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Abstract— Water and electricity are essential basic resources 

for a decent life. The lack of access to electric energy in remote 

areas makes access to water, and various goods and services 

unfeasible. Therefore, the use of solar energy as an electric 

energy source has been improved and expanded in such a way 

over the last few years, which today is already a reality in isolated 

places from the urban centers. The uses of this technology to 

supply some necessities like water supply and storage, besides the 

use of electricity in homes. The aim of this study is to verify the 

technical and financial feasibility of using solar pumps in remote 

areas without electricity.. 

Keywords— solar water pump, solar energy, photovoltaic 

panels. 

I.  RESUMO 

A água e a eletricidade são recursos básicos essenciais para 

uma vida decente. A falta de acesso à energia elétrica em áreas 

remotas inviabiliza o acesso à água e a diversos bens e 

serviços. Portanto, o aproveitamento da energia solar como 

fonte de energia elétrica vem sendo aprimorado e ampliado 

nos últimos anos, o que hoje já é realidade em locais isolados 

dos centros urbanos. O uso dessa tecnologia para suprir 

algumas necessidades como abastecimento e armazenamento 

de água, além do uso de energia elétrica em residências. O 

objetivo deste estudo é verificar a viabilidade técnica e 

financeira do uso de bombas solares em áreas remotas sem 

eletricidade. 

II. INTRODUÇÃO 

Em áreas rurais remotas, a demanda de energia elétrica não 

é suprida de forma eficiente, pois a infraestrutura da rede 

elétrica para essas localidades não existe ou é deficiente. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 

um bilhão de pessoas não têm acesso à eletricidade, 

principalmente localizadas em áreas rurais. Diversos estudos 

sugerem que o uso de fontes de energia de maneira confiável e 

acessível é uma condição necessária para o desenvolvimento 

econômico das comunidades rurais. Portanto, há necessidade 

da utilização de fontes alternativas para a geração de energia 

elétrica. Convém observar que o uso em larga escala de 

sistemas distribuídos, como a micro e minigeração de energia 

elétrica através de fontes renováveis, é uma forma de reduzir a 

demanda de investimentos em linhas de transmissão e também 

de reduzir a necessidade de construção de usinas baseadas em 

fontes convencionais de geração de energia elétrica. [1, 2, 13] 

Dentre as tecnologias de aproveitamento da fonte solar 

destaca-se a utilização de painéis fotovoltaicos. Os painéis 

fotovoltaicos ao longo dos últimos 10 anos sofreram melhorias 

em relação ao seu desempenho, eficiência, além disso, 

obtiveram uma queda significativa em seu custo devido ao 

crescimento de investimento no setor e principalmente devido 

ao aumento da concorrência entre as companhias que os 

fabricam. Esses módulos estão sendo utilizados com muita 

frequência para diversos fins como, por exemplo, iluminação 

pública e eletrificação de casas a fim de suprir a necessidade 

de energia elétrica em determinado local onde a rede elétrica 

convencional não alcança ou é bastante cara. Outro exemplo 

de uso dessa tecnologia se faz presente em sistemas de 

bombeamento de água com diversos fins como bebedouro de 

animais, uso doméstico e irrigação. [3] 

No Brasil, está em andamento o projeto de lei PLS 268 

/2014, que visa alterar as Leis no 8.171 /91 e 12.787/13, a fim 

de promover o uso sustentável dos equipamentos de irrigação 

na agricultura brasileira, fomentando ainda mais a utilização 

da fonte solar para a geração de energia elétrica. Na índia, 

desde 2014, o primeiro ministro Narendra Modi vem 

trabalhando em um plano para substituir o carvão, principal 

fonte de energia do país, pela energia solar até 2022. Isso 

porque a Índia sofre com problemas de energia, dos seus 1,2 

bilhão de habitantes, 300 milhões não têm acesso à rede 

elétrica nacional, e grande parte das cidades está sujeita a 

apagões. A solução para áreas sem acesso à eletricidade e água 

potável superficial como de lagos e rios, foi o uso de bombas 

alimentadas por placas fotovoltaicas. O governo indiano 

propôs a instalar 100 mil dessas bombas a energia solar, 

incluindo programas apoiados por seu Ministro de Energias 
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Novas e Renováveis e o Banco Nacional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural do país. [12, 14] 

