservatório, e a potência elétrica proveniente da geração fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Oliveira ENCS et al. (2018). 
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Figura 20 - Variáveis de um sistema de bombeamento 

Dessa forma, Pinho e Galdino (2014) sugerem o dimensionamento em duas etapas. A 

primeira consiste na estimativa do consumo de água, que pode ser destinada tanto para o 

consumo humano quanto para dessedentação animal e cultivo agrícola, para se chegar à vazão 

necessária de bombeamento. Em seguida, dimensionar o sistema de geração. 

Para se calcular os valores dessa segunda etapa é necessário apresentar alguns conceitos 

acerca do bombeamento, são eles: 

• Altura estática (he): definida como a distância entre o nível do solo e o nível da água em 

repouso; 

• Altura dinâmica (hd): distância entre o nível do solo e o nível da água durante o 

bombeamento; 

• Altura do reservatório (hr): distância do ponto superior do reservatório ao solo; 

• Altura manométrica (hm): soma da altura dinâmica com a altura do reservatório. 

A Figura 20 mostra um sistema de bombeamento com motobomba submersa 

relacionando os conceitos acima descritos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pinho e Galdino (2014). 

 

O atrito entre o fluido bombeado e a tubulação, tanto em relação ao comprimento do 

tubo (ht) quanto em relação aos outros elementos (hc) que fazem parte do sistema de condução 

do fluido, implicam em perdas de carga. Essas perdas são dadas em metros, ou seja, equivale a 

uma maior distância a ser percorrida, além disso, mais energia necessária ao sistema. Os 
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fabricantes de tubos e conexões fornecem tabelas para a consideração desses valores de perdas. 

Portanto, é necessário calcular a altura manométrica corrigida (hmc) por meio da Equação 1. 

     ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚 = ℎ𝑚𝑚 + ℎ𝑡𝑡 + ℎ𝑚𝑚                                                            (1) 

 

A energia hidráulica necessária ao bombeamento é calcula por meio da Equação 2 

utilizando a estimativa diária de consumo em forma de vazão (m³/dia) e a altura manométrica 

corrigida. 

𝐸𝐸𝐻𝐻 = 2,725 ∗ 𝑄𝑄 ∗ ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚,                                                        (2) 

em que EH é dada em Wh/dia, 2,725 representa uma constante quando o fluido bombeado é 

agua e Q é a vazão em m³/dia. 

Dividindo-se a vazão pelo número de horas que o SFVB funciona chega-se à vazão em 

m³/h. 

O balanço de energia mencionado anteriormente é calculado pela Equação 3, nela leva-

se em conta a eficiência (ηmb) do conjunto motobomba e seus equipamentos auxiliares (PINHO 

e GALDINO, 2014). 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐻𝐻 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚⁄ ,                                                              (3) 

em que EEL é a energia elétrica diária necessária dada Wh. 

 

O último passo é encontrar a potência do gerador fotovoltaico (PFV) em Wp, por meio 

da Equação 4, esta considera o número de horas de sol pleno (HSP) médio anual de radiação 

no plano do gerador. 

𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑊𝑊𝑊𝑊) = 1,25 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃⁄                                             (4) 

 

A unidade HSP indica a quantidade de horas que a irradiância permanece constante em 

1 kW/m² por dia. 

 

2.3 ANÁLISE FINACEIRA 

 

Ao se iniciar os estudos sobre a viabilidade de um empreendimento é necessário definir 

de antemão do que se trata um estudo de viabilidade financeira. Dessa maneira, Camargo (2017) 

explica que estudos de viabilidade financeira visam estimar o custo total de um projeto 

considerando fatores como capital inicial, despesas e rendimento. 

Diante do exposto, a análise financeira vem a auxiliar na avaliação de um sistema tido 

por viável sob a óptica técnica, além de estabelecer variáveis com valores unitários de 
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parâmetros intrínsecos ao sistema estudado, permitindo uma comparação com outros sistemas 

de natureza semelhante. De forma a exemplificar aplicando no contexto de sistemas de 

bombeamento, pode-se comparar financeiramente aqueles que usam o tradicional motor à 

diesel com a alternativa do acionamento por sistema fotovoltaico. 

Dentro da análise financeira é aplicável ao caso de SFVB a avaliação de desempenho 

por meio de figuras de mérito, que nada mais são do que a comparação dos méritos de um 

sistema com produtos similares (DICIONÁRIO DE ECONOMIA, 2016). Utilizando os dados 

resultantes do dimensionamento do sistema, é feita a análise financeira com o suporte das 

figuras de mérito a seguir. 

