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1ª Cooperativa de Energia Solar em Favelas do Brasil

Constituição
O  principal destaque no 1° trimestre de 2021 foi a constituição da Cooperativa, com a emissão do CNPJ (41.162.786/0001-20). O nome, 
Cooperativa Percília e Lúcio de Energias Renováveis, foi escolhido pelos cooperados em Assembleia de Constituição, realizada no 
dia 16 de janeiro, e homenageia 2 grandes lideranças das comunidades da Babilônia e Chapéu Mangueira (Percília e Lúcio).

Percilia foi presidente da Associação de 
Moradores da Babilônia e fundadora da 
Escolinha Tia Percilia, sede administrativa e das 
atividades educacionais da Revolusolar. Seu 
filho, Carlos Antônio Pereira, é conselheiro da 
Revolusolar e um dos cooperados.

Lúcio Bispo foi presidente da Associação de 
Moradores do Chapéu Mangueira e fundador da 
Federação das Favelas do Estado do Rio de 
Janeiro. Sua filha, Maria Lúcia Bispo e sua neta 
Esther, integram a Cooperativa.



Em fevereiro, foi concluída a instalação da usina solar 
fotovoltaica de 26 kW no telhado da Associação de Moradores 
da Babilônia, em parceria com a empresa LocalPower.

1ª Cooperativa de Energia Solar em Favelas do Brasil

Instalação da 
Usina Fotovoltaica

https://www.localpower.com.br/


Área do telhado = 167   m2

Potência= 26 kWp

Associação de Moradores da Babilônia

A cooperativa será gerida pelos 
próprios cooperados (moradores das 
comunidades Babilônia e Chapéu 
Mangueira), com apoio de uma 
equipe de Assessoria da Revolusolar. 

Na Assembleia de Constituição, foi 
eleita a Diretoria da Cooperativa: 
Stefano Motta, Ronaldo Batista e José 
Tavares.

A usina será propriedade da 
Revolusolar que vai alugá-la para a 
cooperativa. As 60 placas solares 
instaladas, fornecerão créditos de 
energia para 33 famílias da favela 
terem reduções nas contas de luz.

35.000
kWh/ano

1ª Cooperativa de Energia Solar em Favelas do Brasil

33 Famílias



Os programas de educação infantojuvenil (PEIJ) e de 
formação profissional (PFP) foram impactados pelas medidas 
de isolamento social, que limitaram as atividades presenciais a 
partir de março. Diante disso, os programas atuaram no 
desenvolvimento de soluções para dar continuidade aos 
programas a partir do segundo trimestre, buscando sempre 
minimizar os riscos sanitários. 

No PEIJ, tivemos 2 processos seletivos: para uma coordenadora 
do programa e 2 professoras do Chapéu Mangueira. Elas se 
juntaram a 2 professoras da Babilônia que trabalham na 
Revolusolar desde 2020. No PFP, 2 participantes completaram o 
nível Intermediário II.

2 oficinas de teatro itinerante da CEA (Centro de Educação 
Ambiental) foram realizadas no Chapéu Mangueira e Babilônia, 
com a participação de 40 crianças e adolescentes.

Metodologia Ciclo Solar

Programas
Educacionais
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Os rumos do setor de Geração Distribuída (GD) estão sendo 
discutidos no Brasil. Desde o início da atual revisão, a Revolusolar 
se posiciona para a criação de incentivos à adoção da GD pela 
população de baixa renda. 

O Projeto de Lei (PL) 5.829/2019  propõe um novo Marco Legal 
para a GD no Brasil e tramita em Regime de Urgência na Câmara 
dos Deputados.

Elaboramos uma proposta de Emenda Social ao PL, que visa 
instituir a dimensão socioterritorial da GD. Em suma, propomos 
que, para consumidores considerados energeticamente 
vulneráveis (cuja despesa com energia seja superior a 10% da 
renda familiar) ou que vivam em aglomerados subnormais ou 
áreas urbanas isoladas, haja uma exceção da nova regra.  Para este 
público, a proposta é a compensação dos créditos de energia 
elétrica sobre todas as componentes da tarifa e a isenção da 
cobrança pelo custo de disponibilidade. 

Conseguimos que a Emenda fosse protocolada com os 
apoiamentos necessários para consideração na votação do PL.
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foto de alguém escrevendo / analisando 
algum texto 

ou 

print da gravação do webinar

Advocacy
REVOLUSOLAR / RELATÓRIO TRIMESTRAL - 1T2021



Recebemos consultoria de alunas do 
MBA em Impacto Social da Boston 
University, visando alinhar objetivos 
organizacionais a uma estrutura de 
incentivos para colaboradores e 
voluntários;

Começamos 2 cursos de capacitação 
da equipe de gestão;

Iniciamos um projeto interno de 
mapeamento de processos;

Recebemos uma consultoria sobre 
diversidade da GEMA Consultoria em 
Equidade, para elaborar diagnósticos e  
políticas relacionadas à diversidade e 
inclusão em nossa organização.
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Gestão
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https://www.gemaconsultoria.com/
https://www.gemaconsultoria.com/


Pessoas

As mulheres na Revolusolar 
criaram o comitê de mulheres 
"Por Elas", visando auxiliar as 
diferentes frentes da ONG em 
atividades que estejam 
relacionadas à promoção da 
equidade de gênero e servir 
como ambiente para troca e 
disseminação de conhecimento 
acerca do assunto.