Água potável e energia acessível são objetivos dentre os 

dezessete da Agenda 2030 da ONU para promover 

desenvolvimento sustentável, de modo a erradicar a pobreza e 

promover uma vida digna para todos. Uma alternativa para 

reduzir os problemas de escassez de água e energia elétrica em 

localidades afastadas seria a utilização de bomba solar. Esta 

tecnologia dispensa o uso de combustíveis fósseis e rede 

elétrica, pois o sistema produz eletricidade através da 

conversão direta de luz solar em energia elétrica. O painel 

fotovoltaico quando exposto a radiação solar funciona como 

um gerador de energia, ele é composto por células solares, 

normalmente de silício, que através do efeito fotovoltaico 

absorvem energia luminosa e produzem corrente elétrica 

contínua. [11, 16] 

III. BOMBEAMENTO DE ÁGUA 

 O Relatório Mundial ONU sobre Desenvolvimento dos 

Recursos Hídricos de 2016 aponta que o fornecimento de água 

insuficiente ou inadequado afeta a qualidade e a quantidade 

dos empregos no setor agroalimentar, restringindo a 

produtividade agrícola e comprometendo a estabilidade de 

renda, produzindo efeitos dramáticos para as famílias mais 

pobres que vivem em áreas rurais remotas. E, ainda, segundo a 

organização, das 161 milhões de pessoas que utilizam águas 

superficiais não tratadas, 150 milhões vivem em zonas  rurais. 

[1] 

Assim, o uso de um sistema de bombeamento de águas 

subterrâneas independente da existência de rede de energia 

elétrica e até mesmo de um gerador a diesel pode contribuir 

para a redução de problemas de abastecimento de água em 

regiões afastadas de centros urbanos. A energia solar 

utilizando painéis fotovoltaicos em sistemas de bombeamento 

de água é muito promissora, e isto, hoje, é uma realidade. A 

sua aplicação proporciona aumento de eficiência energética 

para o sistema e necessita apenas de uma manutenção mínima, 

pois trata-se de estabelecer a limpeza periódica das placas 

fotovoltaicas para eliminar poeira e sujeira e inspecionar os 

componentes do sistema para assegurar o bom funcionamento, 

por exemplo, verificar se existe sombra sobre os módulos 

fotovoltaicos; se os cabos e acessórios dos conectores estão 

protegidos e em ótimo estado [11]. 

 Além disso, gera-se economia financeira sobre os sistemas 

de bombeamentos tradicionais movidos a energia elétrica 

proveniente de concessionária ou de combustível fóssil, isto 

porque, ambos os sistemas possuem um custo operacional 

mensal. No caso da energia elétrica fornecida por 

concessionária, o custo total da conta de energia que chega nas 

residências engloba taxas pela geração, transmissão e 

distribuição dessa energia, além de custos com iluminação 

pública e bandeira tarifária. Em relação ao sistema que utiliza 

combustível como fonte, há o custo da aquisição da gasolina 

ou diesel que possuem custos elevados e variáveis, além da 

dificuldade logística. Logo, as vantagens do bombeamento de 

água movido a energia solar em relação aos outros sistemas 

citados são de não ter um custo de operação mensal, não ter 

custo variável associado a sua operação e ter abundância de 

fornecimento. 

IV. BOMBAS  SOLARES 

      São chamadas de bombas solares os sistemas compostos 

de bomba d’água, módulos fotovoltaicos e um sistema de 

controle (integrado com um driver ou inversor), capazes de 

executar a transferência de água de poços artesianos ou rios 

para um reservatório de água. 

Módulo fotovoltaico - Elemento responsável pela conversão 

direta da luz solar em energia elétrica contínua. 

Inversor - Converte energia contínua, gerada pelos painéis 

fotovoltaicos, em energia alternada para a carga.  

Bomba - Máquinas operatrizes hidráulicas que conferem 

energia ao líquido com a finalidade de transportá-lo de um 

ponto ao outro obedecendo às condições do processo. Tanto as 

bombas centrífugas como as bombas volumétricas podem ser 

usadas em sistemas de bombeamento fotovoltaico. [8] 

      A utilização de sistemas fotovoltaicos de bombeamento de 

água é comum nas regiões rurais de países em 

desenvolvimento da África, Ásia e América Latina (CEPEL-

CRESESB, 2014). Esta aplicação vem sendo exposta e 

utilizada como nunca antes e seu uso tem se tornado cada vez 

mais eficiente e viável economicamente proporcionando uma 

vida mais digna para aqueles que vivem em zonas remotas. 

