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Gente e Gestão 
Em fevereiro, consolidamos uma equipe de Gente e 
Gestão, coordenada por Massami Saito, que teve 
como principais atribuições no primeiro trimestre:

● Repactuação das equipes e transição para novo 
modelo de Gestão de Voluntariado 

● Realização de 5 oficinas de capacitação interna 
para gestores

● Realização do primeiro processo seletivo 
afirmativo – para a vaga de Educadora 
Ambiental, com critério de raça e local 
(moradora BCM)

● 10 processos mapeados

Chegamos ao final do trimestre com 45 membros 
fixos (8 contratados e 37 voluntários) e cerca de 150 
voluntários pontuais à disposição em um grupo de 
apoio.



É preciso compreender o contexto de atuação

Pesquisa de campo
Para que qualquer organização funcione adequadamente, é preciso entender o contexto em que ela está inserida. No 
caso da Revolusolar, para que nosso trabalho seja realizado de maneira assertiva, necessita-se conhecer bem nosso 
público-alvo: moradores das comunidades de atuação. Em 2017 já havíamos feito uma pesquisa na Babilônia e 
Chapéu Mangueira, mas de lá pra cá muita coisa mudou.

Assim, com os objetivos de:

● Levantar informações atualizadas sobre acesso à energia 
elétrica na B&CM;

● Validar um modelo de pesquisa de entrada nas 
comunidades.

Realizamos nos meses de janeiro e fevereiro uma pesquisa em 340 
domicílios, com a contratação de 12 moradores para tal.

O relatório que consolida os resultados encontrados com a 
pesquisa pode ser consultado aqui. 

https://revolusolar.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Energia-el%C3%A9trica-na-Babil%C3%B4nia-_-Relat%C3%B3rio-de-pesquisa-2018.pdf
https://revolusolar.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Energia-el%C3%A9trica-na-Babil%C3%B4nia-_-Relat%C3%B3rio-de-pesquisa-2018.pdf
https://docs.google.com/document/d/1M1XvlhTpVoKuDoKozPVxigvWdieWUBCP/edit#heading=h.gjdgxs


A Cooperativa Percília e Lúcio de Energias Renováveis na 
Babilônia e Chapéu Mangueira vem apresentando resultados 
satisfatórios. Para facilitar os processos internos de gestão, foi 
contratada 1 Assessora da Cooperativa. 

Gestão da 1ª Cooperativa de Energia Solar em Favelas do Brasil

Operação da Cooperativa

No 1º trimestre, os resultados da Cooperativa foram:

● 9.779 k/wh gerados;

● R$ 7.240 em economias;

● 91% de adimplência dos cooperados;

● 26 novos cadastros de interessados em fazer parte da coop.;

● Maior eficiência no processo de emissão de cartas mensais: 

diminuição de 45h para 15h de tempo mensal médio 

alocado;

● 3 demandas regulatórias em tramitação;

● 1 processo de mapeamento realizado.



Gestão da 1ª Cooperativa de Energia Solar em Favelas do Brasil

Educação cooperativista
A Cooperativa Percília e Lúcio de Energias Renováveis está estabelecida, gerando créditos e promovendo impactos 
positivos para as comunidades da Babilônia e Chapéu Mangueira. O grande desafio a ser enfrentado está em passar a 
gestão da cooperativa para os próprios cooperados fazerem a autogestão da mesma.

As oficinas de educação cooperativistas foram 
desenvolvidas para capacitar os cooperados, para 
que entendam a importância de suas 
participações efetivas na gestão da cooperativa e 
para que esse processo seja passado para eles.

No 1º Trimestre de 2022 foram realizadas 2 oficinas 
de educação cooperativistas e houve um 
aumento de 18% para 30% de presença entre os 
cooperados. Espera-se aumentar essa 
participação nas próximas.



