#Energia Que Vem da Favela

3° Trimestre
Relatório de Atividades e Impactos

3T2021 EM RESUMO
A Revolusolar comemorou 6 anos em grande estilo:
1ª cooperativa de energia solar em favelas do Brasil entra em operação, com
inauguração no dia do aniversário
- Na Mídia
- Estadão
- Metrópoles
- Carta Capital
- Globo Comunidade
- CGTN
- DW
- Revista Brasileira de Energia Solar
- Maré de notícias online
- Clima e Sociedade
- Revista Trip
Revolusolar marca presença na Intersolar South America 2021 - O maior evento de
energia solar em favelas do Brasil!
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1. Organizacional
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REVOLUSOLAR / RELATÓRIO TRIMESTRAL - 3T2021

Gestão
●

Elaboração de um Código de Ética e Conduta;

●

Certiﬁcação Selo Doar "A";

●

Nova gestora técnica (Annelys Machado);

●

Entrada de 2 novas gestoras, totalizando 7 pessoas
contratadas para gestão;

●

Mapeamento de processos internos;

●

Mudança de sede: de uma sala na Escolinha Tia
Percilia para a garagem no Babilonia Rio Hostel.
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Pessoas
SOMOS 98 MEMBROS

14 ENTRADAS

6 PROCESSOS
SELETIVOS
6

8 SAÍDAS

21 ENTREVISTAS

Pesquisas
Consolidamos as 17 publicações acadêmicas já produzidas sobre a Revolusolar, lançadas
nesta página.

Site e Redes Sociais
●
●
●

Realizamos 37 publicações
No Site Recebemos 26.472 visitas, 25% a mais do que no trimestre anterior
Iniciamos nossa campanha de Doadores Recorrentes

Na Mídia
Tivemos 18 aparições na mídia (6 a mais que o trimestre anterior)
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Balanço Financeiro 3º Trimestre de 2021
R$ 303.885 [Saldo inicial]

O saldo inicial vem principalmente das novas parcerias (Subvenções) fechadas no
quarto trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021

+ R$ 93.227 [Receitas]
+ Subvenções R$ 50.000
+ Patrocínios R$ 25.620
+ Receitas livres* R$ 17.607
* doações individuais e prestação de serviços

A principal receita do terceiro trimestre foi produto do edital da Fiocruz para ações
emergenciais contra o covid-19. Também houve um crescimento na arrecadação de
receitas livres ( 111%) em comparação com o trimestre anterior.

(-) R$ 134.052 [Despesas e Investimentos]
(-) R$ 63.705 [Administração Central]
(-) R$ 15.445 [Administração Local]
(-) R$ 13.016 [Programa de Energia Sustentável]
(-) R$ 10.981 [Programa de Educação Ambiental]
(-) R$ 6.277 [Programa de Formação Proﬁssional]
(-) R$ 18.890 [Comunicação e Advocacy]
(-) R$ 5.738 [Campanha contra o Coronavírus]

R$ 263.060 [Saldo disponível]

Saiba mais acessando o nosso Portal da Transparência.

As despesas e investimentos aumentaram 10% em comparação com o trimestre
anterior. O principal custo ﬁxo da organização é Administração Central (Pessoal,
Ferramentas de Trabalho, etc). No terceiro trimestre foi retomado o programa de
formação proﬁssional.

O saldo disponível será utilizado para a continuidade dos programas educacionais e
para iniciar medidas de eﬁciência energética nas casas das famílias que fazem parte da
cooperativa.
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BABILÔNIA E CHAPÉU
MANGUEIRA CONTRA
O CORONAVÍRUS

Fomos selecionados no edital da Fiocruz, com a campanha Babilônia e Chapéu Mangueira contra o coronovírus. Serão R$
50.000 que iremos investir em prol de ações emergenciais nas comunidades, entre setembro de 2021 e março de 2022.
Nos últimos dias de setembro ﬁzemos as primeiras compras de máscaras, álcool gel, alimentos e materiais de
divulgação da campanha.
Entre março de 2020 e junho de 2021 arrecadamos de doações de pessoas e empresas R$ 75.115. Agora iremos investir
mais R$ 50.000 até junho de 2022, incluindo obras de apoio para a escola vizinha Gabriela Mistral (onde estudam muitas
crianças da comunidade) e 7.200 quentinhas de comida saudável.
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2. Ciclo Solar
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Coordenação Local
●

Execução de curso de Introdução à Eletricidade:
Fechamento de parceria para disponibilização de sala de
computadores e monitoria na execução do curso.

●

Realização da formatura do curso de formatura do curso
de formação proﬁssional no dia 16/09/2021.

●

Mudança para nova sede: Fizemos a mudança para a nova
sede no dia 18 de agosto de 2021.

●

Início do funcionamento da cooperativa: Emissão das
primeiras cartas de acompanhamento.
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Programa de Energia Sustentável (PES)
Retorno de operação da Usina FV02 e entrada de
operação da Usina FV04. Todas as 4 Usinas
ﬁnalizaram o trimestre com 100% de operação.
Foram comprados e instalados dataloggers nas
Usinas FV02 e FV03 permitindo o monitoramento
remoto e melhorando a qualidade da O&M das
Usinas.