      Existem dois tipos de bombas solares: a submersa e a de 

superfície. A primeira, respectivamente, é mais robusta e 

utilizada para alta profundidade, por exemplo, em poços 

artesianos. Por sua vez, a segunda é utilizada para 

profundidades até três metros sem perder sua eficiência. Estas 

bombas podem ser dispostas em dois tipos de sistemas. Um 

chamado de modo direto, neste sistema são utilizados apenas o 

painel solar, a bomba e o driver de controle. O outro chamado 

de modo indireto, sendo mais complexo por ser composto, 

além dos itens anteriores do primeiro sistema, mas também 

por baterias, inversores de frequência e outros equipamentos 

de proteção. A figura 1 apresenta diagramas esquemáticos dos 

dois tipos de bombas solares. A primeira imagem é uma 

motobomba superficial e a segunda, uma motobomba 

submersa em poço artesiano. Em ambos os sistemas, é usado o 

modo direto, sem a utilização de equipamentos de 

armazenamento de energia elétrica e proteção. [10, 15] 

 

 

Figura 1 - Tipos de Sistemas de Bombeamento Solar 
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Fonte: Alvarenga. C. A. Bombeamento de água com energia solar 

fotovoltaica. Engenharia Solenerg. 

 

     O uso de baterias em sistema de bombeamento solar só é 

necessário quando se deseja armazenar energia elétrica e 

utilizar o sistema durante períodos sem Sol, por exemplo, à 

noite. Entretanto, a utilização desses equipamentos não é 

viável quando o sistema é de bombeamento de água, pois é 

mais eficiente armazenar a água em reservatório do que 

energia elétrica em baterias. Sem o uso de baterias e 

consequentemente inversores de frequência, a aquisição do 

sistema torna-se mais barata e a manutenção, como dito no 

item 2, é mínima. 

V. APLICAÇÃO DA BOMBA SOLAR NO NORDESTE 

BRASILEIRO 

  O Brasil possui um bom índice de radiação solar, 

principalmente no nordeste brasileiro. A região do semiárido 

apresenta os melhores índices, com valores típicos de 200 a 

250 W /m2 de potência contínua, o que equivale entre 1752 a 

2190 kWh/m2 por ano de radiação incidente. Isso coloca o 

local entre as regiões do mundo com maior potencial de 

energia solar. Entretanto, as áreas rurais da região nordeste do 

país sofrem com escassez de água superficial e a falta de 

energia elétrica. Segundo, o levantamento de 2017 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cerca de um milhão 

de brasileiros não têm acesso à rede elétrica. A água e a 

eletricidade são recursos muito valiosos e necessários tanto 

para consumo quanto para o agronegócio. Portanto, uma ótima 

solução viável e econômica é o uso de bombas solares nas 

regiões afastadas. O mapa do IBGE ilustra a quantidade e a 

localidade da existência de eletricidade no Brasil. [1, 7, 10] 

 

 

Figura 2 - Mapa de Existência de energia elétrica 

Fonte: IBGE/ Atlas. 

 

   Analisando o mapa da figura 2, percebe-se que nas áreas 

mais afastadas dos centros urbanos da região Norte predomina 

a cor amarela, isto é, a existência de energia elétrica através de 

concessionárias é abaixo de 20%. E, na região Nordeste 

está predominantemente abaixo de 50%. 

   As bombas solares funcionam via energia elétrica gerada por 

painéis fotovoltaicos, ou seja, a partir da captação da luz do 

Sol sem a necessidade de combustíveis e rede elétrica, o que 

gera impacto ambiental reduzido, tampouco contribui para o 

aumento do aquecimento global. Apesar disso, o custo inicial 

do projeto pode ser elevado, pois engloba o tamanho do 

sistema de bombeamento solar desejado, a aquisição dos 

equipamentos do sistema e mão de obra para instalação do 

mesmo. Em contrapartida, não há custo de operação e 

manutenção é extremamente baixo. [6, 9] 

  Atualmente, há diversas empresas que produzem os 

equipamentos necessários, comercializando o que é conhecido 

por kit completo com os painéis solares, driver e a bomba, 

além de um manual de instalação. O impacto ambiental é 

somente na produção dos componentes do sistema, pois depois 

de instalada a fonte de energia é renovável e não gera resíduos 

ao meio ambiente. Além da vantagem ambiental, a operação é 

silenciosa e autônoma, isto é, o que é gerado é consumido. 