 

2.3.1 Custo do Ciclo de Vida (CCV) 

 

A contabilização de todas as despesas ao longo da vida útil de um projeto trazidas para 

o valor presente em função de determinada taxa de desconto é chamada de custo do ciclo de 

vida (MELENDÉZ, 2009). Esta figura de mérito que determina o custo total de um investimento 

é calculada pela Equação 5. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐼𝐼0 + 𝑂𝑂&𝑀𝑀 ∗ �(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛−1
𝑖𝑖∗(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛

� + 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ (1 + 𝑖𝑖)−𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆 ,                    (5) 

em que I0 é o investimento total na compra do sistema de bombeamento em R$; O&M é o custo 

de operação e manutenção em R$; i é a taxa de desconto anual em %; n é a vida útil em anos; 

CSFVB é o custo do sistema fotovoltaico de bombeamento em R$; e NSB é a vida útil do sistema 

de bombeamento em anos. 

 

2.3.2 Fator de Recuperação do Capital (FRC) 

 

Considerando a vida útil do projeto, o fator de recuperação de capital indica quanto do 

investimento total é recuperado anualmente em função da taxa de desconto, dado pela Equação 

6. 

𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶 = 𝑖𝑖∗(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛

(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛−1
 .                                                                  (6) 

 

2.3.3 Custo do Ciclo de Vida Anualizado (CCVA) 

 

Calculado Equação 7, CCVA é o custo anual requerido para o pagamento total do 

investimento ao longo de sua vida útil, dado reais por ano. 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶 .                                                   (7) 

 

2.3.4 Custo de Volume Bombeado (CVB) 

 

Representa-se o custo unitário de volume bombeado com a Equação 8, dado em reais 

por metro cúbico. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶
𝐹𝐹𝑉𝑉𝑎𝑎

 ,                                                         (8) 

na qual VBa é o volume bombeado por ano em m³ por ano. 

 

2.3.5 Custo do Volume Bombeado segundo a altura manométrica (CVBH) 

 

Custo do volume bombeado em R$/m4, considerando-se a altura manométrica total, 

dado pela Equação 9. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻 = 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑉𝑉
ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚

 ,                                                         (9) 

em que hmc é a altura manométrica corrigida, em metros. 
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3 METODOLOGIA 
 

O desenvolvimento desta pesquisa científica é embasado numa sistemática pesquisa 

bibliográfica e documental em livros, artigos, monografias e dissertações de mestrado que 

abordam conteúdos pertinentes ao bombeamento fotovoltaico tendo finalidade aplicada e com 

abordagem predominantemente quantitativa. Autores como Fedrizzi (1997), Fedrizzi et al. 

(2009) e Pinho e Galdino (2014) são insignes nesta temática. 

Definidos os princípios metodológicos aplicados, as subseções a seguir definem o 

caminho seguido para se atingir cada objetivo específico. 

 

3.1 OBJETO TEÓRICO DE ESTUDO 

 

A abordagem por meio da criação de um perfil de consumo médio de água foi escolhida 

devido à indisponibilidade de um consumidor real para a execução do trabalho. Seguindo assim 

a sequência de, inicialmente, identificar a necessidade do consumidor e posteriormente 

dimensionar o sistema de bombeamento que o atenda.  

O levantamento se iniciou com a determinação da quantidade média de pessoas que 

compõem uma família da zona rural do semiárido brasileiro baseado em informações do banco 

de dados SIDRA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em seguida, uma 

revisão bibliográfica de livros e artigos que abordam os SFVB, aplicados na zona rural, foi 

realizada para se chegar no valor de demanda de água para consumo humano e para atividades 

rurais. Com posse dessas duas informações calculou-se a vazão diária média necessária a ser 

bombeada. 

Para finalização do objeto teórico de estudo, na mesma revisão bibliográfica citada no 

parágrafo anterior, coletou-se dados sobre poços reais dotados de bombeamento, fotovoltaico 

ou não, calculou-se os valores médios das variáveis sobre esses poços. Dessa forma, tendo a 

estimativa da demanda hídrica e dimensões médias de um poço, foi dado prosseguimento à 

próxima etapa. 

O sistema utilizado no cálculo acerca das dimensões médias para um poço baseou-se na 

revisão de trabalhos publicados com valores reais utilizados em sistemas de bombeamento, são 

eles: 

• 5 artigos científicos; 

• 2 dissertações de mestrado; 
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• 1 livro didático. 

