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Energia Solar nas Favelas dos Município do Rio de 
Janeiro: iniciativas exitosas? 

Natália Helena Ribeiro Chaves1 

 

Resumo 

A energia solar é uma das ferramentas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e a 

vulnerabilidade energética. Projetos que incentivam essa fonte em favelas educa, gera empregos e 

permite o uso de energia acessível e limpa. A fim de multiplicar esses resultados, é fundamental 

evidenciar projetos que busquem esses objetivos. O presente trabalho mostrar os dois maiores projetos 

que inserem energia solar em favelas do município do Rio de Janeiro atualmente, relacionando aos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) a fim de responder à pergunta: "são iniciativas 

exitosas e replicáveis?". Concluiu-se que o uso da energia solar em favelas é possível através da ação em 

rede com parcerias que assumem papel protagonista nas atividades entre organizações de todos os 

setores. Para tanto, deve-se considerar a singularidade de cada favela para a implementação de projetos 

efetivos engajando, principalmente, a comunidade local.  

  

 
1  Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 



4 

A. Introdução 

O estudo sobre os limites do planeta, "Planetary Boundaries”, evidencia que um dos 9 limites já 

ultrapassados são as mudanças climáticas (ROCKSTROM, 2009; STEFFEN, 2015).  Parte da 

responsabilidade pelas mudanças climáticas é o uso de fontes que emitem gases do efeito estufa (GEE), 

como o dióxido de carbono (CO2) (MCTI, 2016). Estes gases aumentam o efeito estufa, mecanismo 

natural que mantém o aquecimento necessário para a vida no planeta, mas que está sendo intensificado 

pela ação do homem, contribuindo para alteração do estado climático da Terra (STOCKER et al., 2013). 

 Como consequência dessas variabilidades climáticas, nos últimos anos o Brasil tem enfrentado 

impactos no setor elétrico devido ao período de seca prolongado, que levou a níveis extremamente 

baixos os reservatórios das usinas hidrelétricas, fonte que representa 65,2% da matriz elétrica, de acordo 

com o Balanço Energético Nacional, BEN (EPE, 2018). Esse é um dos impactos causados pelas 

mudanças climáticas, que na esfera de desenvolvimento do país pode afetar as áreas econômicas, 

ambientais e sociais (FIELD et al., 2014). Esse cenário coloca a população em situação de instabilidade 

e insegurança energética. 

 O uso de  fontes naturais e com curto ciclo de renovação de vida é uma das respostas para atenuar 

os efeitos de instabilidade e insegurança energética relacionados às mudanças climáticas (PBMC, 2014). 

O sol é uma destas fontes de energia. O uso da energia solar é associado ao desenvolvimento sustentável, 

em razão do uso de energia com pouco impacto ambiental associado.  

 Historicamente, uma das visões de ‘desenvolvimento sustentável’ foi incorporada pela Comissão 

de Brundtland na ‘World Commission on Environment and Development’ (WCED) em 1987.  A visão 

interdependente entre produzir energia, gerar emprego e promover debates ambientais a fim de escolher 

ações com menor impacto, mostrou-se uma forte indicação para um desenvolvimento mais sustentável.  

 Desta forma, 2015, foi criado o Acordo de Paris, no âmbito da COP 21 (21ª Conferência do Clima 

da Organização das Nações Unidas), definiu-se metas para evitar os impactos das mudanças climáticas, 

mantendo a temperatura do aquecimento global abaixo de 2ºC (UN, 2015). Neste mesmo ano, foi 

discutida e criada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), a Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável, a qual elaborou 17 objetivos e 163 metas para erradicar a pobreza e 

promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta, chamados ODS, (ONU, 2015; BRASIL, 

2016).  

 Dentro do contexto do uso de energia fotovoltaica nas favelas do Município do Rio de Janeiro, 

onze dos 17 ODS intercomunicam-se. Os ODS 1,4,7,8,9,10,11,13,16 e 17 tratam diretamente sobre o uso 

de energia acessível e renovável; cidades e assentamentos humanos mais sustentáveis; e a busca por 

medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e outros impactos relacionados aos projetos 

nessas áreas.  

 Em 2017, foi apresentado o trabalho de mapeamento no qual encontrou-se 11 iniciativas que, 

desde 2013, realizam instalações de energia solar nas favelas do Município do Rio de Janeiro. Dentre as 

8 iniciativas, que se dividem em ações de pesquisa, instalação de placas solares, oferta de cursos de 

capacitação para instaladores de painéis fotovoltaicos, oficinas, workshops e envolvimento da população 

local, duas iniciativas se destacam: Insolar e Revolusolar. Os dois projetos realizados, respectivamente 

nas favelas do Morro Santa Marta e Babilônia, implementam diretamente a energia solar nas favelas de 

forma significativa.  

 Tanto a Insolar, quanto a Revolusolar são projetos , a primeira em forma de negócio social e a 

segunda em formato e associação, que visam a instalação de painéis solares nas favelas a fim de garantir 

o fornecimento de energia a partir de uma fonte renovável. Essas ações se destacam pelo alto nível de 

engajamento e estruturação dos projetos, considerável número de instalações, investimento a longo 

prazo dos projetos e envolvimento da população local com objetivo de expandir a ação para toda a 

região.   