Outro ponto positivo é que o sistema produz eletricidade 

mesmo em dias nublados. [2, 9] 

VI. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA SOLAR 

  Normalmente, para o dimensionamento de um sistema 

fotovoltaico on-grid utiliza-se contas de luz dos últimos 12 

meses para calcular a potência consumida média, entretanto, 

para sistemas não conectados a rede de concessionárias de 

energia elétrica não é possível realizar esse cálculo. [5] 

  Sendo assim, calcula-se a potência dos módulos fotovoltaicos 

para um sistema de bombeamento solar em áreas remotas 

através da potência do motor da bomba solar. Para isso, é 

necessário levar em consideração: o local da captação de água 

- poços artesianos ou rio, lago; a distância entre a instalação e 

o reservatório de água; a profundidade da fonte de água; 

demanda de água por dia; irradiação média diária no local de 

possível instalação do sistema. O valor de irradiação média 

diária do local escolhido assegura o valor de horas de Sol 

pleno, isto é, o tempo de funcionamento do sistema por dia. E, 

ainda, é importante destacar que a vazão é proporcional a 

potência instalada das placas solares e a altura manométrica. 

[2] 

   A partir desses dados, é possível escolher a bomba a ser 

utilizada. Logo depois, pode-se dimensionar o inversor de 

frequência, a quantidade de painéis fotovoltaicos e a potência 

destes, os cabos e a proteção do sistema. Para especificar o 

inversor de frequência é necessário os dados  como a tensão 

nominal, a frequência de rede e a corrente nominal da bomba. 

E, os módulos fotovoltaicos devem atender a potência 

necessária do sistema de bombeamento e a requisito exigido 

para um bom funcionamento do inversor. Para dimensionar a 

quantidade de painéis solares é necessário a potência total do 
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sistema, isto é, a potência na entrada do inversor de 

frequência. [2] 

   Para a proteção do sistema utiliza-se string box, que é um 

quadro de proteção e isolamento para sistemas fotovoltaicos, 

protege o sistema contra surtos e descargas atmosféricas. Os 

cabos e conexões devem ter proteção UV, pois estarão ao 

tempo e tanto a temperatura quanto a radiação solar altera a 

estrutura de alguns materiais. Para a especificação da bitola 

dos cabos é importante separar por trechos, por exemplo: 

painel - inversor de frequencia, inversor de frequência - 

bomba solar. E depois, adotar uma queda de tensão (%) 

aceitável para o trecho; dimensionar o comprimento do cabo, 

calcular a corrente que percorre o trecho e com esses valores 

analisa-se as tabelas para especificar os cabos. [5] 

VII. ANÁLISE FINANCEIRA 

   A análise financeira é imprescindível por apontar os pontos 

fortes e fracos de um projeto, isto é, estuda a viabilidade do 

investimento. A análise de viabilidade econômica do sistema 

de bombeamento solar para áreas afastadas dos centros 

urbanos sem eletrificação em comparação com a bomba que 

utiliza combustível será feita através de um payback 

descontado, VPL e TIR. [4] 

   Os gastos com as bombas que utilizam a energia inesgotável 

e limpa do Sol são apenas na aquisição do kit de 

bombeamento, que é composto pelas as placas, bomba e 

inversor. O preço dos kits das bombas solares varia de acordo 

com a vazão desejada para o sistema. A faixa de preço dos kits 

de bombeamento variam entre R$800,00 e R$17.000,00 e a 

vazão dos mesmos entre 2.450 L/dia e 31.700 L/dia. Qualquer 

que seja o caso o sistema possui vida útil longa, podendo durar 

de 25 a 30 anos. [9, 15] 

   Em Contrapartida, as motobombas, que operam através de 

motores de combustão interna, possuem custo de aquisição 

dos equipamentos moderado, entretanto, o custo operacional é 

elevado, por causa do alto valor dos combustíveis, como 

gasolina e diesel, e ainda, há dificuldade de adquirir 

combustível em áreas rurais remotas. A manutenção é mais 

complexa do que as das bombas solares, pois a manutenção 

preventiva envolve a verificação de vazamentos; limpeza de 

filtros, como: o filtro de óleo e do filtro de ar, alinhamentos, 

ajustes, regulagens, lubrificações e etc. Além disso, as 

motobombas causam grandes impactos ambientais pela 

emissão de gases poluentes, geram ruídos e podem contaminar 

a água, caso haja vazamento de combustível. [9] 

  Para analisar a viabilidade econômica entre as bombas 

solares e as bombas à combustão interna faremos o exercício a 

seguir. O agricultor possui um poço artesiano e precisa irrigar 

uma plantação de x hectares. Vejamos então como ficaria a 

aplicação dos dois sistemas nesse caso para optar pela melhor 

solução. 