 

Nesse contexto, cada obra é enumerada e resumida a seguir. 

• Artigo 01: em “Tecnologia apropriada para a agricultura familiar sustentável do 

semiárido brasileiro”, Costa (2006) discute sobre a melhora do ponto de vista econômico e de 

saúde da população que sobrevivem de pequenas áreas de irrigação quando utilizado um SFVB 

de água proveniente de cacimbões. Concluindo com recomendações para o aumento da 

eficiência em sistemas irrigantes. 

• Artigo 02: intitulado como Estudo de viabilidade do uso de sistemas fotovoltaicos (FV) 

para bombeamento de água, com base nas experiências dos estados do Ceará, de Pernambuco 

e Bahia, Pereira, Fedrizzi e Reis (2017) analisam sob as perspectivas técnicas e financeiras a 

viabilidade de sistemas já instalados de bombeamento fotovoltaico para a melhoria do acesso à 

água no nordeste brasileiro. Obtiveram como resultado a validação da viabilidade técnica, 

concluindo que o insucesso em alguns locais ocorre por má gestão da tecnologia. 

• Artigo 03: os autores de “Cálculo teórico de um sistema de bombeamento fotovoltaico 

e simulação de aplicação na agricultura familiar” aplicam a teoria do bombeamento fotovoltaico 

para a produção de 0,5 hectare de coentro extraindo água de um poço. Concluindo que o valor 

teórico de potência elétrica se aproxima bastante do pelo indicado pelo fabricante do SFVB 

para esse caso (OLIVEIRA GS et al., 2018). 

• Artigo 04: o projeto de P & D da Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) com 

o intuito de desenvolver uma ferramenta para dimensionar SFVB com baixo custo resultou no 

artigo designado por “Bombeamento de água com sistemas fotovoltaicos e tecnologia de 

bombeamento nacional – zona rural de Pernambuco”. Nesse estudo foram instalados SFVB em 

sete poços diferentes para se testar a replicabilidade dos parâmetros esperados, assim, conclui-

se que os equipamentos de fabricação nacional utilizados apresentam boa viabilidade técnica 

(PEREIRA et al., 2015). 

• Artigo 05: esta publicação nomeada por “Avanços em sistemas de abastecimento de 

água com bombeamento fotovoltaico para comunidades rurais”, discorre examina de forma 

qualitativa e quantitativa como os SFVB tem evoluído em eficiência, preços reduzidos e a 

difusão da tecnologia, não obstante analisa 11 sistemas da zona rural do Nordeste. 

Considerando, por fim, que medidas caráter global devem ser aplicadas na difusão dessa 

tecnologia (FRAIDENRAICH e VILELA, 1999). 
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• Dissertação 01: em “Fornecimento de água com sistemas de bombeamento 

fotovoltaicos: dimensionamento simplificado e análise de competitividade para sistemas de 

pequeno porte”, Fedrizzi (1997) desenvolveu um extenso trabalho em defesa da aplicação de 

SFVB no semiárido brasileiro em detrimento do bombeamento com motores de combustão 

interna. 

• Dissertação 02: a obra “Sistema autônomo de bombeamento de água acionado por 

painéis fotovoltaicos amorfo e policristalino” realizou um estudo comparativo entre as 

tecnologias empregadas na conversão fotovoltaica aplicadas ao bombeamento de água, no qual 

colheu-se os principais parâmetros utilizados na escolha de painéis fotovoltaicos. Por 

conseguinte, Zilli (2018) constatou que, mesmo com menor custo, o sistema policristalino 

apresenta maior eficiência global. 

• Livro didático:  no âmbito de sistemas fotovoltaicos, o Manual de Engenharia para 

Sistemas Fotovoltaicos desenvolvido pelo Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

Sérgio de Salvo Brito (CRESESB), do Cepel, se destaca por cobrir as principais aplicações 

dessa tecnologia além de trazer exemplos de projetos nacionais. Acerca de SFVB, apresenta a 

metodologia para dimensionamento utilizada neste trabalho.  

 

3.2 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DE BOMBEAMENTO 

 

O dimensionamento do SFVB segue a metodologia descrita por Pinho e Galdino (2014), 

conforme apresentado na seção 2.2.5 desse trabalho. 

De posse da vazão requerida foi concluído se objeto teórico de estudo se enquadra na 

faixa de aplicação da Figura 13, seção 2.2.4.1, assim como qual o tipo de motobomba indicado 

de acordo com a Figura 17. 

