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RESUMO 
 
 

Em muitas construções de grande porte, como edifícios, escolas, indústrias e shoppings 
centers, é comum a utilização de caixas de água para garantir uma distribuição de água 
uniforme e sem interrupções. Nosso projeto consiste em propor uma forma de energia 
renovável, usando como fonte de energia a pressão da água recebida pela concessionária (em 
São José dos Campos, a SABESP), que será aproveitada para girar um alternador (a função 
do alternador é gerar energia). Uma vez acionado pela pressão da água, transforma a energia 
magnética em elétrica, na quantidade necessária para carregar a bateria e alimentar todos os 
componentes), o que alimentará um conjunto de baterias elétricas que fornecerá energia para o 
local em que for instalado o sistema citado. O sistema elétrico pode alimentar a bomba utilizada 
em piscinas, iluminação de uma praça ou qualquer área externa de lazer de prédios ou 
condomínios, ou até mesmo áreas internas, como academias de musculação, salão de festas, 
jogos etc. Consequentemente, reduz-se o valor mensal que o morador paga ao condomínio. A 
concessionária que fornece água para um prédio, por exemplo, encontra dificuldade para 
elevar a água até a caixa, localizada, muitas vezes, em locais mais altos que o prédio. 
Portanto, a água pode ser elevada através de bombas aspirantes que irão utilizar a energia 
elétrica citada. O impacto que esperamos obter está no aproveitamento de uma energia até 
então desperdiçada. O sistema conta com baixo custo de manutenção, o que pode garantir a 
médio e longo prazo economia de energia para o condomínio, estabelecimento comercial ou 
residência onde for utilizado.  