 Ao considerar o exposto anteriormente, o uso da energia solar em favelas se conecta tanto com a 

questão ambientais, econômicas e sociais. Por este motivo, objetiva-se, através deste trabalho, entender 
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como essas duas iniciativas estão inserindo o uso da energia solar nas favelas cariocas.  Para obter tal 

entendimento, construiu-se a pergunta direcionadora: como essas iniciativas estão se desenvolvendo e 

como elas podem servir de exemplo para outras futuras iniciativas? Através desta pergunta e análise dos 

questionários aplicados aos projetos, procura-se analisar a viabilidade dessas ações para incentivar o uso 

de energia solar nas outras 763 favelas no município do Rio de Janeiro (IBGE, 2010).  No Rio de 

Janeiro, 1.393.314 habitantes moram nestes lugares, o que representa 22% da população da cidade 

(IBGE, 2010).  

 A metodologia de caráter exploratório, que consiste na busca pela resposta de uma pergunta 

orientadora (GERHARDT E SILVEIRA, 2009). Essa metodologia envolve: levantamento bibliográfico; 

entrevistas com pessoas que têm experiência prática com a questão pesquisada; e análise de modelos que 

estimulem a compreensão (GIL, 2002).  

 Para atender os objetivos específicos deste trabalho, foram realizadas as seguintes atividades-

chave, presentes na tabela 1.  

 

Tabela 1 
Atividades-chaves desenvolvidas para obter os resultados da pesquisa.  

Fonte: Elaboração da autora. 

 

B. Iniciativas que viabilizam o uso de energia solar nas favelas 
Dona Marta e Babilônia no município do Rio de Janeiro  

Os dois projetos  desenvolvidos nas favelas Dona Marta e Babilônia, realizadas no município do Rio de 

Janeiro, serão explicadas a seguir a partir de entrevistas e visitas guiadas com responsáveis pelo 

desenvolvimento dos projetos, em 2017 e 2018. O foco é entender o local onde a ação foi desenvolvida, 

quais as motivações e objetivos de cada instituição e os principais resultados desses projetos. A tabela 

com as respostas do questionário sobre os projetos aplicado está no Anexo. 

 

Pesquisa de campo 

Contato com pesquisadores e atores do tema de energia solar, comunidades e/ou políticas públicas  

Visitas: Babilônia, Zona Sul e Morro Santa Marta, Zona Sul.  

Pesquisa Bibliográfica 

Cooperativas; Desenvolvimento Sustentável;Energia Solar; Favelas;Mercado Fotovoltaico de Geração Distribuída; Mudanças 
Climáticas; Políticas Públicas; Responsabilidade Social; Sustentabilidade; Vulnerabilidade; 

Participação em eventos relacionados aos temas acima.  

Aplicação de questionário com representantes das iniciativas  

Motivação da Iniciativa e Principais Conceitos /Ideologias  

Idealizadores do projeto e quantas pessoas colaboram agora?  

Alguma política pública contribuiu diretamente para o projeto?  

Quais foram as principais barreiras? 

Como o projeto foi viabilizado economicamente?  

 Como a iniciativa está sendo desenvolvida agora? 

Qual número de Instalação? 

Qual impacto econômico desta ação? 

Qual impacto Social desta ação?  

Expectativas Futuras? 

Análise de dados 

Projetos nas favelas  

Aproximação das ações encontradas e os ODS 

Questionário 
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1- Cooperativa RevoluSolar- Morro da Babilônia e Chapéu 
Mangueira, Leme 

Em 2016 foi criada a associação, sem fins lucrativos, que tem como objetivo a democratização da 

geração e o acesso à energia, visando o desenvolvimento socioeconômico local, preservando o meio 

ambiente e a auto sustentabilidade. Associações, de acordo com o artigo 53 da Lei nº 10.406 

(BRASIL, 2002), funcionam através da união de um grupo de pessoas que possuem um mesmo 

propósito para fins não econômicos. Através desta associação foi criada a cooperativa de produção e 

gerenciamento de energias renováveis. A RevoluSolar foi impulsionada pelo belga Pol DHuyvetter, 

Presidente da Revolusolar na época, junto com os moradores da favela e outros voluntários.  Pol 

DHuyvetter viveu no Brasil no período de 2009 até 2018, sendo membro da Ecopower, uma cooperativa 

de energia renovável que conta com mais de 50.000 associados na Bélgica. Por trás desta iniciativa 

existe o contexto da transição energética para um modelo descentralizado, renovável, eficiente e 

democrático de energia (HUYBRECHTS, CREUPELANDT, E VANSINTJAN, 2017) 

 A Revolusolar possui 3 projetos, de 12kWp, no morro da Babilônia, favela localizada na Zona Sul 

do Rio de Janeiro. A cooperativa, em 2016, fez duas instalações: "Pousada, Espaço Cultural, 

Restobar Estrelas da Babilônia" (Figura 1) e "Babilônia Rio Hostel"  com potência de 3 Kwp e 

4,6 Kwp, respectivamente, totalizando 7,6 Kwp de energia fotovoltaica instaladas na rede de distribuição 

elétrica da Babilônia. A partir destes dois projetos pilotos, objetivava-se desenvolver modelos e ganhar 

confiança das pessoas da comunidade para aderirem à cooperativa, a fim de expandir a atuação na 

comunidade.  

 A missão, de acordo com a definição da própria associação é: democratizar sua produção e 

acesso, diminuindo custos mensais de energia elétrica, visando o desenvolvimento socioeconômico 

local, preservando o meio ambiente e a autossustentabilidade. 

