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RESUMO 

Este projeto tem como fonte de inspiração tanto a energia solar fotovoltaica como a automação. 

Com isso um sistema autônomo de bombeamento hidráulico, com foco em instalações 

residenciais, foi pensado. Para a elaboração deste sistema diversos componentes foram 

utilizados, sendo eles: painel solar fotovoltaicos, bateria, microcontrolador “Arduino”, 

controlador de carga, bomba hidráulica de corrente contínua, sensores de nível, tensão, corrente 

e fluxo e um relé para controle automatizado da bomba. Após o dimensionamento e cálculos de 

vazão, consumo e investimento obteve-se algumas conclusões, sendo a primeira a primeira o 

custo de R$ 3.815,79 do sistema. A segunda conclusão é o fato do sistema ser composto por 

elementos de dimensões pequenas, sendo o maior deles o painel solar com dimensões de (1,470 

x 0,680 x 0,035) metros e peso de 10,8kg, permitindo que o sistema possa ser transportado com 

facilidade em locais de difícil acesso. Por fim pôde-se observar que um sistema fotovoltaico 

com utilização de baterias se torna muito mais caro quando comparado com um sistema sem 

baterias e é viável para lugares onde não há energia elétrica, ou a energia seja escassa. 

 

 

Palavras-Chave: Automação; Microcontrolador; Arduino; bomba hidráulica; corrente 

contínua; Energia fotovoltaica. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This project has both photovoltaic solar energy and automation as its main source of inspiration. 

Therefore an autonomous hydraulic pumping system, with focus on residential installations, 

was thought. For the elaboration of such system several components were used, the components 

are: photovoltaic solar panels, battery, microcontroller “Arduino”, charge controller, direct 

current hydraulic pump, level, voltage, current, and flux sensors and a relay for automatic 

control of the pump. After the dimensioning and flow, consumption and investment calculus 

some conclusions were obtained, the first is that the system has a cost of R$3,815.79. The 

second conclusion is the fact that the system is composed by small elements, the bigger is the 

solar panel with dimensions of (1,470 x 0,680 x 0,035) meters and weight of 10,8kg, allowing 

for the system to be transported easily in difficult access sites. At last is possible to observe that 

a photovoltaic system with batteries becomes much more expensive when compared to a system 

without batteries and it is viable for places where there is no electric energy, or it is scarce. 

 

 

Key-Words: Automation; Microcontroller; Arduino; Direct current; Water pump, Photovoltaic 

energy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Em um mundo devidamente educado e automatizado, então, as máquinas 

poderão ser a verdadeira influência humanizadora. É possível que as máquinas 

façam o trabalho que faz a vida possível enquanto os humanos irão fazer todas 

as outras coisas da vida que a tornam agradável e valiosa. (ASIMOV, 1990) 1 

 

A afirmação de Asimov se mostra cada vez mais próxima da realidade onde a mão de 

obra e os meios de produção em geral estão sendo incorporados pelas máquinas. 

Além da automação a energia solar é cada vez mais difundida e acessível, com isso 

torna-se interessante obter um projeto a qual se possa conectar ambos. Para tal o sistema 

inteligente de bombeamento de água foi pensado. 

Portanto este trabalho gravitará entorno de três principais componentes: Automação, 

energia solar fotovoltaica e bombeamento hidráulico. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Desenvolver um sistema de bombeamento hidráulico autônomo baseado em energia 

solar fotovoltaica. 

Analisar o bombeamento de água, em termos de fluxo, potência e capacidade de 

bombeamento, utilizando um determinado painel fotovoltaico como parâmetro e fonte de 

energia de um sistema composto por: painel fotovoltaico, bateria e controlador de carga. 

Elaborar um algoritmo de funcionamento do microcontrolador “Arduino” ¹ para 

coletar informações necessárias como:  fluxo de água, potência gerada na placa, consumida na 

bomba e armazenada na bateria. Assim como acionar e desligar a bomba automaticamente com 

auxílio de um relé e sensores de nível.

                                                 

1 In a properly automated and educated world, then, machines may prove to be the true humanizing 

influence. It may be that machines will do the work that makes life possible and that human beings will 

do all the other things that make life pleasant and worthwhile. 
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1.3 VISÃO GERAL 

 

Existem três tipos de sistemas fotovoltaicos: Ligado à rede elétrica nacional (“on-

grid”²), não ligado à rede nacional (“off-grid”3) e o sistema híbrido (mistura dos dois 

anteriores). Este trabalho abordará o sistema “off-grid”, o qual é alimentado exclusivamente 

pela placa solar e armazena a energia num banco de baterias. 

O sistema de bombeamento inteligente será composto, portanto, de: 

 Placa Solar 

A placa solar fará o trabalho de colher a energia luminosa do Sol e transforma-la em 

energia elétrica para utilização. 

 

 Cisterna e caixa d’agua 

A cisterna e a caixa d’agua compõe os dois reservatórios a qual a água será bombeada 

da cisterna para a caixa d’agua localizada a 10 metros de altura. 

 

 Bomba 

A bomba hidráulica é responsável pelo bombeamento de água da cisterna à caixa 

d’agua para utilização. 

 

 Bateria 

A bateria utilizada para armazenar a energia sobressalente produzida durante o dia, 

pois boa parte do tempo a placa não estará gerando energia elétrica seja no período da 

noite ou dias nebulosos. 

 

 “Arduino”  

O “Arduino” será utilizado como o “cérebro” do sistema ligando e desligando a bomba 

e coletando dados de outras tarefas do sistema, como geração e consumo de energia 

em diferentes horas do dia. 

 

 Controlador de Carga 

O controlador de carga é utilizado para regular o carregamento da bateria, impedindo 

que a bateria sofra com sobrecargas ou descargas excessivas. 
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Nos capítulos posteriores os dispositivos acima serão estudados para entender o 

funcionamento de cada um. Será apresentado, no capítulo 7, como todos os dispositivos são 

associados, assim como sua manutenção e operação. 

 

Abaixo está representado um esquema de funcionamento do projeto. Os sensores tem 

setas que representam a informação levada ao “Arduino” e os atuadores tem setas que 

representam os comandos vindos do “Arduino”. 

 
Figura 1.1: Esquema de funcionamento do sistema. 

Fonte: Autor. 

 

Pode-se ver que além da geração e armazenamento de energia e do bombeamento de 

água existe também um grande sistema de informação controlado pelo “Arduino”. 
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2 PLACA SOLAR 
  

As placas solares estão cada vez mais difundidas no mercado e pequenas empresas de 

energia solar são abertas constantemente lutando por este novo mercado. Neste capítulo será 

abordado o que é uma placa solar, como as placas fotovoltaicas funcionam e o porquê da escolha 

de determinada placa. 

 

2.1 OS RAIOS SOLARES 

 

Para que se possa extrair energia a partir da luz do Sol é necessário entender primeiro 

as propriedades da luz. A luz do Sol é composta por ondas eletromagnéticas de diferentes 

frequências que associadas formam o espectro luminoso da luz solar. 

A figura 2.1 abaixo representa esse espectro luminoso dividido em três regiões. A 

primeira dessas regiões, em branco, é a parte da energia luminosa do Sol convertida em 

eletricidade. A segunda parte, hachurada, representa a energia do Sol que não é utilizada pela 

placa solar devido a eficiência de conversão. A terceira e última região, pontilhada, representa 

a parte da energia luminosa que não tem efeito sobre a geração de energia fotovoltaica. 

 
Figura 2.1: Distribuição da energia luminosa solar. 

Fonte: http://solventoenergia.blogspot.com.br/2012/01/energia-solar-como-funciona-o-efeito.html, 

acessado em 04/05/2018 

  

 

 

 

O local onde será instalado um sistema solar é de extrema importância, pois a taxa de 

irradiação solar é diferente em diferentes regiões, como mostra o mapa solarimétrico abaixo: 

http://solventoenergia.blogspot.com.br/2012/01/energia-solar-como-funciona-o-efeito.html
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Figura 2.2: Potencial solar no Brasil. 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Brazil, acessado em 28/06/2018. 

 

 

 O valor máximo de irradiação global [diário] – 6,5kWh/m² - ocorre no norte 

do estado da Bahia, próximo à fronteira com o estado do Piauí. A menor 

irradiação solar global [diária] – 4,25kWh/m² - ocorre no litoral norte de Santa 

Catarina. Os valores de irradiação solar global incidente em qualquer região 

do território brasileiro são superiores aos da maioria dos países da União 

Europeia, como Alemanha. (Atlas Brasileiro de Energia Solar – Pereira, 

Martins, Abreu, Ruther, 2006, p. 31) 
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2.2 TIPOS DE ENERGIA SOLAR 

 

Existem diversas maneiras de se conseguir energia tanto elétrica, como térmica a partir 

da luz do Sol. 

 

1)  Energia térmica 

Utiliza os raios de luz solar para aumentar a energia térmica de um sistema, podendo 

ser água para uso doméstico, fornos ou um fluido de trabalho. São formas de energia solar 

térmica: 

 

 Fornos solares. 

