
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA COM ALIMENTAÇÃO FOTOVOLTAICATÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): THIAGO DA SILVA PIO, ALICE DE OLIVEIRA PEREIRA, ARIANE SIQUEIRA BARBOSA,
LEANDRO SOUZA BARBOSA, STEPHANY DUARTE DOS SANTOS
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CARLOS ALBERTO AMARAL MOINO, WILLY ANK DE MORAISORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): MARCIO DE MORAIS TAVARESCOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido com a finalidade de estudar uma metodologia 

para a implantação de um sistema de bombeamento para recirculação de água para 

possibilitar a existência de vida marinha (com objetivo de desenvolver pesquisas), em 

uma ilha sem acesso à rede elétrica. A alternativa escolhida para a obtenção da 

energia necessária para o sistema foi a energia solar, que possui alta viabilidade na 

região, sendo uma fonte de energia limpa e sustentável e pode ser transformada em 

uma fonte utilizável pelo homem favorecendo o progresso em comunidades e também 

estudos em áreas remotas. 

2. INTRODUÇÃO 

Uma das características mais marcantes da sociedade moderna é a dependência 

energética, sendo ela na forma de consumo de combustíveis ou através do consumo 

de energia elétrica. O desenvolvimento social e urbano está diretamente ligado ao 

acesso a esta energia e sua dependência no dia a dia da sociedade moderna é tão 

comum que raros são os momentos em que não há contato com algum aparelho 

movido à eletricidade. As principais fontes energéticas do país na atualidade são 

energia hidroelétrica, petróleo, carvão mineral e os biocombustíveis, e em menor 

escala são utilizados o gás natural e a energia nuclear, ou seja, na maior parte a 

energia elétrica é proveniente de fontes não renováveis.  

A Energia Solar pode ser definida como sendo qualquer tipo de captação de energia 

luminosa e térmica proveniente do Sol, e posteriormente transformada em fonte 

utilizável pelo homem para aquecimento de água ou também como energia elétrica 

ou mecânica. 

3. OBJETIVOS 

O trabalho a ser executado propõe a implantação de um sistema de bombeamento 

fotovoltaico para a circulação de água do mar utilizando bomba centrífuga que 

abastecerá uma piscina onde serão realizados estudos biológicos de vida marinha 

pelos estudantes da Universidade de Ribeirão Preto, Campus Guarujá – UNAERP e 

Universidade de São Paulo – USP. 

 



4. METODOLOGIA 

O local da Instalação será na Fundação Fernando Lee na Ilha dos Arvoredos, à 1,6 

km da Praia do Pernambuco, Guarujá/SP. Os estudos e as pesquisas da fauna e da 

flora são desenvolvidos na fundação em parceria com a UNAERP.  

A visita à ilha foi realizada com o objetivo do reconhecimento do local para o 

desenvolvimento do sistema. O ambiente possui uma piscina natural onde foram 

recolhidas as informações necessárias para a sua instalação. Este sistema será 

importante pois a circulação de água na piscina é fundamental para permitir a criação 

de espécies transportando alimentos (plânctons) e oxigenação.   

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi solicitado pela administração da ilha algumas condições de operação. O sistema 

envolverá duas bombas fixadas na borda da piscina sendo uma para sucção da água 

do mar para a piscina (Bomba 1) e outra para sucção da água da piscina para o mar 

(Bomba 2). A fixação da bomba 1 será na lateral da piscina onde há maior 

profundidade, possibilitando uma altura de sucção maior, fazendo com que o sistema 

opere nas condições de marés altas e baixas evitando também a entrada de ar na 

bomba. A bomba 2 será fixada na lateral oposta da bomba 1 nas mesmas condições. 

Também será proposto à administração, o uso da Bomba 1 para sucção, e o uso de 

um controlador de volume para esvaziar a piscina. Seria feito um furo na lateral da 

piscina na altura desejada, com tamanho adequado para ajustar-se a vazão de 

entrada. Isso reduziria os custos de projeto. 

O sistema de tubulação será composto por válvula fundo de poço, cotovelos de 90º, 

uniões e registro. Todos os elementos são normalizados. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As dimensões da piscina foram estimadas visto que os equipamentos de medição não 

atenderam as necessidades de comprimento e profundidade, porém sem grande 

variação. Foram realizados os cálculos com esta estimativa de volume e em função 

do tempo (número de horas) para troca da água no tanque.  

A partir da vazão calculada e da altura manométrica da instalação, foi determinada a 

potência necessária para a(s) bomba(s). 



A próxima etapa é dimensionar os painéis fotovoltaicos, inversor de frequência, cabos 

de alimentação e baterias, e realizar as cotações para finalizar a proposta final à 

administração da Fundação Fernando Eduardo Lee.    
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