Em seguida determinou-se a topologia da tubulação entre motobomba e reservatório, 

com isso, calculou-se a altura manométrica corrigida pela Equação 1 e a energia hidráulica com 

a Equação 2. A consulta ao catálogo do fabricante da motobomba fornece o valor da eficiência 

deste. 

Além das variáveis que compõem a parte de bombeamento do sistema, informações 

sobre os recursos solares foram investigadas, por exemplo, orientação e inclinação dos módulos 

e os níveis de irradiância, pois elas determinaram o número de HSP aplicado na Equação 4. 

Esta etapa é concluída com a seleção dos equipamentos disponíveis no mercado. 
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3.3 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

O último objetivo específico trata da elaboração de um relatório financeiro do sistema 

dimensionado. Para tanto, realizou-se uma pesquisa em sites que fornecem material de 

bombeamento de fluidos com a intenção de se obter o menor preço para o SFVB proposto. 

Posteriormente, foram utilizadas as equações apresentadas na seção 2.3 para o cálculo 

das figuras de mérito do sistema. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste item são expostos os resultados desenvolvidos ao longo desse trabalho, 

fundamentados no conteúdo exposto no segundo capítulo, seguindo os procedimentos descritos 

no capítulo três, ao passo que são discutidos tendo em vista o objetivo geral, o qual buscou 

dimensionamento de um sistema de bombeamento acionado por energia proveniente da 

conversão fotovoltaica, cujas condições de disponibilidade de água subterrânea e climáticas são 

as encontradas na região delimitada como semiárida do Brasil. 

As subseções a seguir atendem os objetivos específicos que não são conceituais, são 

eles: determinar o perfil de consumo médio de água na zona rural semiárida brasileira, 

dimensionar o SFVB que atende à demanda hídrica solicitada e, por fim, um curto relatório 

financeiro do sistema encontrado. 

 

4.1 PERFIL DO CONSUMIDOR DA ZONA RURAL 

 

Apresentadas as obras de referência para a delimitação do poço, os valores das 

dimensões retiradas de cada uma estão apresentados nas tabelas do Apêndice A.  

Para o dimensionamento da demanda hídrica estudou-se o consumo estimado em 

atividades rurais em geral de base familiar para pequenas propriedades, ou seja, aquelas com 

área de até 1 hectare (COSTA, 2006), extraindo-se os valores de Pilotto (2015), Bem et al. 

(2016) e Gonzalez (2018), chegando-se à média de 5,4 m³/dia e de 70 litros/(pessoa.dia) de 

demanda hídrica para consumo exclusivamente humano, dados reunidos no Quadro 2. Sendo 

assim, para se chegar na estimativa da vazão de consumo de água total, foi obtido o valor 4,37 

pessoas, em média, por família da zona rural. Arredondando esse valor para 5, tem-se para 

vazão: 

𝑄𝑄 = 5 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 70 𝐸𝐸
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝∗𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝

+ 5400 𝐸𝐸
ℎ𝑝𝑝∗𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝

=  5750 𝐿𝐿/𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝                 (5) 

 
Quadro 2 - Estimativa de consumo médio de água por uso final 

Consumo humano Litros/(pessoa.dia) 
Pequenas propriedades rurais 70 
Atividades rurais em geral Litros/(ha.dia) 
Pecuária e agricultura 5400 

Fonte: Autoria própria. 

 

Convertendo cada 1000 litros em 1 m³, chega-se a uma vazão de 5,75 m³/dia. 
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 Com esse valor também se sugere a capacidade do reservatório, conforme Pereira, 

Fedrizzi e Reis (2017), deve ter uma autonomia de pelo menos 2 dias, logo, o reservatório 

utilizado deve suportar cerca de 11,5 m³. Assim, previne-se contra o desabastecimento para dias 

com pouca insolação definindo a vazão diária neste valor. 

 

4.2 SISTEMA FOTOVOLTAICO DE BOMBEAMENTO  

 

Para o dimensionamento do sistema de bombeamento idealizou-se a mesma 

configuração entre poço e reservatório representada pela Figura 20 para redução nas perdas de 

carga. Sendo ele composto de 34 m de tubulação na vertical e para conexão deste com o 

reservatório adotou-se um joelho 90°. 

O valor médio obtido de altura manométrica, encontrado no Apêndice A, para o poço 

teórico é proveniente da análise das publicações abordadas na seção anterior. Foram 

considerados um total de 20 poços com alturas manométricas que variam de aproximadamente 

10 até 70 m. Com isto, o cálculo do valor médio para todos os poços resultou em cerca de 34 

m. 