Expansão do Ciclo Solar para outros territórios

Circo Solar O Projeto Circo Solar é o piloto da expansão do modelo de 
desenvolvimento comunitário sustentável da Revolusolar para novos 
territórios. Trata-se do primeiro projeto realizado pela Revolusolar fora da 
BCM, territórios de origem da instituição. Com a importante parceria do 
Circo Crescer e Viver, o objetivo geral é criar um movimento de transição 
energética socialmente justa e inclusiva na região central do Rio, até 2030.

O  projeto conta com os 3 eixos do Ciclo Solar:

- Programa de Energia Sustentável: Foi realizada uma instalação de 

energia solar de 15 kWp no Circo Crescer e Viver;

- Programa de Formação Profissional: Foi iniciada uma turma com 17 

alunos para se capacitarem como instaladores solares e eletricistas;

- Programa de Educação Ambiental: Foram iniciadas turmas de 

crianças e adolescentes (cerca de 80 cada) para aprenderem temas 

relacionados à sustentabilidade.



Expansão do Ciclo Solar para outros territórios

Circo Solar O Circo Solar teve seu início em Março de 2022 e foi oficialmente 
inaugurado no dia 10/03/2022 em um evento no Circo Crescer e Viver 
que contou com a presença 190 pessoas, incluindo  autoridades, 
ambientalistas, representantes de empresas do setor de energia, 
comunidade acadêmica, organizações da sociedade civil e 
moradores das comunidades no entorno.



O Programa de Educação Ambiental contou com uma etapa de 
planejamento e estruturação importante, principalmente com o início 
do Circo Solar.  

● 28 ementas foram elaboradas;

● Contratação de 1 Professora para as oficinas de adolescentes;

● Capacitação de 2 professoras para iniciar atividades;

● Coordenação e planejamento de oficinas do PEA no Circo.

Programas
Educacionais
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Além do início dos cursos de formação profissional no 

Circo Solar, temos 2 alunos em andamento no curso 

de elétrica básica, 1 aluno formado como instalador 

solar e 2 alunos formados no curso de introdução à 

informática.

Foram finalizadas as elaborações das  ementas de 

Introd. à Energia Solar, Introd. à Eletricidade, 

Orientação Pessoal e Ética Profissional. Também 

houve a preparação de apostila, folhas de exercícios, 

material e logística das aulas.

-
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Captação de Recursos
Parcerias firmadas:

- Open Society Foundations (renovação da parceria), para replicação do Ciclo Solar na Amazônia, bem 

como continuidade do projeto na Babilônia e Chapéu Mangueira e fortalecimento institucional da 

Revolusolar;

- Honnold Foundation (nova parceira), para replicação do Ciclo Solar na Amazônia;

- Fundação Casas Bahia (renovação da parceria), para consolidação do Ciclo Solar na Babilônia e 

Chapéu Mangueira, e sistematização de processos e aprendizados para posteriores replicações;

- Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para replicação do 

Ciclo Solar na Cidade Nova (Centro do Rio de Janeiro), inicialmente no Circo Crescer e Viver

No total, as parcerias firmadas correspondem a um valor captado de R$ 890 mil a ser recebido e executado 

durante os anos de 2022 e 2023.

Além dos recursos captados através de parcerias, captamos também R$ 12.187 através de doações de 

pessoas físicas e prestação de serviços pontuais.

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


 Saldo Inicial R$ 119.081 *
/

Balanço Financeiro 1º Trimestre de 2022

+ R$ 25.000  Projeto “Babilônia e Chapéu Mangueira Contra o Coronavírus” (FioCruz) 
+ R$ 149.531  Projeto “Circo Solar” (Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Votorantim Cimentos) 
+ R$ 60.000  Projeto “Etapa 2 da Cooperativa Solar na Babilônia e Chapéu Mangueira” (Fundação Casas Bahia) 
+ R$ 12. 676   Receitas Livres (Doações e prestações de serviços)

Saiba mais acessando o Portal da Transparência da Revolusolar.