Os fornos solares são recipientes com forro negro e a face voltada para o sol de vidro 

transparente, assim o forno permite a passagem da luz do sol pelo vidro e por causa do 

forro negro se inicia um processo de aquecimento por meio de um efeito estufa. 

 

 Aquecedor de água solar. 

Assim como o forno solar, o aquecedor de água solar funciona como uma estufa onde 

a água circula por dentro. Normalmente se utiliza a própria convecção natural da água 

quente para circulação da água. 

 

 Sistemas de convecção. 

Utilizam a convecção do ar para girar uma grande turbina geradora de energia. O 

sistema funciona colocando uma imensa manta plástica sobre uma área com alta 

incidência solar, fazendo assim um aumento na temperatura em seu interior se eleve, 

assim ao subir pela chaminé gira as pás de uma turbina. 

 

 

2)  Energia elétrica 

A energia recebida pelo sol pode ser diretamente convertida em energia elétrica por 

meio do efeito fotovoltaico, ou por meio de uma termoelétrica solar abastecida pelo fluido de 

trabalho altamente aquecido pelos raios solares. São formas de geração de energia elétrica: 

 

 Concentradores de raios solares. 

Utilizam espelhos para concentrar os raios solares e permitir uma temperatura muito 

elevada, com isso um fluido de trabalho é aquecido e utilizado no ciclo de geração de 

uma termoelétrica. 
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 Células fotovoltaicas. 

Para gerar eletricidade as células utilizam o efeito fotoelétrico onde um material, ao 

ser atingido por luz, emite elétrons, portanto, corrente. As células fotovoltaicas se 

mostram a forma de geração e energia mais comum e será a utilizada neste trabalho. 

 

 
Figura 2.3: Células solares associadas em painéis para alta geração de energia. 

Fonte: https://www.desmogblog.com/2014/12/30/top-5-renewable-energy-stories-2014, acessado em 

18/04/2018. 

 

As células fotovoltaicas podem ser silício-monocristalinas, silício-policristalinas, 

silício amorfo, disseleneto de cobre e índio e telureto de cádmio. Abaixo está apresentada 

uma tabela de eficiência de algumas dessas células. 

 

Material Eficiência em 

laboratório 

Eficiência em 

produção 

Eficiência em 

produção em 

série 

Silício 

monocristalino 

24,7% 18% 14% 

Silício 

policristalino 

19,8% 15% 13% 

Silício amorfo 13% 10,5% 7,5% 

Disseleneto de 

cobre e índio 

11,8% 14% 10% 

Telureto de cádmio 16,4% 10% 9% 
Quadro 2.1: Eficiência dos diferentes tipos de células fotovoltaicas. 

Fonte: DI SOUZA, 2012. 

 

Considerando que as placas de silício poli e mono cristalinas são as mais eficientes, 

fáceis de se produzir, não produzem toxicidade (como a de telureto de cádmio) e são as mais 

comuns no mercado serão as utilizadas neste projeto. 

 

https://www.desmogblog.com/2014/12/30/top-5-renewable-energy-stories-2014
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2.3 DESCRIÇÃO DA PLACA 

  

Uma placa fotovoltaica é composta por diversas células fotovoltaicas, cada célula gera 

energia a partir do efeito fotoelétrico. No mercado as placas solares são comercializadas por 

meio de um parâmetro chamado watt pico (Wp), este parâmetro, é definido como a geração de 

energia quando uma irradiação de 1,00 kWh/m² incide na placa solar e a placa trabalha sob 

temperatura constante de 25ºC. 

Dado que na maior parte do tempo a irradiação é diferente de 1,00kW/m² então se 

torna interessante trabalhar com o conceito de horas de sol pleno (hsp), ou horas de sol pico, a 

qual é a unidade fictícia de tempo em que a irradiação incidente na placa seria igual a 

1,00kW/m². Por exemplo, uma irradiação média de 0,5kW/m² durante 12 horas corresponde a 

6 horas de sol pleno. Esta conta pode ser feita da seguinte forma, pega-se o total de irradiação 

diária em kWh/m² e divide-se por 1kW/m², obtendo assim uma unidade de tempo conforme 

mostrado a seguir. 

ℎ𝑠𝑜𝑙 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑜 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 (𝑒𝑚

𝑘𝑊ℎ
𝑚2 )

1𝑘𝑊/𝑚²
 

A imagem abaixo fornece uma ideia visual de como a unidade de horas de sol pleno 

funciona. 

 
Figura 2.4: Demonstração gráfica de horas de sol pleno. 

Fonte: http://hccengenharia.com.br/a-irradiancia-solar-no-rio-grande-do-sul-e-suficiente-para-gerar-

energia-solar/, acessado em 16/05/2018 

 

 

 

 

http://hccengenharia.com.br/a-irradiancia-solar-no-rio-grande-do-sul-e-suficiente-para-gerar-energia-solar/
http://hccengenharia.com.br/a-irradiancia-solar-no-rio-grande-do-sul-e-suficiente-para-gerar-energia-solar/
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2.3.1 O efeito fotoelétrico 

 

De forma simplificada pode-se entender o efeito fotoelétrico como a emissão de 

elétrons quando um objeto absorve uma determinada frequência de luz. 

 
Figura 2.5: O efeito fotoelétrico de forma simplificada. 

Fonte: https://naturezadafisica.com/2015/01/31/o-efeito-fotoeletrico-pode-ocorrer-em-nossa-pele/, 

acessado em 26/04/2018 

 

 

 

2.3.2 A célula fotovoltaica 

 

As células fotovoltaicas aproveitam o efeito fotoelétrico para criar energia elétrica que 

pode ser consumida em residências e indústrias. Sendo formadas por materiais semicondutores4 

como o silício. Os semicondutores quando em seu estado cristalino convencional não podem 

ser utilizados como células fotovoltaicas, entretanto ao “dopar” um semicondutor, ou seja, 

introduzir uma outra substância específica em sua composição, para que assim se obtenha 

elétrons livres. Quando a energia luminosa incide no material, o mesmo, portanto, consegue 

liberar elétrons. 

Existem dois tipos de “dopagem” o qual podem ser feitos num semicondutor, são eles: 

 Dopante tipo-p, aquele a qual há elétrons livres, graças ao rearranjo da rede 

cristalina; 

 Dopante tipo-n, aquele a qual há falta de elétrons, também graças ao novo arranjo 

da rede cristalina. 

 

Quando um mesmo semicondutor é dopado, parte com tipo-p e parte com tipo-n então 

temos a chamada junção PN. A junção PN é o principal motivo de funcionamento das placas 

fotovoltaicas pois como há em uma lado, excesso de elétrons e no lado oposto a falta deles 

então uma corrente elétrica pode se formar entre os dois lados. 

https://naturezadafisica.com/2015/01/31/o-efeito-fotoeletrico-pode-ocorrer-em-nossa-pele/
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É importante ressaltar que uma corrente elétrica é formada apenas colocando os dois 

lados da junção em contato pois os elétrons fluem da P para a N, entretanto um campo elétrico 

que impede o fluxo permanente de elétrons é formado. Entretanto, se a junção PN for exposta 

à radiação solar os fótons com energia suficiente liberam elétrons que fluem pela junção, assim 

tem-se o efeito fotovoltaico. 

 A célula fotovoltaica é a unidade básica da foto geração. Ao ser iluminada, 

uma corrente elétrica de algumas unidades de ampères é gerada, bem como 

uma pequena tensão (cerca de 0,6 V em células de silício). Para adequar os 

níveis de tensão e corrente, é necessário associar as células em série e em 

paralelo, respectivamente, formando módulos fotovoltaicos. Para atingir 

níveis maiores de tensão e potência, módulos são associados formando um 

arranjo ou painel fotovoltaico. A ilustração abaixo mostra essa distinção. 

(CUSTÓDIO, SCHNEIDER) 

 

 
Figura 2.6: Diferença entre célula, módulo e arranjo fotovoltaico. 

Fonte: http://inergiae.com.br/site/paineis-fotovoltaicos/, acessado em 16/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inergiae.com.br/site/paineis-fotovoltaicos/
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2.3.2.1 A eficiência de uma célula fotovoltaica 
 

Assim como qualquer equipamento, certas condições favorecem a geração eficiente 

de energia. Abaixo um gráfico mostra como a tensão e corrente se relacionam quando recebem 

mais ou menos energia do Sol.  

 

 
Figura 2.7: Gráfico corrente x tensão numa célula fotovoltaica. 