A aplicação da Equação 1 implica no conhecimento do diâmetro dos tubos, contudo, as 

tabelas de fornecedores são dadas em m³/h. A solução desse entrave é determinar em quantas 

horas por dia o bombeamento ocorre, para isso, estima-se vazão média com base na HSP 

(PINHO e GALDINO, 2014). A partir do Anexo A, observa-se que, no pior mês, o nível de 

irradiação total diário ainda é superior a 6 kWh/m². Portanto, adota-se esse valor e obtém-se 6 

HSP. 

Então, a vazão em m³/h é: 

𝑄𝑄(𝑚𝑚3 ℎ)⁄ = (5,75 6⁄ ) = 0,96 𝑚𝑚3/ℎ                       (6)  

 

Com isso, recorre-se às tabelas do Anexo B para seleção do tubo e encontra-se a 

indicação do menor valor de 32 mm, com fator de perda de 1,6 para cada 100 m de tubo, e 1,5 

m de perdas de carga no joelho 90°. Dessa forma, o comprimento corrigido, a perda neste novo 

comprimento equivalente de tubulação e a altura manométrica equivalente são dados 

respectivamente por: 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝 = 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝çã𝑝𝑝 + 𝐿𝐿𝑗𝑗𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡ℎ𝑝𝑝 = 34 + 1,5 = 35,5 𝑚𝑚                          (7) 

ℎ𝐸𝐸 = 1,6 ∗ (35,5 100⁄ ) = 0,57 𝑚𝑚                                               (8) 

ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚 = 34 + 0,57 = 34,57 𝑚𝑚                                                 (9) 



44 
 

Dos valores acima, infere-se que as perdas representam menos 2% da altura 

manométrica inicial. 

Aplica-se a Equação 2 para se obter 541,67 Wh/dia de energia hidráulica. 

 
Quadro 3 - Eficiências de SFVB 

Altura (m) Tipo de motobomba Eficiência 
5 Centrífuga de superfície 25% 
20 Centrífuga de superfície 15% 
20 Submersível 25% 

100 Submersível ou 
deslocamento positivo 35% 

>100 Deslocamento positivo 45% 
Fonte: Adaptado Pinho e Galdino (2014). 

 

Para realizar a conversão de energia hidráulica para energia elétrica é necessário 

conhecer a eficiência do conjunto motobomba. Esta consideração é fundamental, pois a análise 

da Quadro 3, revela que para o sistema aqui calculado a eficiência de conversão é de 35%. 

A energia elétrica resultante é 1547,62 Wh/dia. Todavia, tendo adotado HSP igual a 6 

h, a potência fotovoltaica necessária é, aplicada a Equação 4, aproximadamente 322,42 Wp. 

Antes de prosseguir para a seleção do equipamento disponível no mercado é preciso 

consultar os gráficos da Figuras 13 e 17. Em relação ao parâmetro m4, que deve estar no 

intervalo entre 50 e 2000 para ser viável tecnicamente o bombeamento com sistema 

fotovoltaico, conclui-se que o sistema calculado atingiu 198,78 m4. 

Ainda com esse parâmetro, seleciona-se o tipo de bomba mais adequada. Com análise 

da Figura 16 percebe-se que, em função da altura manométrica ser de 34,57 m, é possível que 

mais de um tipo de motobomba supra a necessidade desse sistema. Contudo, o estudo mais 

aprofundado sobre o funcionamento dessas máquinas torna claro que a mais indicada é a do 

tipo de deslocamento positivo porque, segundo Li et al. (2017), operam com grandes alturas 

manométricas e baixas vazões. 

Os parâmetros do sistema dimensionado são consolidados com o Quadro 4. 

 
Quadro 4 - Resultados do SFVB calculado 

Parâmetros do sistema Resultados 
Quantidade de pessoas atendidas 1 família (5 pessoas) 

Área de aplicação < 1 hectare 
Vazão bombeada 0,96 m³/h 

Altura manométrica corrigida 34,57 m 
Energia hidráulica requerida 541,67 Wh/dia 
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Potência fotovoltaica 322,42 Wp 
Horas de sol pleno 6 h 

Reservatório sugerido 11,5 m³ 
Motobomba indicada Deslocamento positivo 

Fonte: Autoria própria. 
 