 Os valores, de acordo com a definição da própria associação são: "(i) Cooperativismo - Prezamos 

pela participação democrática, a solidariedade e cooperação na comunidade em que atuamos, 

objetivando a prosperidade conjunta e não individual; (ii) Ética e Transparência - Todas as ações são 

pautadas pela ética, honestidade e transparência total aos cooperados e à sociedade; 

(iii)Responsabilidade Socioambiental - Fortalecimento em nossos cooperados a consciência e práticas 

sustentáveis relacionadas à integração do ser humano e à natureza de forma harmônica e equilibrada, 

buscando o desenvolvimento sustentável e autônomo na comunidade em que atuamos; (iv) Valorização 

da Diversidade - Incentivar o respeito e convivência entre todos, sem distinção de cor, gênero, idade, 

religião, orientação sexual, deficiência, classe social, nacionalidade, naturalidade e quaisquer outras 

formas de discriminação" (REVOLUSOLAR, 2016).  

 A RevoluSolar almeja criar um modelo cooperativo de produção e gerenciamento de energias 

renováveis nas comunidades de Babilônia e Chapéu Mangueira. Esse objetivo é apoiado pela REScoop 

20-20-20, uma iniciativa lançada por membros fundadores da REScoopeu, uma federação de grupos e 

cooperativas populares voltadas para energia renovável na Europa, com a ajuda do Programa de 

Inteligência Energética da Europa, da Comissão Europeia (Figura 2). Além deste, a RevoluSolar está 

envolvida com as seguintes redes:  

• Rede local, união entre a associação dos moradores da Babilônia, a escola, a cooperativa de 

reflorestamento, a clínica da família e os empreendedores locais; 

• Membros do Frente para uma Nova Política Energética no Brasil; 

• Rede de cooperativas OCB – Organização das Cooperativas do Brasil;  

• Rede de Atores de Energia Solar e Economia Participativa na Rede do Rio Resiliente, 

iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro; 

• Rede Internacional – Negociação para ingressar na ALER (Associação Lusófona de Energias 

Renováveis) com finalidade de aprender de experiências internacionais com a facilidade que 

representa falar a mesma língua; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://www.facebook.com/Estrelas.da.Babilonia/
https://www.facebook.com/Estrelas.da.Babilonia/
https://www.facebook.com/Estrelas.da.Babilonia/
https://www.facebook.com/Estrelas.da.Babilonia/
https://www.facebook.com/BabiloniaRioHostel/?fref=ts
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• Rede de Favelas Sustentáveis - A Rede Favela Sustentável (RFS) é um projeto da 

Comunidades Catalisadoras (ComCat)* desenhado para desenvolver ações conjuntas que 

apoiem a expansão de iniciativas comunitárias que fortalecem a sustentabilidade ambiental e 

resiliência social em favelas do Rio de Janeiro (Site RFS, 2019).  

Hoje, a Revolusolar conta com uma rede de cerca de 15 membros (voluntários) ativos, e outras 

dezenas de apoiadores, para ações na favela. Dentre os voluntários, há colaboração de brasileiros e 

estrangeiros, que são lideranças comunitárias, estudantes universitários e profissionais de empresas de 

energia. Todas as reuniões de tomadas de decisão são abertas ao corpo de voluntários, sempre com 

espaço para o posicionamento das lideranças locais.  

 

Figura 1 
Instalação Fotovoltaica on-grid com 3 kwp na Pousada Espaço Cultural,  

Restobar Estrelas da Babilônia 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 2 
Relatório do REScoop no qual apresenta os resultados das ações apoiadas pela cooperativa popular 

de energia da Europa 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 Até o momento, as atividades da Revolusolar são financiadas via editais. As primeiras ações, em 

2016, foram realizadas através do êxito no edital da Fundação Heinrich Böll. Nos dois anos 

consecutivos, o apoio financeiro resultou do edital do Fundo Socioambiental CASA. Esses recursos, no 

valor total de 80 mil reais, foram importantes para viabilizar a instalação na Escola Tia Percilia, bem 

como arcar com as capacitações dos moradores locais, e a realização de uma pesquisa na qual 100 casas 

da comunidade foram visitadas, em 2017. Ao todo, foram arrecadados R$ 130 mil, resultando na 

capacitação de 19 moradores e 45.000 KWh de energia limpa produzidos. 

 Como expectativas futuras, além de parceria com outras empresas do setor fotovoltaico, a 

Revolusolar busca estruturar a sua organização institucional. De acordo com o Juan Cuervo e Vitor 

Chelles, colaboradores direto da RevoluSolar, isso será essencial para alavancar o crescimento da 

instituição e moldá-la como um negócio social. Com isso, a instituição se tornará mais apta a auto 

sustentar-se financeiramente, uma vez que buscarão outras vias de receitas para não depender apenas de 

doações e de fundos perdidos para o desenvolvimento dos projetos.  

 

2- Startup Insolar- Santa Marta, Botafogo. 

A Insolar é uma empresa com modelo de impacto social, ou seja, promove ações que não são focadas no 

lucro, mas no impacto social que essa ação promoverá  (PIRES et al., 2016). Henrique Drumond criou a 

startup em 2014, através do programa "Shell Iniciativa Jovem", que é um Laboratório de Startups para 

jovens empreendedores. O foco da empresa é "apoiar instalações de energia fotovoltaica em 
comunidades de todo país", e através dessas ações permitir o acesso à energia limpa e regularizada. A 
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primeira ação desenvolvida foi em 2015, na comunidade do Santa Marta, com a instalação de um 

sistema fotovoltaico na Creche Comunitária Mundo Infantil, em Botafogo, zona sul do Rio (Figura 3).  

