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USO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA A IRRIGAÇÃO 

NA AGRICULTURA FAMILIAR  
INTRODUÇÃO 

A tecnificação na agricultura familiar enfrenta um entrave na obtenção e manutenção de energia. O custo de 

sistemas sofisticados excede o plano econômico destas propriedades, tornando inviável o acesso em sua maioria. 

O objetivo deste trabalho foi gerar uma alternativa capaz de suprir as necessidades hídricas em sistemas 

agrícolas sem elevar os custos e aumentando a eficiência produtiva. 

CONCLUSÃO 

A água é um dos principais elementos no 

desenvolvimento vegetal. Sua disponibilidade 

impede o estresse hídrico e possibilita o 

desenvolvimento adequado para cultura (PAZ & 

TEODORO, 2000). Para se manter os níveis ótimos 

de disponibilidade hídrica, são usados sistemas de 

irrigação capazes de armazenar e/ou obter água, 

além de distribuí-la de maneira racional na área de 

cultivo. Em períodos de pluviosidade desuniforme, o 

armazenamento de água pluvial pode não satisfazer 

os volumes ideais para determinada fase de 

desenvolvimento de culturas agrícolas. Logo 

sistemas de captação de águas subterrâneas 

através de motobombas, mesmo oneroso, ajuda na 

segurança da produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Uma alternativa para suprir o consumo energético 

da motobomba é o uso de fontes renováveis 

disponíveis nas propriedades rurais, já que o Brasil 

possui uma posição geográfica privilegiada para 

explorar a luz solar (SANTOS, 2013).  

DESENVOLVIMENTO 
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Segundo PETROBRAS (2011), os raios solares são de 

ampla aplicação em sistemas internos para geração 

de energia elétrica. Seu uso não gera resíduos e sua 

disponibilidade abrange grande parte do território 

nacional, não privando áreas isoladas da rede elétrica, 

como de algumas propriedades familiares.  

Um sistema fotovoltaico desenvolvido para a 

agricultura familiar gera energia para o conjunto de 

motobomba ligado a uma fonte hídrica (açude, lagos, 

rios ou poços) e este a lavoura. O sistema pode contar 

com diversas formas de aplicação e se adaptar as 

variadas culturas agrícolas conforme sistema 

produtivo. O período de rega é controlado, 

proporcionando menores custos, mão-de-obra, e 

melhora a eficiência de trabalho. 

O projeto apresenta baixo custo de instalação e 

manutenção, além de vida útil de cerca de 25 anos, 

podendo ser utilizado em áreas de difícil acesso, 

auxiliando na produção sem gerar custos adicionais 

com energia. 

 

O sistema fotovoltaico se apresenta como uma opção 

sustentável para suprir as necessidade hídricas com 

baixo custo e alta eficiência. 
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