4.2.1 Seleção e análise dos equipamentos do sistema 

 

Atualmente, com a difusão da tecnologia de bombeamento de água com energia 

fotovoltaica, é bastante comum que o interessado em aplicar tal sistema o adquira em um kit 

(conhecido por kit bomba solar) em vez de comprar cada item do conjunto. Isso pode trazer 

vantagem quanto à eficiência global do sistema, pois os fabricantes podem elaborar os 

dispositivos com melhor adequação entre si, sabendo-se que o driver é fundamental na 

interligação entre os parâmetros de energia disponível e volume bombeado. Além disso, só foi 

encontrando um kit no mercado nacional que atendesse aos valores dimensionados, isto indica 

a pouca difusão da tecnologia. Ademais, não é exequível optar pela compra de produtos que 

não sejam específicos para o acionamento via energia fotovoltaica devido ao caráter volúvel 

dessa fonte energética, portanto é preciso um equipamento adequado ao controle exercido pelo 

driver. 

Partindo-se desse pressuposto, realizou-se uma busca por um kit de, no mínimo 322,42 

Wp, com motobomba do tipo volumétrica, em sites de materiais para bombeamento. O menor 

sistema encontrado que atende aos requisitos é classificado por seu fabricante como SPM400H 

(Figura 21). Ele é composto por 2 módulos fotovoltaicos de 275 Wp (totalizando 550Wp), 1 

motobomba c.c., ímã permanente, de rotor helicoidal de 400W e 1 driver de 400W com MPPT 

que realiza o gerenciamento do sistema. Essas características se encontram no Anexo C. 

Em posse das especificações primárias dos equipamentos, passa-se agora à análise das 

informações fornecidas pelo fabricante a fim de validar a escolha.  Para isso, recorre-se 

inicialmente ao Anexo C novamente, o qual apresenta uma curva de performance do modelo 

tendo em vista a altura manométrica em função da vazão, essa etapa confirma a aplicação do 

modelo SPM400H, pois, para uma vazão de diária de cerca de 6 m³, o sistema consegue vencer 

mais de 35 m de altura manométrica. Observa-se também que o índice de irradiação usado como 

parâmetro nesse gráfico é de 6 kWh/(m².dia), o mesmo valor adotado na realização desse 

trabalho. 
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Figura 21 - Kit Solartech SPM400H 

Figura 22 - Áreas dos soquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Portal solar (2019). 

 

O driver é dotado de entradas para energização, controle de bomba e operação 

automática (Figura 22), além de funções de proteção completa, o que permite o início do 

funcionamento logo após a parametrização indicada no manual do fabricante. Esse controle 

automático é feito por meio de um flutuador de nível de água usado para proteger a bomba 

contra o funcionamento caso o poço seque. Além disso, seu painel possui indicadores led que 

alertam sobre condições normais de funcionamento normal ou irregular (SOLARTECH, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Solartech (2017). 
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Figura 23 - Orientação dos módulos fotovoltaicos 

Quanto aos módulos fotovoltaicos que são da marca Amerisolar, tecnologia de silício 

policristalino, especificações técnicas apresentadas no Anexo D, são parte integrante do kit e 

são dimensionados pelos fornecedores considerando a curva de eficiência do conjunto 

motobomba. Eles devem ser conectados em série para garantir a obtenção da tensão mínima de 

20 V de acionamento do driver. Quanto à orientação destes, o indicado é instalá-los com 

inclinação mínima de 15° em relação ao plano horizontal, voltado para o norte geográfico para 

se obter um maior aproveitamento da insolação durante todo o ano, conforme Figura 23, pois o 

recomendado pelos fabricantes é orientá-los com inclinação próxima à latitude do local da 

instalação, caso essa seja superior a 15º, porém todos os estados enquadrados na região 

semiárida do Brasil situam-se no limite deste valor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anauger (2019). 

 

4.3 ANÁLISE FINANCEIRA DO SISTEMA DIMENSIONADO 

 

Após o dimensionamento do kit de bombeamento solar, procurou-se o menor valor 

disponível com vistas à sua aquisição. Foi observado que é necessário comparar o máximo de 

opções possíveis, porque existe uma diferença de até R$740,00 entre os fornecedores. O menor 

valor obtido foi R$4653,75. 

Essa quantia deixa claro um dos maiores empecilhos no uso do bombeamento solar, pois 

é preciso um investimento inicial elevado e que – mesmo com linhas de financiamento por 
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bancos públicos e privados para incentivar o uso da energia renovável, principalmente em 

aplicações no semiárido (BARBOSA, 2017) – os pequenos produtores rurais podem não 

conseguir a implementação desse tipo de sistema. Ressalta-se ainda que além do custo de 

manutenção baixíssimo ao longo dos anos, não há mais dispêndio de dinheiro na operação de 

um sistema de bombeamento fotovoltaico, portanto, é preciso avaliar a relevância de um 

investimento em projetos nessa área. 