 Além das instalações na creche, tiveram outras doze instalações fotovoltaicas na comunidade. 

Todas as instalações foram realizadas em locais públicos e instituições da comunidade como igrejas, 

creche, escola de samba, associação de moradores, antigo polo médico, centro esportivo e casa de apoio 

à criança. O benefício da geração de energia a partir da fonte solar é o crédito excedente sobre a conta de 

luz. Este crédito pode ser distribuído a outra instituição ou pode seja abatida nas próximas contas de luz. 

A geração própria de energia permite que esses locais economizem o dinheiro que seria destinado a 

pagar conta de luz. Essa economia pode ser usada para ampliar as atividades desenvolvidas pelas 

instituições, possibilitando a melhoria e a qualidade dos serviços oferecidos aos moradores.   

 

Figura 3 
Dia de instalação de placas solares na creche, onde foi inaugurado o sistema fotovoltaico  

conectado à rede elétrica  

 

Fonte: Shell, 2015. 

 

Atualmente, são diferentes as ações encontradas na Santa Marta que usam a energia solar (figura 

4). Ao todo, são mais de 5kWp de potência instalada divididos entre on-grid e off-grid.  Além das 200 

placas solares instaladas, 19 moradores foram capacitados com 4 cursos totalizando 96 horas, com o uso 

de apostilas (Figura 5). Foram 40 horas de curso para instalações elétricas, 40 horas de conhecimentos 

sobre a NR10, para trabalhos com eletricidade, 8 horas de NR35, para trabalhos em alturas, 8 horas de 

aulas para instalações fotovoltaicas mais as aulas práticas de instalações elétricas e solares. O objetivo 

do curso foi promover o engajamento e a conscientização dos moradores da comunidade, além de gerar 

emprego na área de energia e elétrica para os moradores. Essa ação possibilitou que os próprios 

moradores participassem das instalações que foram realizadas na comunidade, como a da quadra de 

samba (Figura 6).  
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Figura 4 
Cinco das treze instalações fotovoltaicas on-grid da comunidade do Santa Marta 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

 

Figura 5 
Apostila do curso de capacitação para os moradores do Santa Marta pela Insolar 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Figura 6 
Instalação fotovoltaica conectada a rede elétrica no telhado da quadra de samba da comunidade do 

Santa Marta 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Na Santa Marta também funcionam sistemas que não são conectados à rede elétrica (off-grid). 

Sistemas compostos por painéis solares, que fornecem energia para o ventilador, luz e exaustor dos 2 

elevadores de plano inclinado (Figura 7), responsável por transportar moradores e turistas. Além disso, 

15 kits de emergência foram distribuídos na comunidade. Estes kits possuem painéis fotovoltaicos, 

bateria e transformador/inversor, que garantem a iluminação da comunidade quando não há 

fornecimento de energia elétrica pela distribuidora de energia. Eles foram instalados em pontos 

estratégicos da comunidade, como praças públicas e mirante.   
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Figura 7 
Uma das 5 estações que possuem um sistema solar fotovoltaico off-grid no elevador do Santa Marta. 

Ao fundo da figura é possível observar outros sistemas de energia solar na comunidade 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 A Insolar tem como princípios e valores, de acordo com a definição da própria empresa: (i) 

Democratização - Tornar acessível a toda a sociedade; (ii) Negócios Sociais - Ter como missão principal 

solucionar um problema social e/ou ambiental, são autossustentáveis financeiramente e não distribuem 

dividendos; Microgeração - Através da Resolução 482/2012 da ANEEL, havendo condições técnicas 

favoráveis, qualquer consumidor de energia no Brasil pode gerar energia para consumo próprio; (iii)  

Apoio a tecnologia fotovoltaica, que permite converter a energia do sol em energia elétrica, reduzindo a 

conta de luz e contribuindo com o meio ambiente; (iv) Inteligência Coletiva Inteligência compartilhada 

que surge da colaboração de muitos indivíduos em suas diversidades; (v) A serviço da sociedade 

empoderando indivíduos com as ferramentas necessárias para que cada pessoa exerça plenamente a sua 

cidadania; (vi) Futuro melhor - Onde os grandes desafios, como a questão energética e ambiental, podem 

ser superados através de uma sociedade empoderada tecnologicamente atuando de forma integrada 

(INSOLAR, 2016). 

 Essa iniciativa tem relação com a campanha "Make The Future" da Shell. Em quase todos os 

pontos que possuem alguma instalação há sinalização, como pode ser visto na figura 8. Essa é uma 

forma de identificar os atores e também conscientizar a população, ao mesmo tempo que promove as 

ações da empresa. A campanha #MaketheFuture encerrou-se em 2017, mas a Insolar permanece atuante 

na favela Santa Marta. Atualmente, a iniciativa  desenvolve outros dois projetos relacionados ao tema, 

com cinco colaboradores, com objetivo de expandir sua atuação em outras favelas. 
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Figura 8 
Placas Informativas sobre as ações da Insolar em parceria com a Shell na Santa Marta 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

C. Análise da indução de investimentos transformadores a 
partir das iniciativas analisadas.  

A pesquisa observou o desenvolvimento de 2 iniciativas em favelas do município do Rio de Janeiro que 

implementaram a energia solar. As duas ações propõem o uso da energia solar  como uma forma de 

promover o desenvolvimento econômico local, qualidade de vida, conscientização e engajamento 

ambiental. Isso corrobora com o pensamento de diferentes atores como o economista Ricardo 

Abramovay,  que acreditam no uso de tecnologia para promover transformação social (ABRAMOVAY, 

2010).   