Fonte: 

http://www.engineering.com/SustainableEngineering/RenewableEnergyEngineering/SolarEnergyEngi

neering/Photovoltaics/tabid/3890/Default.aspx, acessado em 26/042018 

 

Como a potência é calculada como o produto da tensão (V) pela corrente (I), é possível 

obter o ponto de eficiência máxima para cada curva. Certos dispositivos como o controlador de 

carga MPPT (“Maximum Power Point Tracking”) ou rastreador de ponto de potência máxima, 

operam neste ponto de máxima potência. Os controladores MPPT conseguem fazer isso 

realizando um ajuste na d.d.p (diferença de potencial) do painel solar utilizando um conversor 

de tensão de corrente contínua, fazendo com que a tensão do painel se adeque à tensão da bateria 

e da carga. 

 Além da irradiação solar há, também, o fato de existir uma temperatura ideal para 

o funcionamento das placas. As ondas infravermelhas não são aproveitadas para geração de 

energia elétrica pelas placas pois tem baixa energia (energia insuficiente para liberação do 

elétron), porém carregam muito calor, aquecendo assim a placa e reduzindo sua eficiência como 

http://www.engineering.com/SustainableEngineering/RenewableEnergyEngineering/SolarEnergyEngineering/Photovoltaics/tabid/3890/Default.aspx
http://www.engineering.com/SustainableEngineering/RenewableEnergyEngineering/SolarEnergyEngineering/Photovoltaics/tabid/3890/Default.aspx
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mostrado na figura 2.8 onde percebe-se um decaimento linear de eficiência com o aumento da 

temperatura. 

 
Figura 2.8: Decaimento linear da eficiência do painel fotovoltaico. 

Fonte: https://firstgreenconsulting.wordpress.com/2013/05/04/effect-of-temperature-on-module-

performance/, acessado em 18/04/2018. 

 

 

 

2.4 O PAINÉL SOLAR UTILIZADO 

 

O painel utilizado é o Yingli Solar YL150P-17b 150Wp. Este painel trabalha com 

tensão entre 18,5 e 22,9 volts produzindo uma corrente de 8 ampères. Com um custo de 649,00 

reais e dimensões de (1,470 x 0,680 x 0,035) metros. [https://www.neosolar.com.br/loja/painel-

solar-fotovoltaico-150wp-yingli-solar-yl150p-17b.html]. 

Funcionando em condições de irradiação solar igual a 1.000 Wh/m² e temperatura de 

25°C gera uma potência de 150 watts. Podendo, em determinadas circunstâncias, produzir mais 

ou menos potência. 

 

https://firstgreenconsulting.wordpress.com/2013/05/04/effect-of-temperature-on-module-performance/
https://firstgreenconsulting.wordpress.com/2013/05/04/effect-of-temperature-on-module-performance/
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Figura 2.9: Painel solar Yingli Solar YL150P-17b 150Wp. 

Fonte: https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-150wp-yingli-solar-yl150p-

17b.html, acessado em 25/06/201 

 

 

É importante notar que, utilizando Niterói como parâmetro, o painel irá trabalhar com 

uma média anual de 4,78kWh/m² por dia (CRESESB), ou seja, 4,78 horas de sol pleno. 

Gerando, portanto, uma energia de: 

 

150𝑊 𝑥 4,78ℎ = 717𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 

Logo com uma radiação média de 4,78kWh/m² num dia é esperado que se tenha uma 

geração de 717Wh na placa. Porém, o valor da irradiação solar diária muda, podendo variar de 

6,38 a 3,32 kWh/m² em diferentes épocas do ano. (CRESESB). Ou seja, embora a média seja 

717Wh durante o ano a menor geração é de 498Wh e a maior 957Wh. 

https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-150wp-yingli-solar-yl150p-17b.html
https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-150wp-yingli-solar-yl150p-17b.html
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3 BOMBA 

 

O tipo de bomba utilizada é uma bomba 12 Volts de corrente contínua, conhecida 

popularmente na indústria de energia solar como “Bomba Solar”. A bomba deve ser conectada 

ao controlador de carga e à bateria de forma a ter o maior fornecimento de energia elétrica 

possível. 

A escolha deste tipo de bomba foi feita pensando em dois aspectos cruciais: 

 Não é necessária a utilização de inversores5 (equipamentos caros e em certas 

ocasiões, como pouca geração de energia são, também, ineficientes). 

 Utiliza uma baixa potência (baixo consumo de energia) com resultados 

satisfatórios, tendo assim uma eficiência superior. 

 

3.1 MOTOR DE UMA BOMBA 12 VCC 

 

Os motores utilizados nas bombas de corrente contínua são, geralmente, de escova e 

utilizam um campo gerado por um imã permanente. Alterando, por meio de um comutador, o 

sentido da corrente designa-se a direção de rotação, para mudança de sentido basta que a 

corrente aplica seja invertida. 

 
Figura 3.1: Esquema de funcionamento de um motor de corrente contínua. 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Brushed_DC_electric_motor, acessado em 30/04/2018 

 

 

3.2 ESCOLHA DA BOMBA 

 

É importante notar que diferentes bombas servem para diferentes aplicações. Este 

trabalho tem a visão de ser utilizado em uma aplicação caseira utilizando-se de uma cisterna e 

uma caixa d’agua com elevação de 10 metros. 

Portanto os parâmetros fixados para a escolha da bomba são: 

 Motor de corrente contínua. 

 Elevação de 10 metros. 

 Adequação ao painel de 150 watts. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brushed_DC_electric_motor
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 Atuação em cisterna. 

 

Dentre as bombas de corrente contínua procuradas no mercado a bomba “SHURFLO 

2088” com um custo de 534,00 reais (NEO SOLAR), foi escolhida pela sua alta vazão e baixo 

custo. Abaixo é apresentada uma tabela com alguns dados desta bomba. 

 

Bomba “SHURFLO 2088” 

  

 

Figura 3.2: Bomba “SHURFLO 2088” 

Fonte: https://www.neosolar.com.br/loja/bomba-solar-shurflo-2088-12v.html, acessado em 

15/06/2018 

 

Recalque 
(m) 

Vazão (L/h) 
Consumo 

(A) 

Aberto 792 5,3 

7 642 5,8 

14 582 7,0 

21 522 8,0 

28 456 9,1 

35 396 9,9 

Quadro 3.1: Dados da bomba Shurflo 2088. 
Fonte: https://www.neosolar.com.br/loja/bomba-solar-shurflo-2088-

12v.html?gclid=EAIaIQobChMIkOrTttmL2wIVDQ2RCh2i6wgtEAQYASABEgIFcPD_BwE, 

acessado em 16/05/2018 

 

Considerando um recalque de 10 metros, tem-se assim, por interpolação: 

 
14 − 7

14 − 10
=

582 − 642

582 − 𝑄
 

 

𝑄 = 616,28 𝐿 ℎ⁄  
 

Para esta vazão pode-se por interpolação linear achar a corrente necessária: 

https://www.neosolar.com.br/loja/bomba-solar-shurflo-2088-12v.html
https://www.neosolar.com.br/loja/bomba-solar-shurflo-2088-12v.html?gclid=EAIaIQobChMIkOrTttmL2wIVDQ2RCh2i6wgtEAQYASABEgIFcPD_BwE
https://www.neosolar.com.br/loja/bomba-solar-shurflo-2088-12v.html?gclid=EAIaIQobChMIkOrTttmL2wIVDQ2RCh2i6wgtEAQYASABEgIFcPD_BwE
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14 − 7

14 − 10
=

7 − 5,8

7 − 𝑖
 

 

𝑖 = 6,3 𝐴 
 

Como a bomba opera com uma tensão de 12V a potência consumida na operação é 

igual a: 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 12 ∗ 6.3 = 75,6𝑊 
 

Considerando que a energia produzida, em média, num dia é igual a 717 Wh. Tem-se 

que é possível bombear até 5844 litros por dia, conforme calculado abaixo onde dividiu-se a 

potência total diária pela potência consumida na bomba para se obter o tempo de bombeamento, 

multiplicando este tempo pela vazão de 616,28 litros por hora tem-se a capacidade de 

bombeamento diário. 

 

616,28
𝐿

ℎ
𝑥

 717𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎

75,6𝑊
= 5844 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑑𝑖𝑎 

 

 Considerando, ainda, os períodos de menor e maior irradiação solar tem-se, 

respectivamente, as seguintes capacidades diárias. 

 

616,28
𝐿

ℎ
𝑥

 498𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎

75,6𝑊
= 4059 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑑𝑖𝑎 

 

616,28
𝐿

ℎ
𝑥

 957𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎

75,6𝑊
= 7801 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑑𝑖𝑎 

 

Afim de fazer uma comparação o consumo de água de uma residência convencional 

brasileira é em média de 166,3 litros de água por pessoa, podendo chegar até 200 litros por 

pessoa no Rio de Janeiro, por exemplo. Embora a quantidade indicada pela ONU seja de 110 

litros por pessoa. [https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/02/05/e-

possivel-viver-com-110-litros-de-agua-por-dia-veja-como-seria-a-sua-vida.htm] 

Com isso uma capacidade de 5844 litros pode atender até 29 pessoas diariamente 

(considerando o consumo no Rio de Janeiro).
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4 BATERIA 

 

A bateria é uma parte importantíssima do projeto, principalmente pelo fato do sistema 

não ser ligado à nenhuma rede elétrica (“off-grid”). Portanto, sempre que não houver incidência 

solar ou se essa incidência for muito baixa para alimentar os equipamentos a bateria entrará em 

ação fornecendo a energia necessária. 