   Para ter uma comparação próxima da realidade, deve-se 

considerar 5 horas de sol pleno, isto é, a bomba solar deverá 

estar operando na nominal e com vazão máxima. 

Considerando, que para a aplicação em uma residência rural 

que precisa utilizar a água de um poço artesiano em uma 

plantação, o agricultor investiu em um kit de bombeamento 

solar de R$ 17.000 reais. 

   Se esse mesmo agricultor comprasse uma motobomba que 

utiliza gasolina, considerando, o valor da gasolina, em reais, 

R$4,20 o litro e a motobomba que possui um tanque de 

combustível de 3,6 litros consumindo 1,7 litros/hora. O 

consumo de gasolina por 5 horas de operação do sistema seria 

de 8,5 litros, isto é, em 5 horas a motobomba gastaria R$ 

35,70 Reais. O gasto mensal seria de R$ 1.071,00, apenas com 

combustível. As taxas de manutenção e locomoção para 

comprar a gasolina não serão consideradas 

neste exemplo. 

   A tabela 1 detalha a análise financeira, em anos, para o 

projeto. O valor de fluxo de caixa final considera o gasto 

mensal da motobomba de combustível que é de R$ 1.071,00 

multiplicado por 12 para se obter o gasto anual, que é de R$ 

12.852,00 Reais. Observa-se que o payback descontado é 

menor que dois anos. Sendo assim, o projeto é viável pela 

economia de energia elétrica gerada e pelo curto tempo de 

retorno de investimento. 

   Além disso, o projeto de bombeamento de água através de 

placas fotovoltaicas é uma necessidade, já que, os serviços das 

concessionárias de energia elétrica são inexistentes ou de 

baixa qualidade em zona rural. 
 

Tabela 1 - Fluxo de caixa anual do projeto 

Ano 0 1 2 3 

Fluxo de Caixa 
Final 

-17.000,00 12.852,00 12.852,00 12.852,00 

Fluxo de Caixa 
Acumulado 

-17.000,00 -4.148,00 8.704,00 21.556,00 

Fluxo de Caixa 
Descontado 

-17.000,00 11.683,64 10.621,49 9.655,90 

Fluxo de Caixa 
Descontado 
Acumulado 

-17.000,00 -5.316,36 5.305,12 14.961,02 

TMA 10,00%    

VPL 14.961,02       

TIR 55,49%    

Payback Simples 
em anos 

1,3       

Payback 
Descontado em 
anos 

1,5       

Fonte: Autoria própria (2018) 

VIII. CONCLUSÃO 

   O acesso à água e a eletricidade melhoram o padrão de vida, 

principalmente, em zona rural remota, onde a água é de 

extrema importância para os meios de subsistência, como a 

agricultura, higiene e a criação de animais. Entretanto, em 

áreas afastadas, como no interior do nordeste brasileiro, a 

escassez de água superficial em grandes períodos e 

disponibilidade de eletricidade inexistente ou ineficiente é um 

fato. 
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  Uma solução viável a esses problemas é o sistema 

fotovoltaico de bombeamento de água. Existem milhares 

desses sistemas em operação nas regiões mais isoladas do 

mundo, como na Índia. A tecnologia possibilita a captação de 

água de poços artesianos e rios sem a utilização de energia 

elétrica proveniente de concessionários ou de combustíveis 

fósseis, como a gasolina e diesel. O sistema utiliza módulos 

fotovoltaicos para a geração de energia elétrica para o 

bombeamento de água. A energia solar é uma fonte limpa e 

renovável, que não é geradora de resíduos e, além disso, pode 

ser aplicada em sistema de aquecimento de água ou em 

eletrificação de ruas e casas. 

    O investimento inicial é elevado comparado a um sistema 

de combustão interna, porém os dados obtidos durante o 

estudo, mostram que o tempo de retorno do investimento é 

curto, o payback é em menos de dois anos. Assim pode-se 

concluir que o Sol como fonte de energia elétrica de um 

sistema de bombeamento de água é um projeto tecnicamente 

viável. 

   Face ao exposto, os resultados obtidos através do estudo da 

viabilidade técnico-econômica demonstram o potencial do 

sistema fotovoltaico de bombeamento de água em área rural 

afastada do centro urbano, onde um simples sistema gera 

grandes impactos na qualidade de vida da população dessa 

área. 
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