 Dentro deste contexto, observa-se que os atores que desenvolveram essas ações são de 

organizações não governamentais e sem fins lucrativos. Essa questão está diretamente relacionada com a 

responsabilidade social. A atuação de empreendedores, ONGs, negócios sociais e projetos com 

responsabilidade socioambiental tem se mostrado uma das maneiras de cobrir as lacunas que o governo 

não consegue resolver (COMINI, 2016).   

 O acesso a energia elétrica nas favelas é uma das questões que o Governo não consegue resolver 

com êxito. Sendo a energia solar uma fonte que possui facilidade técnica, no caso da geração 

descentralizada, ou seja, quando a energia pode ser gerada em diferentes locais (PINHO., GALDINO, 

2014),  há possibilidade para a implementação desta fonte nas favelas. No Brasil isso se tornou possível 

depois da Resolução 482/12 da ANEEL, e contribui para a execução dos projetos em comunidades, visto 

que as principais condições são ter local ensolarado e com uma estrutura que suporte as placas solares, 

sendo geralmente nos telhados  (PINHO., GALDINO, 2014). Entretanto, a segurança da localização e o 

investimento financeiro inicial são os fatores que influenciam na viabilização da execução desses 

projetos.  

 Exatamente por estarem na zona sul do município do rio de janeiro, o local onde há maior 

circulação de atividades financeiras, turísticas e culturais, as duas iniciativas foram desenvolvidas em 

favelas que possuem a Unidade de Polícia Pacificadora, UPP. O Morro Santa Marta foi, inclusive, o 

primeiro a receber a UPP, em 2008 (MORAES., MARIANO, 2015). A percepção dos moradores sobre a 
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oportunidade de ampliar os negócios e interagir com pessoas externas à comunidade indica que a 

presença das UPP nas comunidades pode contribuir para o desenvolvimento do lugar (BURGOS et al., 

2012).  

 Além da questão de segurança, há a necessidade e estimulo na criação de formas de viabilizar 

economicamente projetos em favelas. Sobre esse ponto, graças a ANEEL, hoje existe o Projeto de Lei 

8322/2014 que isenta a importação de componentes do sistema fotovoltaico, além do programa que 

possibilidade adesão por parte dos Estados a não cobrança pelo ICMS pela geração de energia solar 

(BRASIL, 2013;2014). Apesar da isenção dos impostos, entretanto, os produtos ainda são muito 

onerosos e a falta de uma linha diversificada de financiamento é o principal fator que dificulta a 

execução dos projetos fotovoltaicos.  

 As duas iniciativas foram executadas através de doações coletivas e receberam financiamento por 

grandes empresas. Enquanto o Dona Marta recebeu, inicialmente, incentivos privados, a Babilônia 

conseguiu viabilizar economicamente o projeto através da agência de fomento Estadual, AgeRio 

(AGENCIA ESTADUAL DE FOMENTO, 2017). O custo elevado da energia solar pode estar 

relacionado os baixos incentivos, ausência de crédito com baixos juros, de redução de impostos, a falta 

de uma indústria nacional e o alto custo de importação (JANNUZZI et al., 2009).  

  Em geral, os dois projetos relacionam o uso da energia solar como uma ferramenta para repensar 

a forma com que se está consumindo energia.  Ambas  as iniciativas através dos seus depoimentos 

públicos acreditam que a energia solar é um caminho em direção ao uso sustentável e democrático de 

energia.  

 

D. Discussão sobre os impactos econômicos, sociais e 
ambientais da iniciativa analisada 

Além dos impactos sinalizados acima, os projetos impactam na geração de energia elétrica de forma 

direta, através do estímulo ao uso de energia solar de geração distribuída (GD). Dentro os benefícios 

relacionados à GD, estão a diversificação da matriz energética, o baixo impacto ambiental, a 

minimização das perdas elétricas (ANEEL, 2018 e INEE,2018). Outro impacto relacionado aos projetos 

são de cunho socioambiental, na qual as usinas solar fotovoltaicas estão relacionadas, como geração de 

emprego temporários e permanentes (PACCA, 2013) como foi o caso dos dois projetos analisados.  

 Outro impacto associado,  relacionado com o indicativo de sustentabilidade social, diz respeito à 

diminuição da criminalidade e engajamento da população local. Os projetos surgiram em um contexto 

violento, com altos riscos para o população e visitantes. Moradores descreveram conflito entre policiais 

militares, gangues de drogas armadas. Dentro deste contexto, o escopo dos projetos iniciais foram 

desenvolvidos para serem realizados em espaços públicos das favelas para ganhar a confiança das 

pessoas, para deixá-los confortáveis para aprender que a energia solar é uma possibilidade disponível 

para todos, não apenas como um negócio. Os projetos também trabalham com crianças da escola local 

para se envolver com o projeto e ajudá-lo a crescer, levando à instalação de painéis solares no local 

escola comunitária. Em todas as fases dos projetos, procuraram incluir a comunidade no processo, um 

fator que eles afirmam ter sido crucial para o seu sucesso.  