As baterias quando utilizadas em conjunto com placas solares fotovoltaicas tem as 

seguintes funções, como especificado por (DI SOUZA, 2012): 

Autonomia – Permite o uso da energia armazenada durante as horas de alta incidência 

solar para utilização em períodos onde a incidência é menor, tais como a noite ou em dias 

nublados e de pouco incidência solar. 

Estabilizar a tensão – Devido à alta intermitência de energia solar a qual os módulos 

fotovoltaicos estão expostos há, também, uma grande variação de tensão, com isso os 

equipamentos e a própria placa podem ser prejudicados. Assim a bateria faz a compensação da 

tensão para que seja operada sempre na melhor faixa possível. 

Fornecer correntes elevadas – Os painéis fotovoltaicos produzem energia de forma 

contínua, dependendo da incidência solar, logo, caso precisem, não conseguirão fornecer uma 

alta descarga de energia em um curto momento. Já as baterias podem fornecer tais picos de 

potência e continuam a recarregar logo após a descarga. 

Existem muitos tipos de baterias, cada qual específica para uma aplicação. Algumas 

delas são: 

 Chumbo-ácido. 

 Níquel-cádmio. 

 Íons de lítio. 

  

Baterias de íons de lítio não eram aconselháveis para armazenamento da energia 

proveniente de células solares porém a “Tesla motors”6, empresa de desenvolvimento de carros 

elétricos, desenvolveu a “Power wall”7 (Parede de energia) que consiste basicamente de uma 

bateria muito grande, com peso de mais de 100kg, e pode durar dias abastecendo uma casa com 

energia elétrica. Entretanto o custo de apenas uma dessas “Power walls” é de 3.000,00 dólares. 

As baterias de níquel-cádmio suportam cargas maiores e tem, também, uma vida útil 

maior porém possuem um custo muito mais elevado e considerando que este projeto está focado 

incialmente para uma pequena aplicação as baterias de chumbo-ácido serão as utilizadas por 

possuírem características compatíveis com as células fotovoltaicas e preço acessível. 
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4.1 FUNCIONAMENTO DE UMA BATERIA CHUMBO-ÁCIDO 

 

As baterias chumbo-ácido (utilizadas em veículos convencionais) são constituídas de 

células individuais de 2 volts e associadas em série para se obter uma maior tensão, geralmente 

são utilizadas 6 células fornecendo uma tensão nominal de 12 volts. 

 Este tipo de bateria é formada por dois eletrodos: cátodo positivo (composto de 

chumbo Pb) e ânodo negativo (composto por óxido de chumbo PbO2) e uma solução aquosa 

de ácido sulfúrico H2SO4 (eletrólito). 

 
Figura 4.1: Representação esquemática de uma bateria chumbo-ácido. 

Fonte: http://www.carrosinfoco.com.br/carros/2015/05/funcionamento-e-detalhes-da-bateria-chumbo-

acido-automotiva/, acessado 18/04/2018 

 

 Quando a bateria está descarregando o cátodo sofre redução e acumula matéria 

(PbO2) enquanto o ânodo sofrem oxidação (corrosão) e perde matéria (PbO2), lembrando que 

o ácido sulfúrico serve como meio para que essas reações ocorram responsável pela oxidação 

e redução. Esse tipo de reação é uma reação eletroquímica e envolve a passagem de elétrons 

entre os eletrodos fornecendo eletricidade ao sistema. 

 

 Durante a descarga da bateria as seguintes reações ocorrem: 

Reação no cátodo 

𝑃𝑏(𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝑃𝑏𝑆𝑂4(𝑠) + 2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒− 

 

Reação no ânodo 

𝑃𝑏𝑂2(𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝑃𝑏𝑆𝑂4(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙) 
 

 Ao carregar a bateria as reações ocorrem no sentido inverso e é muito importante 

não carregar a bateria além de sua carga máxima, pois assim a bateria libera H2 gasoso cujo 

http://www.carrosinfoco.com.br/carros/2015/05/funcionamento-e-detalhes-da-bateria-chumbo-acido-automotiva/
http://www.carrosinfoco.com.br/carros/2015/05/funcionamento-e-detalhes-da-bateria-chumbo-acido-automotiva/
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potencial de explosão é muito elevado, ocorre também a perda de água tornando o eletrólito 

ácido demais resultando no fim da vida útil da bateria. 

 Um efeito a ser observado é o fato de a solução aquosa de ácido sulfúrico perder 

densidade conforme a bateria é descarregada. Logo, pode-se saber qual a carga da bateria 

apenas medindo a densidade da solução, embora isso não seja prático neste trabalho. 

 É muito importante ressaltar que a reação na qual bateria é descarregada não é uma 

reação 100% reversível pois pequenas quantidades do sulfato de chumbo PbSO4 não se 

dissolvem, assim, quanto mais ciclos de carga e descarga a bateria sofre a sua capacidade é 

diminuída. Não somente isso mas um fator determinante para a eficiência da bateria é a 

profundidade de descarga, ou seja a quantidade de carga retirada da bateria em um ciclo, 

expressa como um percentual da capacidade nominal da bateria. Ou seja, quanto mais carga é 

retirada da bateria num só ciclo pior será a eficiência da bateria com o tempo. Este efeito pode 

ser expresso num gráfico como mostrado abaixo: 

 

 
Figura 4.2: Gráfico de Número de ciclos x profundidade de descarga para uma determinada bateria. 

Fonte: http://www.moura.com.br/produtos/estacionarias/moura-solar/, acessado em 18/04/2018. 

 

Pode-se ver que com uma descarga acima de 50% da capacidade nominal da bateria o 

número de ciclos é reduzido em aproximadamente 60%, consequentemente a vida útil é 

reduzida em 60% também. 

Outros fatores importantes a serem considerados são; o fato da resistência interna da 

bateria chumbo-ácido diminuir, conforme a bateria carrega, devido à maior concentração de 

ácido no eletrólito, portanto uma bateria com menor profundidade de descarga consegue ser 

carregada novamente mais rápido; e o fato da tensão da bateria diminuir conforme a bateria 

descarrega pode afetar o desempenho de alguns aparelhos. 

 

http://www.moura.com.br/produtos/estacionarias/moura-solar/
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4.1.1 Tipos de baterias de chumbo-ácido 

  

Conforme abordado no capítulo anterior a bateria utilizada neste projeto será a bateria 

de chumbo-ácido, entretanto existem diversos tipos de baterias chumbo-ácido com aplicações 

distintas que diferem no tipo de eletrólito (líquido, gel ou cristalino) e no arranjo das placas 

(planas ou tubulares), abaixo estão descritas algumas baterias como especificado por (DI 

SOUZA, 2012). 

 Bateria de eletrólito líquido – Diferenciam-se entre si pela grossura das placas, 

concentração do eletrólito e quantidade de matéria em cada eletrodo. 

 

 Bateria de eletrólito imobilizado (gel ou cristalino) – Possuem uma válvula de 

regulagem para emissão de gases e não necessitam de reposição de água. Não podem 

receber sobrecargas e possuem vida útil mais longa sem necessitar de manutenção, 

entretanto são mais caras. 

 

 Bateria estacionária de placa tubular – Possuem os eletrodos arranjados em forma 

cilíndrica podendo ser controladas ou não por válvulas e o eletrodo pode ser líquido 

ou gel. São baterias robustas que duram entre 10 e 20 anos, muito pesadas, caras e de 

difícil instalação. 

 

 Bateria de bloco com placas positivas planas – Meio termo entre as baterias de grade 

(descarga rápida e intensa utilizada em carros) e as baterias de eletrodo tubular. 

Possuem vida útil extensa e podem ser carregadas mesmo com baixas correntes. 

 

4.2 BANCO DE BATERIAS 

 

O banco de baterias tem a finalidade de aumentar a capacidade de armazenamento de 

energia do sistema associando diversas baterias. Para tal será considerado um coeficiente de 

segurança de três dias seguidos com geração igual zero causado pelo clima. 

É importante notar que o banco de baterias não tem capacidade de atenuar o problema 

da irradiação solar reduzida no inverno - compreendida entre Maio e Julho, com a média 

mínima diária de 3,32kWh/m².dia (CRESESB) – pois se trata de um período longo de tempo 

(meses ao invés de dias) e as baterias deveriam ser grandes demais resultando num custo 

elevado do sistema. 