 Diante do exposto, apresenta-se agora a análise das figuras de mérito que visam 

estabelecer custos unitários do sistema seguindo a metodologia proposta por Melendéz (2009), 

utilizando vida útil de 10 e 15 anos para o kit completo. Para isso, foi estabelecida uma taxa de 

desconto de 12% ao ano por ser o valor corrente aplicado em sistemas energéticos (FEDRIZZI 

1997, FEDRIZZI et al. 2009, MELENDÉZ 2009). 

Outro parâmetro considerado nessa análise é o custo de operação e manutenção (O&M), 

essa atividade se resume basicamente a manter os módulos limpos e a verificação periódica das 

condições físicas do restante do sistema, logo, depende muito do local da instalação e por isso 

é difícil valorar com precisão. Aqui será adotado o valor de 1% do custo total do sistema. 

O Quadro 5 reúne os valores obtidos das figuras de mérito para o custo de ciclo de vida 

de 10 anos, custo do ciclo de vida anualizado, custo do volume bombeado e custos do volume 

bombeado segundo a altura manométrica. 

 
Quadro 5 - Figuras de mérito da análise financeira, ciclo de 10 anos 

Fonte: Autoria própria. 

A seguir, são apresentados os resultados para as figuras de mérito usando agora um ciclo 

de vida de 15 anos. 

 
 Quadro 6 - Figuras de mérito da análise financeira, ciclo de 15 anos 

Fonte: Autoria própria. 

Figura de mérito Resultado 
CCV (R$) 6.415,08 
CCVA (R$/ano) 1135,34 
CVB (R$/m³) 0,54 
CVBH (R$/m4) 0,016 

Figura de mérito Resultado 
CCV (R$) 5820,93 
CCVA (R$/ano) 854,63 
CVB (R$/m³) 0,41 
CVBH (R$/m4) 0,012 
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A partir da análise dos quadros anteriores é evidente que quanto maior o ciclo de vida 

menores são os resultados obtidos, isso mostra que a qualidade envolvida nos materiais 

adquiridos se reverte em aproximadamente 25% de redução no valor do custo do volume 

bombeado (CVB). Portanto, é necessário considerar as garantias do fabricante, ou até mesmo 

adquirir um pacote de garantia maior. 

O custo do ciclo de vida caiu em cerca de 10% na comparação entre a maior e a menor 

vida útil. Ademais, foi utilizado um ciclo considerando os equipamentos com menor vida útil, 

tendo em vista que o kit é comprado como um todo. Mas, pode-se chegar a ciclos de vida de 

até 30 anos, segundo Melendéz (2009), o que faria o custo de ciclo de vida cair para R$5183,95, 

ou seja, aproximadamente 11% menor em relação ao CCV de 15 anos. 

Em um estudo realizado por Fedrizzi et al. (2009), constatou-se que para um sistema 

com parâmetros de bombeamento semelhantes aos adotado aqui, mas com uso de motobomba 

elétrica acionada por energia convencional e extensão de rede de 1km, obteve-se um CVB de 

0,83 R$/m³ com ciclo de vida de 24 anos. Portanto, mesmo com um período de análise maior, 

os custos envolvidos no pagamento de tarifa mensal oneram o preço do valor bombeado. 

Conclui-se que o alto investimento inicial não impede a viabilidade financeira na escolha da 

opção de bombeamento fotovoltaico. 
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5 CONDIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O uso de recursos energéticos a partir de fontes renováveis se tornou essencial na atual 

conjuntura mundial. Os problemas trazidos ao meio ambiente pelo constante uso de 

combustíveis fósseis, além de grande variação de preços e a previsão de esgotamento de 

importantes recursos naturais resultou na busca de aplicações energéticas que visam sanar os 

principais problemas da população.  

A exemplo disso, o uso do bombeamento de água a partir da conversão da energia solar 

em elétrica, chamado bombeamento fotovoltaico, permite que as áreas remotas, sem acesso à 

eletricidade pelas fontes convencionais, melhorem substancialmente sua condição de vida 

garantindo água para o próprio consumo e a possibilidade de uma fonte de renda. O semiárido 

brasileiro é uma região favorável à inserção dessa solução devido às suas características 

climáticas e econômicas. 