 Por fim, o impacto na qualidade de vida e sustentabilidade do local. Partindo das  informações 

apresentadas, podemos concluir que as iniciativas mapeadas oferecem uma relevante colaboração para as 

condições ambientais das áreas ocupadas, demonstrando grande capacidade de resiliência e promovendo 

a sustentabilidade. As organizações da sociedade preenchem lacunas deixadas pelo poder público, pois 

além de buscar alternativas para a localização da habitação, esforçam-se para melhorar a qualidade de 

vida da população através de ações de transformação do espaço (WILLIAMSON et al., 2017). 
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E. Relação do caso estudado com o “Big Push para a 
Sustentabilidade” 

Como representante da articulação e coordenação de políticas que estimulam o crescimento econômico, 

gerador emprego e renda, para reduzir as desigualdades e brechas estruturais e promotor de 

sustentabilidade, o Big Push para a Sustentabilidade relaciona-se de forma direta com os projetos aqui 

estudados.  
 Esses projetos são a base para construção de políticas públicas que devem considerar o contexto 

micro para viabilizar a sustentabilidade no macro. É através destes projetos que consegue-se enxergar a 

possibilidade de implementar o uso de energia solar nas favelas e locais altamente vulneráveis. Sendo o 

objetivo do Big Push Ambiental contribuir para soluções resilientes e de baixo carbono, a fim de ampliar 

as capacidades tecnológicas, construindo as bases para mais e melhores políticas sociais, esses projetos 

podem ser a justificativa necessária para viabilizar uma política fiscal onde as perdas com criminalidade, 

furto de energia, desemprego sejam minimizadas. 

 Os projetos das favelas Babilônia e Santa Marta incentivam articulações políticas, porque 

impactam em diferentes esperas: associação, geração de renda, capacitação de pessoas, redução de 

criminalidade, engajamento local; podendo gerar um processo coordenado de medidas, programas, 

planos, regulamentações, tributos, subsídios, dentre outros, que permitam criar uma dinâmica que mude 

o estilo de desenvolvimento rumo à sustentabilidade. 

 Apesar de não citarem as metas propostas pela ONU, essas as iniciativas são exemplos reais de 

como os ODS podem ser atingidos. Possivelmente, o maior desafio dos ODS não seja o 

desconhecimento sobre essas metas e intenções, mas sim saber identificar as ações que estão atualmente 

contribuindo para que os objetivos sejam alcançados, mesmo que indiretamente. A partir dessa 

identificação e análise de como essas iniciativas estão se desenvolvendo, é possível estimular e 

promover outras tantas.  

 Dessa forma, segue a relação entre onze dos 17 ODS e as atividades desenvolvidas pelos projetos 

da INSOLAR e REVOLUSOLAR através dos resultados, em número, quanto à geração de energia, 

quantidade de CO2 em Kg/kWh ano evitados e renda gerada a partir das instalações:   

• ODS 1: erradicação da pobreza - Com o crédito na conta de luz, as famílias/instituições gastam 

menos com conta de luz, podemos investir em outras atividades como cursos de capacitação, 

cultura e lazer. 

• ODS 4: educação de qualidade - Ambas as iniciativas desenvolvem ações para a capacitação 

dos moradores das favelas. Promovendo oportunidades de aprendizagem através de workshops 

e instalações práticas. A REVOLUSOLAR assume o investimento de R$ 15.000,00 de 

investimento em Educação, até o presente momento.  

• ODS 7: energia limpa e acessível - O foco dos projetos é fornecer soluções de energia solar, 

limpa e renovável para a população de baixa renda.  A REVOLUSOLAR estima gerar 16.800 

kWh/ano, com potencia de 12kWp instalada.  A INSOLAR, com as atuais instalações (5kWp) 

geram em torno de 7.000 kWh/ano.   

• ODS 8: trabalho descente e crescimento econômico -  a INSOLAR e RESOLUSOLAR criam 

emprego digno para a população de comunidades de baixa-renda em um mercado cada vez 

maior e com mais oportunidades.  Há relato da INSOLAR, afirmando que alguns dos 19 

moradores, que fizeram o curso de instalador, hoje estão criando negócios pessoais como 

serviços de eletricistas.  

• ODS 9: indústria, inovação e infraestrutura - A  energia solar é um avanço tecnológico e para a 

indústria e infraestrutura. Os projetos promovem mais conexões com a rede de distribuição de 

energia e contribuem para o melhoramento da infraestrutura da cidade/bairro/favela. 
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• ODS 10: redução de desigualdades - A democratização do acesso à energia limpa de 

qualidade, reduzindo as diferenças e proporcionando ganhos financeiros e melhoramento de 

vida da população local é uma das consequências dos projetos nas favelas do Rio de Janeiro. A 

REVOLUSOLAR estima que seja criada a renda de R$ R$ 340.325,71 em 25 anos, com a 

instalação de 12 kWp instalados pelo projeto.  Usando o mesmo calculo, prevê que a 

INSOLAR, com 5kWp, gerará R$141.802,38.  

• ODS 11: cidades e comunidades sustentáveis -  O uso da energia solar nas favelas tornar as 

cidades sustentáveis de dentro para fora, a partir da sustentabilidade em espaços mais 

vulneráveis. A partir desses projetos, outras iniciativas voltadas para a sustentabilidade estão 

sendo realizada.  