Uma forma de contornar este problema da baixa geração, e se obter o mesmo resultado 

no inverno, é adicionar mais placas fotovoltaicas para a geração atender a demanda mensal. Em 

Niterói a média anual de irradiação é de 4,78kWh portanto para contornar o problema da baixa 

geração deve-se aumentar a capacidade nominal para: 
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4,78𝑘𝑊ℎ

3,32𝑘𝑊ℎ
 𝑥 150𝑊𝑝 = 215𝑊𝑝 

 

4.3 ESCOLHA DA BATERIA 

 

Tendo em vista a grande diversidade de baterias no mercado com as mais diferentes 

características, há de se escolher a mais adequada ao projeto em termos de: Preço, eficiência, 

carga, tempo de recarga, profundidade de descarga, operabilidade e instalação. 

Este projeto visa apenas desenvolver um meio inteligente de se utilizar a energia solar 

principalmente em residências portanto a bateria deve ser de fácil operação e instalação, possuir 

alta profundidade de descarga (requisito crucial para qualquer sistema fotovoltaico) e possuir 

carga e eficiência altas levando em conta o custo do sistema. Sendo assim a bateria escolhida é 

a bateria de eletrólito líquido com placas grossas, baixa concentração do eletrólito e alta 

quantidade de matéria em cada eletrodo, denominadas baterias estacionárias. 

 

4.3.1 Capacidade nominal do banco de baterias 

 

Para se ter maior aproveitamento da energia da placa solar, a capacidade nominal do 

banco de baterias do sistema deve ser igual à geração nominal de energia da placa vezes o 

coeficiente de segurança, (igual a três como mencionado em 4.2.) Portanto: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 3 𝑥 717 𝑊ℎ = 2,1𝑘𝑊ℎ  

 

Como a capacidade nominal de baterias são, geralmente, evidenciadas em ampère-

hora há de se dividir a capacidade em kWh pela tensão da bateria para se obter a capacidade 

em ampère-hora, tendo assim: 

2,1𝑘𝑊ℎ

12𝑉
= 175𝐴. ℎ 

A partir deste valor de capacidade nominal é possível comparar algumas baterias afim 

de escolher a que possui o melhor relação custo x benefício. 
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Abaixo estão apresentadas algumas baterias estacionárias: 

 “Power Wall” Estacionária 

(DF2000) 

Estacionária 

(MP-2000) 

Fabricante “Tesla Motors” “OPTIMA” “Max Power” 

Capacidade nominal (A.h) 66 55,0 (C20) 220,0 (C25) 

Profundidade de descarga* 100% 100% 80% 

Preço (reais)* 17.286,98 2178,65 758,00 

Durabilidade 5.000 (ciclos)  4 anos 2 anos 

Tensão 50 Vcc 12 Vcc 12 Vcc 
Quadro 4.2: Comparação entre diferentes baterias. 

Fonte: Autor 

 

Considerando os seguintes aspectos: vida útil, custo inicial, profundidade de descarga 

e capacidade nominal, a bateria estacionária MP-2000 é a mais barata, custo de R$758,00 e 

fornece uma capacidade nominal adequada ao projeto. Neste caso não foi necessário 

implementar um banco de baterias. 

 

 

Figura 4.3: Bateria MP-2000. 

Fonte: http://maxpowerbaterias.com.br/nossas-baterias/, acessado em 15/06/2018 

 

Especificações da bateria MP-2000: [http://maxpowerbaterias.com.br/portfolio-

items/220ah-linha-som/] 

Tensão Nominal (V) ……… .12 

Capacidade Nominal: 

(C5) ……………………….. 165Ah 

(C10) ………………………. 185Ah 

(C25) ……………………… 220Ah 

Tensão de flutuação …13.2 a 13.6v 

Tensão de carga 14.4 a 14.8v 

http://maxpowerbaterias.com.br/nossas-baterias/
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Tensão de tração 14.8 a 15.2v 

Corrente de Partida (CCA) -18 º C (A) ……………..1480 

Corrente de Partida (CCA) +18 º C (A) 1900 

Reserva de Capacidade (min.) ……….aprox. 495 (C10) 

Ciclo de descarga…………………. +/- 5% 11.9v (80%) 

Peso (Kg) +/- 5% ……………………………… 39 

número de ciclos aproximado………………800. 

 

Considerando o ciclo de 25 horas essa bateria tem uma capacidade de 220Ah, e a 

bomba consome 6,3A é possível calcular quanto tempo essa bateria consegue fornecer uma 

corrente de 6,3A à bomba. Para isso basta que se divida 220Ah por 6,3A e multiplique o 

resultado pela profundidade de ciclo da bateria (80%), obtendo assim o número de horas de 

fornecimento de energia, como mostrado abaixo. 

 

220𝐴ℎ

6,3𝐴
𝑥80% = 27,9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

 

Assim como o tempo de fornecimento de energia da bateria à bomba, é possível 

calcular, também, o tempo gasto para carregar a bateria. Para isso deve-se dividir a carga da 

bateria (220Ah ou 2640Wh) pela potência fornecida pelo painel (150W). 

 

2640𝑊ℎ

150𝑊
= 17,6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

  

Entretanto como o painel não trabalha à 150W todo o tempo, e considerando o número 

de horas de sol pleno mínimo como 3,32; médio 4,78 e máximo 6,38. O tempo de carregamento 

da bateria deve ser calculado como 17,6 horas divido pelo número de horas de sol pleno para 

se obter o tempo de carregamento em dias. Obtendo, em dias, o tempo, máximo, médio e 

mínimo, respectivamente, necessário para o carregamento completo da bateria: 

17,6ℎ

3,32ℎ𝑠𝑝
= 5,3 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 
17,6ℎ

4,78ℎ𝑠𝑝
= 3,68 𝑑𝑖𝑎𝑠 
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17,6ℎ

6,38ℎ𝑠𝑝
= 2,76 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

Com a quantidade de horas de fornecimento de energia à bomba pode-se calcular o 

volume total bombeado pelo sistema multiplicando-se a quantidade de horas pela vazão da 

bomba, obtendo 17.206 litros que podem ser bombeados com uma carga completa da bateria. 

 

27,9ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 616,28
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 17.206 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
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5 CONTROLADOR DE CARGA 

 

 O controlador de carga é um equipamento essencial em todas as instalações 

fotovoltaicas que possuem baterias, e sua função principal é interromper o carregamento da 

bateria quando esta está totalmente carregada, aumentando sua vida útil e reduzindo o risco de 

explosões. 

Além de interromper a recarga da bateria os controladores de carga também agem: 

 No controle de recarga do banco de baterias. 

 Proteção contra descarga excessiva, associada à profundidade do ciclo da bateria. 

 Informação do nível de carga do banco de baterias. 

 

5.1 TIPOS DE CONTROLADORES DE CARGA 

 

Existem três tipos de controladores de carga que podem ser utilizados em sistemas 

fotovoltaicos, são eles: 

Controladores Série (Liga / Desliga) – Funcionam de maneira bem simples 

desconectando o carregamento da bateria quando se chega a uma tensão específica 

(tensão da carga cheia da bateria) e reconectando quando se chega a uma tensão baixa 

(não necessariamente a da bateria descarregada devido à profundidade de cada ciclo). 

 

PWM (“Pulse Width Modulation” modulação de largura de pulso) – Carregam as 

baterias um pouco mais rápido que os Controladores Série, então aplicam um curto-

circuito na placa para cessar o carregamento da bateria. É importante ressaltar que as 

placas solares fotovoltaicas podem sofrer curto-circuito sem serem danificadas. 

  

MPPT (“Maximum Power Point Track” Rastreador de ponto de máxima 

potência) – Sãos os controladores mais eficientes pois transformam o excesso de 

tensão gerado na placa (quando comparada à bateria) em corrente adicional obtendo 

assim uma maior potência. Os controladores MPPT fazem essa transformação de 

tensão em corrente por meio de um conversor CC / CC. 

Os controladores MPPT também conseguem lidar com voltagens muito maiores do 

que os PWM e Série portanto são os únicos que podem ser utilizados em sistemas de 

grande tensão (assim como associação de mais painéis solares, ou sistemas ligados à 

rede elétrica convencional). 

 

5.1.1 Escolha do controlador ideal 

 

Para se escolher o controlador ideal são necessárias os seguintes critérios, 

segundo (DI SOUZA, 2012): 

 Tensão nominal do sistema fotovoltaico – 150Wp. 

 Corrente de curto circuito do arranjo fotovoltaico – 8,61A. 

 Corrente de saída – 8,12A. 

 Custo. 

 Eficiência. 
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 Tipo de sistema – “off-grid” 

 

Vale ressaltar que o uso de controladores MPPT só é eficiente em sistema com 

potência pico superior a 200Wp, pois em potências menores as perdas no conversor CC-CC são 

maiores que os ganhos devido à maior complexidade e sofisticação do circuito eletrônico. Os 

controladores MPPT são mais caros que os controladores do tipo Série ou PWM, e seu uso é 

benéfico em sistemas com potência pico superior a 500Wp. (DI SOUZA, 2012). 

