
Integre-se por Luz: mobilização social com a comunidade e 

iluminação de ruas e espaços públicos utilizando postes de 

energia solar na Vila Acaba Mundo

Desenvolvimento do poste: O poste é formado de tubos

de PVC em sua estrutura, com cerca de 3 metros, de fácil

manuseio e instalação. A fundação simples pode ser fixada

em locais de difícil acessibilidade. Além de um circuito de

controle automático (Figura 1), que não exige acionamento

diário. Está em desenvolvimento o protótipo que visa avaliar o

funcionamento do sistema. O custo total do protótipo é de R$

341,88, a partir dos materiais definidos.
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Os Engenheiros Sem Fronteiras - Núcleo BH formam uma

organização sem fins lucrativos que trabalha desde novembro

de 2015 promovendo o desenvolvimento humano através da

engenharia. Em Belo Horizonte existem localidades cujo

serviço de iluminação pública é insatisfatório ou inexistente.

Com a instalação de postes com tecnologia fotovoltaica e

materiais simples, o projeto visa iluminar áreas públicas de

comunidades carentes, tratando o problema com a utilização

de soluções tecnológicas sustentáveis e de baixo custo,

fomentando a sensação de pertencimento dos moradores para

com o ambiente em que se inserem

A primeira comunidade a receber os postes será a Vila

Acaba Mundo, com mais de 2 mil pessoas e cerca de 33,3 mil

m², é uma das comunidades mais antigas da cidade (PBH,

2018). Idealizado pelo ESF-BH, o projeto foi inspirado nas

atividades da ONG Litro de Luz.

Resultados parciais: A ação “A Rua é Nossa” (Figura 3)

mobilizou em torno de 57 voluntários, entre membros efetivos

do ESF-BH, colaboradores externos à Vila, e membros da

Associação de Moradores. Estima-se a participação de

aproximadamente 80 crianças durante as atividades ao longo

do dia (segundo o líder da Associação de Moradores, residem

na comunidade entre 170 e 200 crianças com menos de 10

anos).

Resultados esperados: Após a funcionalidade comprovada

do sistema, será instalado o primeiro poste na rua Monte Azul

como teste, observando-se a sua adequabilidade, resistência

às intempéries e a aceitação popular (Figura 4). Pretende-se

impactar diretamente aproximadamente 2200 pessoas que

habitam a Vila e necessitam entrar e sair da comunidade

diariamente pela rua que passará a contar com a iluminação

dos postes.

A iluminação de vias públicas pode ser uma ferramenta de

grande relevância para devolver a uma determinada população

a segurança e liberdade para transitar e ocupar o ambiente

urbano que é dela por direito. A mobilização social realizada

pelo ESF-BH na Vila promoveu maior abertura e aceitação às

intervenções que serão feitas a partir da implantação dos

postes. A ideia base do projeto é de que ele seja replicável,

mesmo depois de ser finalizada a primeira edição, ele poderá

ser expandido para outras localidades, além de o trabalho na

Vila Acaba Mundo pretender ser contínuo, impactando

positivamente cada vez mais pessoas no local das mais
variadas formas.
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Local de implantação: será a rua nomeada como “Monte

Azul”, onde não possui nenhum ponto de iluminação pública

por uma extensão de dezenas de metros (Figura 2).

Figura 2 – Local de implantação 

dos postes.

Figura 1 – Esquematização do circuito 

controlador de carga da bateria.

Mobilização popular “A Rua é Nossa”: para aproximação

junto à população foram executadas atividades no local,

construindo em conjunto com os moradores o ideal de

ocupação do espaço urbano.

• Roda de conversa com os moradores;

• Limpeza do córrego;

• Pintura dos beirais próximos a calha do rio e de uma das

casas;

• Escada de pneus onde os moradores tinham dificuldade de

acesso;

• Almoço com a comunidade;

• Contação de histórias com artista circense;

• Campeonato de Rolimã em parceria com equipe de pilotos

de carrinhos de rolimãs para as crianças na rua principal.

Figura 3 – Roda de conversa (a), limpeza 

do córrego (b). pintura do beiral do rio 

(c), escada de pneus (d), contação de 

histórias (e) e competição de rolimãs (f).

Figura 4 - Início dos testes com o 

protótipo (a) e verificação da estrutura 

completa (b).