• ODS 13: Ação contra a mudança global do clima - O uso de energias renováveis diminuem a 

necessidade de uso de fontes fósseis, mitigando e diminuindo o impacto dos GEE, diretamente 

relacionado às mudanças climáticas.A REVOLUSOLAR estipula a diminuição de 2 Kg/kWh 

ano de CO2 da atmosfera, com a atual geração de energia por fonte solar. Já a INSOLAR 

calcula 0,8 kg/ kWh ano CO2. Os projetos estão em desenvolvimento e expansão, portanto 

esses números serão ainda mais significativos com o passar dos anos.  

• ODS 16: paz, justiça e instituições eficazes -  Acesso à pacificação nas favelas através da 

redução de criminalidade. Engajamento de jovens no trabalho dos projetos, mostrando uma 

realidade diferente para aqueles que possuem poucas oportunidades.  

• ODS 17:  Parcerias e meios de implementação - Os projetos uniram empresas privadas e do 

mercado de energia solar, instituições governamentais e sociais, financiadores nacionais e 

estrangeiros e voluntários da sociedade civil, a fim de levar desenvolvimento socioeconômico 

e sustentabilidade para as favelas.  Foram realizadas diferentes parcerias para viabilizar os 

projetos, mostrando que o cooperativismo consegue desenvolver ações que são julgadas como 

utópicas e inviáveis pela grande maioria de pessoas.  

 

F. Conclusão, apresentando reflexões sobre lições aprendidas, 
desafios e oportunidades para o “Big Push para a 
Sustentabilidade” 

Para incentivar outros projetos é necessário que a realidade de cada comunidade seja analisada 

minuciosamente. Cada comunidade possui uma identidade, e para tentar promover a sustentabilidade 

delas é preciso considerar a localidade, os atores e líderes comunitários, a receptividade de pessoas 

externas à comunidade e quais são suas reais necessidades. Tanto o projeto no morro Santa Marta quanto 

o projeto na Babilônia possuem características diferentes, mas que corroboram para um mesmo objetivo: 

estimular o uso de energia limpa em favelas. As duas iniciativas estão a mais de dois anos sendo 

desenvolvidas e podem servir de exemplo para outras favelas que queiram se tornar mais sustentáveis.  

 Existem no município do Rio de Janeiro pelo menos outras nove iniciativas como a Revolusolar e 

a Insolar, que foram mapeadas em 2017 através de uma pesquisa para o trabalho de conclusão de curso 

da autora. No entanto, as iniciativas não são maiores por inviabilidade econômica e falta de visibilidade, 

então é fundamental apresenta-las para diferentes meios e públicos. Os resultados socioambientais 

podem ser expandidos com investimento econômico. Recomenda-se que a Associação Brasileira de 

Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) conecte as empresas do setor com os representantes destes 

projetos socioambientais.A ABSOLAR, em parceria com a Clean Energy Latin America (CELA), 

mapeou 70 opções de linhas de financiamento disponíveis para projetos solares fotovoltaicos no Brasil, 

oferecidas por agentes públicos e privados em todo o País. Basta no entanto, fomentar e conectar os 
agentes com os projetos que dependem deles. Uma maneira de aproximá-los é dar visibilidade para as 

iniciativas nas reuniões, congressos e feiras do setor de energia solar fotovoltaica como a 

INTERSOLAR.  
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 Esses projetos são diretamente relacionados os ODS, mas não fazem uso explicito desses 

conceitos e metas. Por isso, uma sugestão é unir-se à essas iniciativas e fortalecer uma rede de parcerias 

onde projetos como esses podem ganhar notoriedade e também disseminar os objetivos e práticas da 

ONU.  iniciativas é uma maneiras de replica os objetivos e garantir que as metas sejam alcançadas 

através de atividades diversificadas e inclusivas.  
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Anexo – Material complementar 

 

Tabela 2.  
Resultado do questionário aplicado para as duas iniciativas INSOLAR e REVOLUSOLAR, nas favelas Dona Marta e Babilônia, respectivamente 

Perguntas do questionário 
Respostas INSOLAR 

 https://insolar.eco.br/ 

Respostas REVOLUSOLAR 

 https://www.facebook.com/Revolusolar/ 

1) Qual é o nome da 

iniciativa?  

Insolar Revolusolar 

2) Qual é o ano de 
criação ? 

2014 2016 

3) Quantas instalações 

solares foram feitas? 

34 3 

4) Motivação da Iniciativa 

e Principais Conceitos 

/Ideologias 

Empoderamento tecnológico (a 

tecnologia a serviço da 

prosperidade) 

A RevoluSolar é uma organização social sem fins lucrativos de produção, pesquisa e gerenciamento 

de energias renováveis da comunidade do Morro do Leme (RJ). 

Buscamos a democratização da geração e o acesso à energia, visando o desenvolvimento 

socioeconômico local, preservando o meio- ambiente e a autossustentabilidade. 

5) Quem são os 

idealizadores do projeto e 

quantas pessoas 

colaboram agora? 

Henrique Drumond. Hoje são 05 

colaboradores.  

A Revolusolar foi fundada em 2016 pelo belga Pol DHuyvetter, juntamente com outros moradores das 

comunidades do Morro do Leme (Favelas da Babilônia e Chapéu Mangueira), Rio de Janeiro, e de 

diversos voluntários que aderiram ao projeto caracterizando desde o início a heterogeneidade da 

equipe. 

Hoje, a Revolusolar conta com uma rede de cerca de 15 membros (voluntários) ativos, e outras 

dezenas de apoiadores pontuais, seja em ações na favela ou em eventos e discussões no ambiente 

acadêmico. 

