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POSTE DE ILUMINAÇÃO OPERADO COM ENERGIA FOTOVOLTAICA  

  

1. RESUMO  

O gasto energético para iluminar ruas e avenidas de áreas urbanas sempre foi muito alto. 

Por causa disso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, tem elaborado uma 

série de iniciativas para viabilizar outras formas de energia renováveis e sustentáveis. 

Uma dessas iniciativas é a Resolução 482 em que qualquer pessoa pode gerar energia 

sustentável para a sua residência desde que seja comunicado à concessionária 

responsável pela geração e distribuição de energia e sigas as normas da distribuidora 

local.   

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um poste operando através de painéis solares 

que geram eletricidade com a tecnologia do seguidor solar que, uma vez exposto à luz 

solar, irá maximizar a área de contato do raio solar com o painel solar e esta energia é 

armazenada em baterias de lítio (mais duráveis e com maior desempenho), permitindo 

assim a iluminação (realizada por LED) durante a noite pelo poste. Futuramente quer-se 

modificar a configuração do poste para o tipo “ongrid”, em que a energia gerada durante 

o dia retorna para a rede da concessionária, gerando créditos e/ou abatimento na conta 

de energia elétrica.   

2. INTRODUÇÃO   

A energia solar é um tipo de energia eletromagnética cuja fonte é o sol. Ela pode ser 

transformada em energia térmica ou elétrica e aplicada em diversos usos. As duas 

principais formas de aproveitamento da energia solar são a geração de energia elétrica 

e o aquecimento solar de água. Para a produção de energia elétrica são usados dois 

sistemas: o heliotérmico, em que a irradiação é convertida primeiramente em energia 

térmica e posteriormente em elétrica; e o fotovoltaico no qual a irradiação solar é 

convertida diretamente em energia elétrica. A eficiência da conversão é medida pela 

proporção de radiação solar incidente sobre a superfície da célula que é convertida em 

energia elétrica. Atualmente, as células mais eficientes proporcionam 25% de eficiência.  
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Segundo a Eletrobrás, a iluminação pública no Brasil corresponde a aproximadamente 

4,5% da demanda nacional e  3% do consumo total de energia elétrica do país. São cerca 

de 2,2 GW e um consumo de 9,7 bilhões de kWh/ano. A partir da crise energética de 

2001 e com o intuito de reduzir o gasto energético de iluminação pública surgiu a ideia 

de construir um poste autônomo, desenvolvido para ser independente, sustentável e 

duradouro, possuindo alta qualidade e garantindo retorno financeiro a curto prazo. O 

poste pode ser aplicado em iluminação pública, viária, condomínios, dentre outras 

aplicações.  

3. OBJETIVOS   

O projeto tem como objetivos a construção de um poste autossustentável movido a 

energia fotovoltaica embarcado com seguidor solar. A partir disso, será realizada uma 

análise dos dados com o intuito de se otimizar a eficiência da energia armazenada, 

minimizando os gastos com iluminação pública nas cidades.  

4. METODOLOGIA    

A partir de pesquisas na literatura sobre o assunto, pretende-se construir um protótipo de 

um poste fotovoltaico de baixo custo a ser instalado no Centro Universitário Newton 

Paiva, campus Buritis I. Posteriormente serão realizados ensaios elétricos para 

verificação da eficiência de iluminação, autonomia e realizar-se-ão comparações em 

relação aos postes convencionais existentes no mercado.   

5. DESENVOLVIMENTO   

Após realizado o Levantamento Bibliográfico de todas as soluções de desenvolvimento 

sobre esse assunto já existentes, realizou-se um Memorial de Cálculo para 

dimensionamento do sistema solar fotovoltaico a partir de especificações como: tempo 

de autonomia, especificação do servo motor do seguidor solar, altura do poste e potência 

da luminária. A partir desses resultados, os itens foram adquiridos para a construção do 

protótipo, a ser instalado no campus universitário.   

Os próximos passos são a construção para posteriormente realizar os testes de eficiência 

e comparação com soluções de mercado.  
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6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Um dos grandes desafios para a construção do protótipo é a especificação do sistema 

que gere um poste de dimensões compactas que possa ser modular e substituir os postes 

convencionais. Utilizando-se os fatores de postes convencionais iguais ao das 

concessionárias de energia, o sistema torna-se muito grande, com muitas placas 

fotovoltaicas e baterias instaladas em paralelo, o que torna inviável a montagem e a 

manutenção desses componentes.   

Partindo-se dessa premissa, as especificações do poste foram simplificadas para a 

construção de um protótipo que possa ser compacto e modular para realização dos testes 

de eficiência do sistema.   
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