O controlador de carga deste sistema deve operar suportando uma potência de 150W, 

em casos de dias muito ensolarados (irradiação maior que 1,00kW/m²) a geração de potência 

pode ser ainda maior, portanto é ideal que o controlador tenha uma pequena folga para não 

falhar em dias muito ensolarados. Portanto um fator de segurança de 1,5 será introduzido e o 

controlador deve suportar uma potência de 150W*1,5 = 225W e uma corrente de 

8,12A*1,5=12A. 

Como a potência deste sistema é baixa, menor de 500Wp, então será utilizado um 

controlador de carga PWM, por ser mais eficiente nesta faixa de operação além de ser mais 

barato. 

O controlador escolhido é o Controlador de Carga EPSOLAR LS 2024E, com um 

preço de R$ 106,90. [https://www.neosolar.com.br/loja/controlador-de-carga-epsolar-landstar-

ls2024e-20a-12-24v.html]. 

 

Figura 5.1: Controlador de carga EPSOLAR LS 2024E 

Fonte: EPSOLAR LS-E SERIES datasheet
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6 ARDUINO 

 

O “Arduino” é uma plataforma de prototipagem de fácil interação com o usuário 

permitindo que pessoas com poucas habilidades de programação e eletrônica consigam, com 

apenas um pouco de ajuda, desenvolver projetos próprios.  

Como o “Arduino” é uma plataforma “Open Source”8, ou seja, de código aberto, isto 

possibilita que diversas versões diferentes do “Arduino” existam. É importante ressaltar que o 

“Arduino” utilizado neste projeto é o “Arduino Mega”9 isso se deve ao fato de muitos 

componentes terem de ser ligados a ele e o “Arduino Mega” possui mais entradas e saídas (um 

total de 54 pinos digitais) do que o “Arduino” original com apenas 13 entradas/saídas digitais. 

 

6.1 ALGORITMO DE FUNCIONAMENTO 

 

O algoritmo está representado abaixo na forma de um fluxograma de decisões. Como 

o “Arduino” funciona com um “loop”, um ciclo, o processo não tem um final definido e 

permanece executando o mesmo ciclo até ser desligado e reinicia o ciclo quando ligado. 



42 

 

 
Figura 6.1: Fluxograma de processos do “Arduino”. 

Fonte: Autor. 

 

 

 

6.2 SENSORES, ATUADORES E MONTAGEM 

 

Para que o “Arduino” possa interagir com o sistema é necessário que se tenham 

sensores capazes de transmitir as devidas informações ao “Arduino”, e atuadores para que o 

“Arduino” possa, de fato, controlar o sistema, obtendo assim um sistema inteligente e 

autônomo. 
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O controlador de carga já realiza o controle de carga da bateria, prevenindo que a 

bateria seja sobrecarregada. Portanto o “Arduino” tem a função de controlar apenas a bomba, 

seguindo o fluxograma acima. 

Para que o sistema funcione basta que existam os sensores de nível, baixo e alto, tanto 

da cisterna quanto da caixa d’agua e o relé da bomba. Entretanto, para coletar dados outros 

sensores são adicionados ao sistema, conforme a figura 6.8. 

No sistema são utilizados os seguintes sensores: 

 “Arduino Mega”  

 
Figura 6.2: “Arduino Mega” 

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-906087799-arduino-mega-2560-r3-com-cabo-usb-

ref-1008-_JM, acessado em 23/05/2018 

 

Custo do “Arduino Mega” com cabo alimentação USB é de R$ 44,94.  

 

 Sensor de nível – Sensor simples que permite a passagem de corrente quando está 

submerso e cessa a corrente quando não está submerso, ou vice versa, já que pode ser 

utilizado “de cabeça para baixo”. 

 

No sistema são utilizados 4 sensores de nível. Dois na caixa d’agua e dois na cisterna, 

cada um dos dois deve ser posicionado no nível mais baixo e mais alto afim de saber 

quando os reservatórios estão cheios e quando estão vazios. 

 

Cada sensor de nível pode ser comprado por R$ 7,00. Totalizando R$ 28,00. 

 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-906087799-arduino-mega-2560-r3-com-cabo-usb-ref-1008-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-906087799-arduino-mega-2560-r3-com-cabo-usb-ref-1008-_JM
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Figura 6.3: Sensor de nível para “Arduino”. 

Fonte: https://www.arduinoecia.com.br/2014/07/arduino-sensor-de-nivel-de-liquidos.html, 

acessado em 23/05/2018 

 

 Amperímetro e voltímetro – Os amperímetros e voltímetros tem a função de, 

juntos, fornecerem a potência naquele ponto. No sistema são utilizados três pares de 

voltímetros e amperímetros afim de saber a potência gerada na placa, armazenada na 

bateria e utilizada na bomba. 

 

Voltímetro medição de 0 a 250 volts corrente contínua representado abaixo, custo R$ 

35,90 unidade, valor total R$ 107,70. 

 
Figura 6.4: Voltímetro. 

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1039072769-modulo-sensor-de-tenso-110-220v-

_JM, acessado em 14/06/2018 

https://www.arduinoecia.com.br/2014/07/arduino-sensor-de-nivel-de-liquidos.html
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Amperímetro acs 712 30A. Para medições até 30 amperes. Custo R$ 12,71 unidade, 

total R$ 38,13. 

 
Figura 6.5: Amperímetro 

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-762513129-30a-acs712-sensor-corrente-modulo-

arduino-_JM, acessado em 14/06/2018 

 

Os três pares de voltímetros e amperímetros, juntos, possuem um custo de R$ 145,83. 

 

 Sensor de fluxo – Assim como os amperímetros e voltímetros o sistema não 

necessita de um medidor de fluxo de água, porém este é instalado de forma a saber 

quanto de vazão existe no sistema hidráulico. Como o fluxo é igual, devido a lei da 

continuidade, desde a cisterna até a caixa d’agua só é necessário um medidor de fluxo. 

 

O sensor de fluxo Yf-dn40 pode ser encontrado por R$ 45,90. 
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Figura 6.6: Sensor de fluxo. 

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-874010858-sensor-de-fluxo-vazo-agua-yf-

dn40-arduino-efeito-hall-_JM, acessado em 23/05/2018 

 

 Relé – Um relé é posicionado na alimentação de energia da bomba para ligar ou 

desligar a bomba. Pois o “Arduino” funciona com correntes bem inferiores quando 

comparado com a bomba, portanto esse controle deve ser realizado a partir de um relé 

ao invés de diretamente do “Arduino”. A pequena corrente vinda do “Arduino” 

alimenta uma bobina que por efeito de indução magnética fecha ou abre o circuito e 

permite o controle de correntes superiores. 

 

Um módulo de relé 12 volts com um canal pode ser achado por R$ 7,00. 

 
Figura 6.7: Relé. 

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-980208830-arduino-modulo-rele-1-canal-12v-relay-

automaco-_JM, acessado em 23/05/2018 

 

 

O custo total do sistema de monitoramento e controle é de R$ 368,89. 

 

6.2.1 Montagem 

 

Os sensores e atuadores do “Arduino” são montados em entradas específicas para que 

possam ser bem definidos quando incorporados ao código. A figura 6.8 mostra o esquema 

representando o “Arduino mega” com os pinos de entrada (sensores de nível, fluxo, tensão e 

corrente) e saída (relé da bomba) especificados, assim como os resistores necessários. 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-874010858-sensor-de-fluxo-vazo-agua-yf-dn40-arduino-efeito-hall-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-874010858-sensor-de-fluxo-vazo-agua-yf-dn40-arduino-efeito-hall-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-980208830-arduino-modulo-rele-1-canal-12v-relay-automaco-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-980208830-arduino-modulo-rele-1-canal-12v-relay-automaco-_JM


47 

 

É importante frisar que, no “Arduino” existem pinos analógicos e pinos digitais. Os 

amperímetros e voltímetros são analógicos enquanto os sensores de fluxo e nível, assim como 

o relé são digitais. 

 
Figura 6.8: Montagem dos sensores e atuadores. 

Fonte: Autor. 
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Relé – Um relé é o componente capaz de abrir ou fechar um circuito elétrico de elevada 

potência a partir de um potência muito menor enviada ou recebida pelo “Arduino”. O objetivo 

do relé neste sistema é ligar e desligar a bomba (12V e 10A máximo) a partir dos dados dos 

sensores de nível, localizados na caixa d’agua e cisterna.  

O relé é constituído por três pinos pequenos e três contatos, os pinos são separados em 

VCC, GND, IN, que devem ser conectados, respectivamente, VCC à fonte de alimentação de 5 

volts (corrente contínua), GND ao neutro do “Arduino” e IN, o sinal, que deve ser conectado 

em uma pino digital do “Arduino”, no caso a pino digital 53. 

Os três contatos tem as designações NO, COM e NC, sendo, respectivamente, NO 

normalmente aberto, ou seja quando o relé está desligado o contato permanece aberto. COM 

comum, alterna o contato entre NO e NC. NC normalmente fechado, ou seja, quando o relé está 

desligado o contato permanece fechado. A bomba é ligada no normalmente aberto (NO), para 

evitar um possível transbordamento da caixa d’agua. 