21 novos voluntários(as)

9 novos contratados(as)

49 → 70 voluntários

2 → 11 contratados(as)

51
70

81

jan fev mar
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Para conhecer todas as parcerias atuais, clique aqui.

Novas Parcerias
No primeiro trimestre de 2021, firmamos 3 importantes novas parcerias. 

O Instituto Clima e Sociedade, a Fundação Casas Bahia e a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro 

se juntam à nossa rede de parceiros para fortalecer nosso trabalho em 2021 e 2022. 

https://revolusolar.com.br/parcerias/


Certificação
Após auditoria, recebemos a certificação de Empreendimento Sustentável, 
emitida pela Shell Iniciativa Jovem.

Na Mídia

Redes Sociais

Tivemos 9 aparições na mídia:

Em relação ao trimestre anterior, tivemos 16,2% de crescimento no Instagram, 
8,3% no LinkedIn, 5,7% no Facebook e 39% no Twitter.

https://valor.globo.com/patrocinado/neoenergia/noticia/2021/01/04/energia-do-futuro-sera-limpa-descentralizada-e-democratica-dizem-especialistas.ghtml
https://ibraf.org/pt/projeto-que-leva-energia-solar-para-favelas-no-brasil-e-destaque-em-seminario-internacional-sobre-energias-renovaveis/
https://www.jornalbrasilnovo.com.br/fundacao-casas-bahia-anuncia-parceria-com-revolusolar-para-construcao-da-primeira-cooperativa-de-energia-solar-em-comunidade-do-brasil/
https://open.spotify.com/episode/3UAasYHxlZMyV11kit8hn5?si=LclC3I19TMWdFXHRhS1keg
https://www.meiahora.com.br/alo-comunidade/2021/03/6107219-primeira-cooperativa-de-energia-solar-em-comunidade-chega-na-babilonia-e-chapeu-mangueira.html
https://canalsolar.com.br/marco-legal-da-gd-pode-viabilizar-insercao-da-energia-solar-nas-favelas/
https://www.uu.nl/en/events/webinar-sustainable-solutions-for-open-cities-how-citizens-deal-and-shape-energy-and-climate
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53165478/parceria-entre-fundacao-casas-bahia-e-revolusolar-beneficia-comunidades-com-energia-limpa


Finanças
1º Trimestre 2021

Entradas R$ 360.244 Saídas R$ 133.351

● Subvenções R$ 301.719

● Patrocínios R$ 36.205

● Financiamento coletivo R$ 6.163

● Receitas livres R$ 16.157

● Administração central R$ 80.607

● Instalações solares R$ 26.801

● Oficinas infantis R$ 6.162

● Comunicação R$ 7.317

● Cursos profissionalizantes R$ 1.760

● Administração Local (Comunidade) R$ 10.704
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Saiba mais acessando o nosso Portal da Transparência. 

https://revolusolar.com.br/portal-da-transparencia/


Ao final do trimestre, devido à 

conjuntura crítica em termos 

socioeconômicos e sanitários, 

decidimos relançar a campanha 

Babilônia e Chapéu Mangueira 

contra o Coronavírus, no dia 24 de 

março, em parceria com as 

Associações de Moradores locais. 

Em 1 semana de campanha foram 

arrecadados R$ 6.163. 

A meta da campanha é arrecadar 

R$ 40.000 em 2 meses.

 12



FAÇA PARTE DESSA 
REVOLUÇÃO SOLAR!

contato@revolusolar.com.br

/revolusolar

@revolusolar

/revolusolar

revolusolar.com.br

/revolusolar

@revolusolar

Entre em contato conosco. Estaremos à 
disposição para tirar dúvidas e conversar sobre 
potenciais sinergias.

https://www.facebook.com/Revolusolar/
https://www.facebook.com/Revolusolar/
https://www.instagram.com/revolusolar/
https://www.instagram.com/revolusolar/
https://www.instagram.com/revolusolar/
https://www.linkedin.com/company/revolusolar/
https://www.linkedin.com/company/revolusolar/
http://revolusolar.com.br/
http://revolusolar.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC8tseKDm_CbKfsKIVn-y6vA
https://www.youtube.com/channel/UC8tseKDm_CbKfsKIVn-y6vA
https://twitter.com/revolusolar
https://www.instagram.com/revolusolar/
https://twitter.com/revolusolar