Dessa forma, o objetivo geral de dimensionar um SFVB, com análise financeira, para 

atender ao perfil de consumo médio de água na zona rural do semiárido foi atendido, pois 

encontrou-se no mercado nacional um kit de bomba solar no qual, dentro de suas especificações 

técnicas, foi possível observar o enquadramento para o perfil de consumo estimado. 

O atendimento do objetivo geral também permitiu tornar mais claro os conceitos acerca 

de sistemas de fotovoltaicos, bem como dos sistemas de bombeamento de pequeno porte ao 

longo desse trabalho. 

Ao se partir de estudos já realizados do tema citado foi possível observar que o uso de 

poços é uma possível fonte de água na região de estudo, assim como as suas características. 

Nesse contexto, também foram calculadas as dimensões médias de empreendimentos 

existentes, e por fim, a demanda hídrica média de uma família de cinco pessoas que vive na 

zona rural. De posse da necessidade diária de água prevista e das condições da fonte, leia-se 

poço perfurado, foi dimensionado um sistema de bombeamento fotovoltaico dentro dos 

parâmetros requisitados. Por fim, realizou-se uma análise financeira por meio de figuras de 

mérito que resultou em valores unitários relevantes para a apreciação de empreendimentos 

nessa área e concluiu-se que é necessário um alto valor de investimento inicial no contexto da 

população de baixa renda. 

No decorrer da pesquisa descobriu-se que existe pouca difusão da tecnologia de 

bombeamento especificamente alimentada por energia fotovoltaica no mercado nacional e que 
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a obtenção de um kit completo que inclui os módulos, o sistema de controle e o conjunto 

motobomba é mais eficiente e custa menos do que a compra de cada um em separado. 

A solução proposta na facilitação do acesso à agua pode ser melhor estudada quando se 

dispõe de uma situação real para aplicação, logo, o caráter teórico das condições envolvidas 

nesse estudo tem como dificuldade a falta de informações que só podem ser consideradas com 

um local específico para coleta de dados, assim como a escassez de informações técnicas 

pertinentes à engenharia da motobomba e driver. Outra dificuldade se encontra na metodologia 

pouco clara na literatura sobre a melhor forma do dimensionamento desse tipo de sistema. 

De forma concisa, este trabalho revisou publicações de grande importância em uma das 

mais nobres aplicações da energia solar fotovoltaica, o bombeamento de água, tendo 

demonstrado as dificuldades que a população da zona rural do semiárido brasileiro enfrenta por 

não ter fácil acesso à agua e à energia elétrica. Desta maneira, este estudo propôs o uso da 

engenharia na melhora direta da qualidade de vida daqueles que residem nesta região. 

Por último, recomenda-se a procura por opções comerciais no mercado estrangeiro. 

Mas também, o aprofundamento na fundamentação teórica dos próximos estudos e a 

comparação com as figuras de mérito aqui obtidas. 
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ANEXO A – TOTAL DIÁRIO DA IRRADIAÇÃO NO PLANO 

INCLINADO DA LATITUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado Pereira EB et al. (2017).  
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ANEXO B – TABELAS DE PERDAS DE CARGA EM TUBULAÇÕES DE 

PVC 
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Fonte: Adaptado de Dancor (2017). 



58 
 

ANEXO C – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DRIVER E MOTOBOMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Portal Solar (2019). 
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ANEXO D – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Portal Solar (2019). 
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APÊNDICE A – TABELA DE DADOS EXTRAÍDOS SOBRE DIMENSÕES DE POÇOS 

Unidade quantidade 
estudada litros/(pessoa.dia) m m m³/h m 

Variável poços consumo humano altura do 
reservatório 

altura 
manométrica 

vazão 
disponível 

profundidade do 
poço 

Artigo 01 2 - - - 0,5 - 5 

Artigo 02 2 - - 60 1,2 40 5,5 
Artigo 03 1 - - 18 - - 

Artigo 04 7 90 - 

39 1,4 36 
61 1,2 40 
39 2,9 33 
65 1,4 40 
40 5,5 31 
44 4 40 
53 4,8 40 

Artigo 05 11 40 3 

7,3 

- - 

23,3 
26,1 
19,9 
19,7 
23,7 
73 

7,54 
17,6 
10 

28,7 
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Dissertação 01 - 70 - - - - 
Dissertação 02 - 70 - - - - 
Livro didático - 70 - - - - 
Média - 68 3 33,79 3,04 37,5 

Fonte: Autoria própria. 

 

As células com um traço (-) representam a ausência da informação no estudo analisado. 
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