Logo o relé é ligado da seguinte forma 

 VCC ligado em 5 volts. 

 GND ligado ao neutro do “Arduino”. 

 IN ligado à pino digital 53 do “Arduino”. 

 COM conectado ao fase da fonte de energia 12 Volts. 

 NO conectado ao polo positivo da bomba. 

 

Sensores de Tensão – Abaixo está representado o sensor de tensão com os pinos Vcc, 

Out, GND, GND e os contatos neutro e fase. 

 

Figura 6.9: Sensor de tensão e seus contatos ilustrados. 

Fonte: https://courses.engr.illinois.edu/ece445/getfile.asp?id=8379, acessado em 16/06/2018 

 

O sensor de tensão deve ser ligado da seguinte forma: 

 Vcc – Ligado em 5 volts. 

https://courses.engr.illinois.edu/ece445/getfile.asp?id=8379
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 Out – Ligado no “Arduino”, nos pinos analógicos 0,1,2,3 e 4. 

 GND – Ligado ao neutro do “Arduino”. 

 Neutral – Conectado, em paralelo, ao neutro do componente que deseja-se aferir. 

 Phase – Conectado, em paralelo, ao fase do componente que deseja-se aferir. 

 

Sensores de corrente – Analogamente ao sensor de tensão o sensor de corrente tem 

os mesmo pinos, Vcc, Out, GND e os contatos neutro e fase. 

O sensor de tensão deve ser ligado da seguinte forma: 

 Vcc – Ligado em 5 volts. 

 Out – Ligado no “Arduino”, nos pinos analógicos 5,6,7,8 e 9. 

 GND – Ligado ao neutro do “Arduino”. 

 Carga – Conectado, em série, ao neutro do componente que deseja-se aferir. 

 Fonte de energia – Conectado, em série, ao neutro da fonte de energia. 

 

Sensores de nível – Os sensores de nível serão posicionados dois na caixa d’agua, um 

no nível máximo e outro no mínimo, e dois na cisterna, um no nível máximo e outro no nível 

de sucção da bomba, para que a bomba não opere sem água. 

Os sensores de nível devem ser ligados da seguinte forma: 

 Um fio ligado à alimentação de 5 volts do “Arduino”, 

 O outro conectado ao neutro do “Arduino” passando por um resistor de 220Ω, 

em paralelo conecta-se um terceiro fio ligado ao neutro e ao “Arduino” nas 

pinos digitais 43, 45, 47 e 49. 

 

Sensor de Fluxo – O sensor de fluxo possui três fios (vermelho, preto e amarelo). Para 

ligar devidamente o sensor deve-se: 

 Ligar o fio vermelho à alimentação de 5 volts do “Arduino”. 

 Ligar o fio preto ao terra do “Arduino”. 

 Ligar o fio amarelo na pino digital 51 do “Arduino”. 
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6.3 CONFIGURAÇÃO 

 

 Além da montagem física dos sensores ao “Arduino” deve ser realizada uma 

configuração inicial para que o “Arduino” possa reconhecer cada componente. Abaixo esta 

mostrada uma tabela com as configurações iniciais: 

Componente Pino Função 

Sensores de nível Digital 47 Sensor de nível alto (Caixa 

d’agua) 

Sensor de nível Digital 49 Sensor de nível baixo (Caixa 

d’agua) 

Sensor de nível Digital 51 Sensor de nível alto (Cisterna) 

Sensor de nível Digital 53 Sensor de nível baixo (Cisterna) 

Sensor de fluxo Digital 45 Sensor de fluxo no sistema 

Relé Digital 43 Ligar e desligar bomba 

Sensor de corrente Analógico A0 Medir corrente do painel 

Sensor de corrente Analógico A1 Medir corrente da bomba 

Sensor de corrente Analógico A2 Medir corrente da bateria 

 Sensor de tensão  Analógico A3 Medir tensão do painel 

Sensor de tensão Analógico A4 Medir tensão da bomba 

Sensor de tensão Analógico A5 Medir tensão da bateria 

Quadro 6.1: Configurações dos sensores e atuadores. 

Fonte: Autor. 
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7 INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 

Dado todos os componentes citados, e necessários para o projeto, nos capítulos 

anteriores são necessárias algumas especificações como o modo de instalação e condições de 

operação do sistema como um todo. 

 

7.1 INSTALAÇÃO 

 

A conexão correta entre os componentes está intimamente ligada à sinergia do sistema 

e por sua vez a sua eficiência, dado que diferentes componentes devem operar em regimes 

semelhantes de tensão para que haja sincronia, este caso se aplica principalmente às placas 

solares em relação à bateria e o controlador de carga. 

 

A figura 7.1 apresenta um modelo, fora de escala, de um possível arranjo do sistema. 

 

 
Figura 7.1: Esquema do sistema de bombeamento mostrando a cisterna, bomba, controlador de carga 

bateria, “Arduino”, caixa d’agua e painel solar 

Fonte: Autor. 
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Figura 7.2: Esquema da caixa de controle (“Arduino”, bateria, controlador e sensores de potência. 

Fonte: Autor. 
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Figura 7.3: Ampliação da bomba. 

Fonte: Autor 

 

 

7.1.1 Placa Solar 

 

Como mencionado no capítulo 2 o painel utilizado será o Yingli Solar YL150P-17b 

150Wp. Para este painel será utilizado um suporte, em alumínio, preso ao solo por meio de 

parafusos. O painel é encaixado no suporte por meio de grampos de alumínio. 

Algumas considerações: 

 O painel solar deve ser devidamente montado no suporte de alumínio. 
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Figura 7.4: Suporte para placa solar. 

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-871382989-kit-suporte-de-cho-para-2-paineis-

solares-_JM, acessado em 07/07/2018 

 

 O painel deve ter uma inclinação 22,9°, igual a latitude de Niterói, voltado para 

o Norte para aumentar a eficiência do painel. 

 Liga-se o painel ao controlador de carga. 

 Para melhor desempenho o fabricante sugere conectar o polo negativo do 

módulo fotovoltaico ao terra. 

 O quadro do módulo fotovoltaico, assim como toda parte de metal, deve ser 

aterrado utilizando-se os buracos de aterramento já previamente produzidos 

pelo fabricante. 

 

7.1.2 Bateria 

 

A bateria deve ser localizado num local fora do alcance das intempéries naturais e 

próximo de todo o sistema elétrico para reduzir o custo com cabeamento. 

A bateria é ligada diretamente ao controlador de carga, que automaticamente faz o 

ajuste para que a bateria possa ser carregada pelo painel ou descarregue mandando energia para 

a bomba. 

 

 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-871382989-kit-suporte-de-cho-para-2-paineis-solares-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-871382989-kit-suporte-de-cho-para-2-paineis-solares-_JM
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7.1.3 Bomba Hidráulica 

 

Um relé, ligado ao “Arduino” deve ser colocado no fio alimentador da bomba, para 

que o comando do “Arduino” chegue corretamente à bomba. 

 Para evitar cavitação a pressão na entrada não deve ultrapassar 30psi [2,1 bar]. 

 Tubos maleáveis de alta pressão são utilizados nas entradas de aspiração e 

recalque, podendo aceitar tubulações de 3/8’’ ou 1/2'’. 

 A bomba deve ser montada em local ventilado e seco para permitir o 

arrefecimento. 

 

7.1.4 Controlador de Carga 

 

O controlador de carga possui três entradas / saídas de energia e deve ser conectado 

um ao painel solar, um a bateria e um à carga, no caso a bomba, como mostrado na figura 7.4, 

representada abaixo. Para um menor custo de cabeamento e praticidade o controlador de carga 

é colocado juntamente com as baterias num abrigo. 

 
Figura 7.5: Montagem do controlador de carga. 

Fonte: EPSOLAR LS-E SERIES datasheet 

 

7.1.5 Arduino 

 

O “Arduino” deve ser ligado como descrito no capítulo 6 e deve se encontrar também 

no abrigo. É muito importante lembrar que o “Arduino” trabalha com tensão de até 5 volts e 

correntes de até 40mA, ou seja, nunca deve ser ligado ao fornecimento de energia da placa, ou 

baterias sem um devido resistor limitador de corrente. 
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7.1.6 Custo total 

 

O custo total do projeto é de R$ 3.815,79, como mostrado no quadro 7.1. 

 

Placa Solar R$ 649,00 

Suporte R$ 600,00 

Bomba R$ 534,00 

Bateria R$ 758,00 

Controlador de Carga R$ 106,90 

“Arduino” e Sensores R$ 368,89 

Suporte R$ 799,00 

TOTAL R$ 3.815,79 

Quadro 7.1: Custo total do sistema. 

Fonte: Autor. 

 

Deve-se notar que este é o custo do sistema operando durante dois anos, dado que a 

bateria tem uma vida útil de dois anos e deve ser reposta após o termino, desta forma o custo 

de manutenção aumenta. Entretanto esse custo é atenuado pela alta vida útil dos painéis solares 

e consequentemente alta geração de energia, como mostram os gráficos 8.1 e 8.2. 