FV01

(4 kWp)

Escolinha Tia Percilia

Resultados:
●

Geração de energia no período: 6.332 kWh

FV03

(5 kWp)

FV02

(3 kWp)

Estrelas da Babilônia

FV04

(26 kWp)

Eﬁciência Energética (EE)
Foram realizadas reuniões com técnicos locais,
traçada estratégia de parceria com outras
instituições e um roteiro padrão para visita técnica,
para diagnósticos de eﬁciência energética dos
cooperados.
Custo no trimestre por beneﬁciário direto: R$ 352

Babilonia Rio Hostel

Cooperativa
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Programa de Energia Sustentável - PES

1ª Cooperativa de Energia Solar em Favelas entrou em operação!
No 3o trimestre de 2021, foi concluída toda a

35.000
kWh/ano

Área do telhado = 167 m2
Potência= 26 kWp

34 Famílias

documentação para o início de operação da
cooperativa solar.
No ciclo de faturamento de setembro, os
cooperados receberam pela primeira vez os
créditos de energia nas suas contas da
Light, que se transformam em descontos nas
suas contas de energia elétrica!
Contudo, 6 cooperados que tinham direito a
tarifa social perderam o benefício por causa
de serem beneﬁciários de um sistema de
geração distribuída. Nossa equipe jurídica
trabalha

junto

com

a

cooperativa

para

resolver essa situação.
No faturamento de setembro foram no total

Associação de Moradores da Babilônia

1.528 kWh, correspondentes a 17 dias de
operação da usina. Isso gerou descontos na
conta da distribuidora de R$ 992, o que teria
alcançado R$ 1.389 se não tivesse acontecido
o problema mencionado da tarifa social.
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Programa de Energia Sustentável - PES

#Energia Que Vem da Favela

1ª Cooperativa de Energia Solar em Favelas do Brasil

Comissionamento e Homologação
Foi realizado o comissionamento da usina e ﬁnalizado com sucesso a homologação da usina solar fotovoltaica.
Muitos novos moradores têm demonstrado interesse para fazer parte da cooperativa e estão se cadastrando!
Para o próximo trimestre está planejadas reuniões territoriais em diferentes pontos das favelas, com grupos menores de
cooperados vizinhos, para promover o diálogo, a escuta ativa e a participação dos cooperados na sua cooperativa.
Além disso, no dia 20 de outubro, no sexto aniversário da Revolusolar, aconteceu o evento de inauguração da
cooperativa.
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Programa de Formação
Proﬁssional (PFP)

Metodologia Ciclo Solar

Realização dos Cursos
Em 26 de julho foram retomadas as atividades com o curso
introdutório. Ao todo no período foram cadastradas 39 pessoas das
favelas de Babilônia e Chapéu Mangueira. 6 alunos das comunidades
receberam certiﬁcado de conclusão do curso de Introdutório, dentre
eles 2 mulheres. 1 aluno concluiu o curso de Instalador Solar. 4 alunos
iniciaram o curso de NR10.

Estrutura Organizacional PFP
A equipe de PFP recebeu 3 novos voluntários e está engajada com o
desenho das ementas dos cursos de Relações Interpessoais no
Trabalho - RIT e a conexão com os cursos técnicos. Foi acrescida uma
disciplina sobre Energia Solar no Módulo Básico do Curso e foi rodado o
1º Formulário de Avaliação com os alunos que se formaram.
Custo médio por beneﬁciário direto (certiﬁcado emitido): R$ 628

15
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Programa de
Educação Ambiental (PEA)

REVOLUSOLAR / RELATÓRIO TRIMESTRAL - 3T2021

Metodologia Ciclo Solar

Foram realizadas 42 oﬁcinas no modelo de delivery, com 3 desistências
(5%)
Sistematização de informações e métricas de trabalho de campo:
Adesão ao Delivery, Participação Familiar e Botão da Felicidade.
Atividade nas Colônias de Férias turma pequenos (ciclo da água).
Revolusolar nas Colônias de Férias Julho 2021 - YouTube
2 Encontros - Almoços mensais de equipe de campo, instância de escuta
ativa na metodologia de campo e Novos contratos a professoras e
coordenadora.
Formação do Coral Solar.
Distribuição de 88 Cesta de Frutas.
Parcerias: Regina Tchelly, Além do Morro, Ngoma e Início de Parceria com
IPPUR UFRJ.
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Advocacy
O Marco Legal da geração distribuída (GD), proposto pelo PL 5.829/19, foi aprovado na Câmara
dos Deputados e tramita agora no Senado Federal.
A Emenda Social (Emenda 01 ao PL 5.829/19) proposta pela Revolusolar foi levada à votação em
plenário da Câmara, e obteve 180 votos favoráveis, mas não foi aprovada.
Agora no Senado seguimos na luta, junto a uma rede de organizações da sociedade civil com o
mesmo propósito.
À nível estadual, elaboramos um catálogo de legislações relacionadas à energia solar.
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Ciclo Solar - Indicadores de Impacto
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Indicador

Categoria de
impacto

Unidade

Resultados
3T2021

Resultados 2021
Acumulados

Resultados
Acumulados (Geral)*

Economias em despesas com energia

Econômica

R$

992

1.906

65.616

Energia gerada

Ambiental

kWh

6.332

10.697

96.668

Emissões evitadas

Ambiental

Toneladas
CO2

0,8

1,3

12,0

Renda gerada por contratações

Econômica

R$

21.889

59.315

103.271

Quantidade de moradores
contratados

Emprego

#

32

88

142

Quantidade de moradores
capacitados proﬁssionalmente

Educação

#

10

14

48

Quantidade de crianças nas oﬁcinas
sobre sustentabilidade

Educação

#

180

400

590
* Desde o início das
atividades da
Revolusolar em 2016

FAÇA PARTE DESSA
REVOLUÇÃO SOLAR!
Entre em contato conosco. Estaremos à
disposição para tirar dúvidas e conversar sobre
potenciais sinergias.

@revolusolar

/revolusolar

/revolusolar

/revolusolar
@revolusolar

revolusolar.com.br

contato@revolusolar.com.br