Dentre os voluntários, contamos com uma mistura enriquecedora de cariocas e estrangeiros, que são 

lideranças comunitárias, estudantes universitários (graduação, mestrado e doutorado de áreas como 

Engenharia, Economia, entre outras) e profissionais de empresas do mercado de energia. 

Todas as reuniões para as tomadas de decisão são abertas ao corpo de voluntários, sempre levando 
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muito em consideração o posicionamento das lideranças da comunidade. 

6) Quais foram as 

principais barreiras ? 

Curva de aprendizado 

(escolhemos o caminho mais 

longo).  

Violência entre traficantes e policiais que afeta diretamente o planejamento e a realização das 
atividades. Falta de apoio político.  Exclusão das áreas de favelas na formulação de políticas públicas.  

7) Alguma política pública 

contribuiu diretamente 

para o projeto? 

Desconheço Sim, as resoluções da ANEEL (482/2012 e 687/2015), sem elas seria inviável o nosso projeto. 

Atualmente está aberta uma consulta pública referente a essas resoluções.  

8) Sua empresa já fez 

alguma parceria com 

instituições públicas ou 

privadas? Pode explicar 

um pouco?  

Sim. Públicas (Prefeitura de SP: 

projeto de capacitação de 

pessoas em situação de rua para 

o mercado de energia solar). 

Privadas (Shell): projeto 

#makethefuture na comunidade 

Santa Marta. 

A Revolusolar fez parceria com instituições privadas, através de editais que aplicamos e fomos 

selecionados (1 com Fundação Heinrich Boll e 3 com o Fundo SocioAmbiental Casa. Atualmente, 

acabamos de iniciar uma parceria com a empresa Solar On para vender instalações de energia solar, 

recebendo uma comissão por cada venda que indicamos e atrelado a contratação de ao menos 1 

morador (a) da favela qualificado como instalador solar (com todos os cursos exigidos que lhe 

permitam trabalhar legalmente). 

A RevoluSolar está envolvida com as seguintes redes:  

1) O foco está na rede local juntando a associação dos moradores da Babilônia, a escola, a 

cooperativa de reflorestamento, a clínica da família e os empreendedores locais. 

2) Somos membros do Frente para uma nova política energética no Brasil. 

3) Rede de cooperativas: OCB e REscoop (rede de cooperativas de energias renováveis na União 

Europeia). 

4) Rede de atores de energia solar e economia participativa na Rede do Rio Resiliente, iniciativa da 

Prefeitura do Rio de Janeiro.  

5) Rede Internacional – Estamos conversando com a ALER (Associação Lusófona de Energias 

Renováveis) para virar membros da associação, o qual acreditamos vai nos permitir aprender de 

experiências internacionais com a facilidade que representa falar a mesma língua.  

9) Como o projeto foi 

viabilizado 

economicamente? 

Patrocínio  Até o momento, as atividades da Revolusolar são financiadas via editais. Em 2016 ganhamos o edital 

da fundação Heinrich Böll, e por 2 anos consecutivos recebemos o apoio em 3 momentos do edital do 

Fundo Socioambiental CASA.  

Esses recursos, que somados alcançaram o valor total de 80 mil reais, foram importantes para 

viabilizar a instalação na Escola Tia PErcilia, bem como arcar com as capacitações dos moradores 
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locais, e a realização de uma pesquisa onde visitamos 100 casas da comunidade em 2017. 

10) Como a iniciativa está 

sendo desenvolvida 

agora? 

#makethefuture já se encerrou. 

Projeto em SP em andamento. 

Projeto com a CAIXA (expansão 

para outras comunidades do Rio) 

começa a partir de Mar/2019. 

A Revolusolar busca estruturar a sua organização. Isso será essencial para alavancar o crescimento 

da instituição e moldá-la como um negócio social, que a tornaria mais apta para se auto sustentar 

financeiramente, uma vez que buscamos ter mais vias de receitas e não depender apenas de 

doações e de fundos perdidos para o desenvolvimento de projetos. Tal fator nos aproximaria de 

alcançar o nosso objetivo principal. 

Parceria com a SOLARON, ainda em negociação. Revolusolar indica projetos e em contrapartida 

recebe uma porcentagem do valor e também fornece um técnico da Revolusolar. 

11) Qual impacto 

econômico desta ação? 

Empoderamento tecnológico, 

protagonismo comunitário, 

inclusão social, economia na 

conta de energia, etc. 

O projeto no total mobilizou  R$ 130 mil até o momento.  

12) Qual impacto Social 

desta ação? 

Geração de emprego, 

empreendedorismo, renda, 

fomento à economia local, apoio 

ao desenvolvimento do mercado 

de energia solar no Brasil, etc. 

19 moradores capacitados e 45.000 KWh de energia limpa produzidos.  

13) Expectativas Futuras? Colaborar cada vez mais, 

impactar cada vez mais, expandir 

cada vez mais, e melhorar um 

mundo em 1%! =) 

A Revolusolar almeja criar um modelo cooperativo de produção e gerenciamento de energias 

renováveis nas comunidades de Babilônia e Chapéu Mangueira, democratizando sua produção e 

acesso, diminuindo custos de energia, visando o desenvolvimento socioeconômico local e a auto 

sustentabilidade, preservando o meio ambiente. O engajamento dos moradores é considerado um 

fator fundamental para a realização do objetivo principal, e nesse sentido temos desenvolvido ações 

para co-criar um modelo alternativo ao esquema atual de produção e consumo de energia. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 