Os dados necessários para elaboração dos gráficos são apresentados no quadro 8.1 

conforme apresentado abaixo. Utilizou-se também um parâmetro de decaimento de eficiência 

das placas solares segundo pesquisa do site [http://energyinformative.org/solar-panel-warranty-

comparison/]. 

Tempo (anos) eficiência(%) 
Geração de 

energia(kWh) 
Custo sem 

bateria Custo 
Custo do 

KWh 

Custo do 
kWh sem 

bateria 

jan-19 98% 256,4709 2154,9 2912,9 R$ 11,36 R$ 8,40 

jan-20 95% 505,09065 2154,9 2912,9 R$ 5,77 R$ 4,27 

jan-21 93% 748,4763 2154,9 3670,9 R$ 4,90 R$ 2,88 

jan-22 93% 991,86195 2154,9 3670,9 R$ 3,70 R$ 2,17 

jan-23 93% 1235,2476 2154,9 4428,90 R$ 3,59 R$ 1,74 

jan-24 93% 1478,63325 2154,9 4428,90 R$ 3,00 R$ 1,46 

jan-25 93% 1722,0189 2154,9 5186,90 R$ 3,01 R$ 1,25 

jan-26 93% 1965,40455 2154,9 5186,90 R$ 2,64 R$ 1,10 

jan-27 93% 2208,7902 2154,9 5944,90 R$ 2,69 R$ 0,98 

jan-28 93% 2452,17585 2154,9 5944,90 R$ 2,42 R$ 0,88 

jan-29 93% 2695,5615 2154,9 6702,90 R$ 2,49 R$ 0,80 

jan-30 84% 2915,3937 2154,9 6702,90 R$ 2,30 R$ 0,74 

jan-31 84% 3135,2259 2154,9 7460,90 R$ 2,38 R$ 0,69 
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jan-32 84% 3355,0581 2154,9 7460,90 R$ 2,22 R$ 0,64 

jan-33 84% 3574,8903 2154,9 8218,90 R$ 2,30 R$ 0,60 

Tempo (anos) eficiência(%) 
Geração de 

energia(kWh) 
Custo sem 

bateria Custo 
Custo do 

KWh 

Custo do 
kWh sem 

bateria 

jan-34 84% 3794,7225 2154,9 8218,90 R$ 2,17 R$ 0,57 

jan-35 84% 4014,5547 2154,9 8976,90 R$ 2,24 R$ 0,54 

jan-36 84% 4234,3869 2154,9 8976,90 R$ 2,12 R$ 0,51 

jan-37 84% 4454,2191 2154,9 9734,90 R$ 2,19 R$ 0,48 

jan-38 84% 4674,0513 2154,9 9734,90 R$ 2,08 R$ 0,46 

jan-39 84% 4893,8835 2154,9 10492,90 R$ 2,14 R$ 0,44 

jan-40 84% 5113,7157 2154,9 10492,90 R$ 2,05 R$ 0,42 

jan-41 84% 5333,5479 2154,9 11250,90 R$ 2,11 R$ 0,40 

jan-42 84% 5553,3801 2154,9 11250,90 R$ 2,03 R$ 0,39 

jan-43 84% 5773,2123 2154,9 12008,90 R$ 2,08 R$ 0,37 

 
Quadro 7.2: Custo do kWh. 

Fonte: Autor. 

 

 

 
Figura 8.1: Preço do kWh x tempo 

Fonte: Autor 
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Figura 8.2: Custo do kWh desconsiderando a bateria. 

Fonte: Autor. 

 

Como pode-se observar pelo gráfico 8.1 o preço do kWh, no sistema com baterias, após o 

oitavo ano de uso já é menor do que 3 R$/kWh. No caso sem bateria esse custo chega a 1,10 R$/kWh 

no mesmo intervalo de tempo, evidenciando o alto custo de baterias. 

O custo do kWh de um sistema com capacidade semelhante, de aproximadamente 250kWh 

mensais, em Niterói, é de 0,7580 R$/kWh (bandeira vermelha). Portanto, observa-se que o sistema com 

baterias tem o custo do kWh bem superior, até mesmo ao final dos 25 anos, enquanto o sistema sem 

baterias chega ao esse valor após 12 anos, representando um lucro nos anos subsequentes em relação à 

compra de energia proveniente da fornecedora. 

[https://www.eneldistribuicao.com.br/ce/TaxasETarifas.aspx] 

É importante ressaltar que o custo do kWh para sistemas de irrigação rural é muito pequeno 

tendo o valor de 0,10553 R$/kWh e nem mesmo o sistema sem baterias chega a este valor, evidenciando 

que o projeto é viável economicamente apenas em lugares onde não há energia elétrica ou o 

fornecimento é muito escasso e irregular. [https://www.eneldistribuicao.com.br/ce/TaxasETarifas.aspx] 

 

7.2 MANUTENÇÃO 

  

Para que o sistema continue operando e não perca eficiência são necessários alguns 

cuidados e manutenção, citados abaixo: 
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 Verificar se todos os cabos e conexões se encontram sem danos, conectados e 

seguros. 

 Não há contato de objetos afiados com o módulo fotovoltaico. 

 Módulo fotovoltaico não se encontra sob nenhum tipo de sombra, total ou 

parcial. 

 Componentes de montagem e aterramento estão seguros e sem corrosão. 

 

Bomba 

 Não operar a bomba com pressões acima da indicada na placa da bomba. 

 Caso a vazão seja baixa a bomba pode se pressurizar novamente antes que o 

fluido seja liberado causando uma ciclagem rápida, podendo levar à falhas. 

 A bomba é autoescorvante. 

 

Bateria 

 Manter conexões limpas para evitar corrosão nos polos da bateria. 

 A bateria tem uma vida útil de 800 ciclos a 80% de profundidade de descarga. 

Após este período, aproximadamente 2 anos, será necessário trocar a bateria. 

 

Controlador de Carga 

 Manter conexões limpas e bem ajustadas 

 

“Arduino” e sensores 

 Utilizar boas conexões e manter as conexões dos componentes bem ajustadas. 

 Verificar contra possível corrosão. 

 Os sensores de nível não devem ter fios expostos na água pois isso pode 

acarretar em hidrólise e uma possível liberação de hidrogênio inflamável num 

dos reservatórios. 
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8 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

8.1 CONCLUSÕES 
 

Foi possível elaborar um sistema de bombeamento automatizado a partir de produtos 

de amplo acesso no mercado. Sistema o é de baixo custo e alta mobilidade devido ao tamanho 

dos componentes, sendo o maior, desconsiderando os reservatórios, o painel solar de 1,6 x 0,6m, 

tornado assim possível a instalação em locais com difícil acesso. 

O fato do sistema utilizar-se de baterias traz um problema na questão da reposição 

constante delas, fazendo o custo do projeto se elevar a mais de R$ 10.000,00 em 25 anos (tempo 

desejado para funcionamento da placa solar). 

Para contornar este problema um sistema de bombeamento sem bateria ainda é 

possível desde que haja compatibilidade entre a bomba e o painel em termos de tensão e 

potência para não haver danos aos equipamentos ou desperdício de energia. 

O sistema de controle para fechamento automático da bomba ainda se mostra 

necessário neste caso para evitar que haja transbordamento da caixa d’agua. 

  

8.2 PERSPECTIVAS FUTURAS 
  

Futuramente pretende-se expandir o conceito de aproveitamento inteligente para 

instalações “grid-tie” e híbrida. Estes tipos de instalações são mais comuns e convenientes em 

localizações onde a rede elétrica nacional convencional já se encontra presente. 

Elaborar o código de funcionamento de programa para o “Arduino” e o conjunto com 

um sistema ligado à internet para monitoramento remoto. 

Realizar um teste prático para comparação de resultados frente aos dados apresentados 

neste trabalho. Comparar o resultado de capacidade de bombeamento e custo com instalações 

semelhantes e principalmente com a utilização de bombas de corrente alternada e utilização de 

inversores. 
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10 GLOSSÁRIO 

 

Arduino¹ – microcontrolador programável. 

Sistema “on-grid”2 – Sistema conectado à rede convencional de energia elétrica. 

Sistema “off grid” ³ – Sistema não conectado à rede convencional de energia elétrica. 

Semicondutores4 – Elementos com condutividade classificada entre condutores e isolantes. 

Inversores5 – Componentes elétricos capazes de transformar a corrente contínua em corrente 

alternada. 

“Tesla Motor”6 – Empresa americana desenvolvedora da “power wall”. 

“Power Wall”7 – Bateria Solar desenvolvida nos E.U.A para aplicações em residências e 

indústrias. 

“Open Source”8 – Modelo de desenvolvimento de licenciamento livre e redistribuição gratuita. 

“Arduino Mega”9 – Versão do “Arduino” com mais entradas e saídas para projetos maiores. 