- R$ 25.025  Projeto “Babilônia e Chapéu Mangueira Contra o Coronavírus” (FioCruz) 
- R$ 95.686  Projeto “Circo Solar” (Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Votorantim Cimentos) 
- R$ 4.955    Projeto “Etapa 2 da Cooperativa Solar na Babilônia e Chapéu Mangueira” (Fundação Casas Bahia) 
- R$ 69.591   Projeto “Etapa 1 da Cooperativa Solar na Babilônia e Chapéu Mangueira” (Instituto Clima e Sociedade)
- R$ 948      Crowdfunding 
- R$ 25.489  Receitas Livres 

Entradas R$ 247.207 

Saídas R$ 221.694 

Saldo Final R$ 144.594 

A diferença entre o saldo final do 4o trimestre de 2021 e o saldo inicial do 1o trimestre de 2022 se dá pela contabilização de R$ 25.000 pelo regime de competência em 2021. 

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


25 aparições na mídia

https://climatetracker.org/solar-energy-revolution-starts-in-brazilian-favelas/
https://rioonwatch.org.br/?p=61270#.YoO2YZubsEE.whatsapp
https://www.italiaoggi.it/news/tetti-solari-nella-favela-per-bollette-low-cost-2561547
https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2022/04/27/o-sol-e-para-todos-usinas-comunitarias-levam-autogestao-de-energia-a-favelas-do-rio.htm
https://www.barlettaweb.com/tecnologia/i-progetti-di-energia-solare-riducono-le-bollette-nelle-favelas-di-rio-de-janeiro/9856/
https://www.elfinancierocr.com/cables/la-energia-solar-se-abre-camino-en-las-favelas-de/JU2A4HH6IRAP5NED6NA7BYOLAE/story/
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/au-bresil-une-favela-de-rio-mise-sur-le-solaire-pour-reduire-les-factures-delectricite-220427
https://www.swissinfo.ch/por/o-sol-%C3%A9-para-todos--usinas-comunit%C3%A1rias-levam-autogest%C3%A3o-de-energia-a-favelas-do-rio/47549366
https://www.france24.com/en/live-news/20220427-solar-energy-projects-lower-bills-in-rio-de-janeiro-favelas
https://www.news24.com/fin24/economy/world/solar-energy-projects-lower-bills-in-rio-de-janeiro-favelas-20220427
https://rio.coop/2022/03/28/ago-da-primeira-cooperativa-de-energia-solar-em-favelas-do-brasil-aprova-contas-por-unanimidade/
https://canalsolar.com.br/circo-solar-transicao-energetica-em-territorios-populares/
https://brasilagora.org/2022/03/07/energia-solar-nos-territorios-e-tema-de-debate-no-rio-de-janeiro/
https://diariodorio.com/energia-solar-em-territorios-populares-e-tema-de-debate-no-rio-de-janeiro/
https://br.noticias.yahoo.com/circo-crescer-e-viver-convoca-165025692.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALmvW-Vl05X9xKwjHHwusVMTZ5OLRefGxjinkrJN38IfyrTcqoPReq-LFQGD5dHrG3f1gvIdgwch7I4-0-PL7-pPdF8NRh7rdN3GV5yeiG-pmqZsxYAlV1TJnJ1_YvIcWEyyb00IlheXwrOaUePi-0HUHbi5DKBuJdiqdwWJ8PT-
https://extra.globo.com/noticias/rio/circo-crescer-viver-convoca-liderancas-para-debater-sobre-energia-solar-em-territorios-populares-roda-de-samba-25418929.html
http://folhanoroeste.blogspot.com/2022/03/destaques-acre-o-desmatamento-no-acre.html
https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/cursos/projeto-capacita-jovens-para-instalacao-de-placas-solares-no-rj/
https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/projeto-capacitara-moradores-de-comunidades-do-rj-em-energia-solar/
https://energiasroraima.com.br/diretor-da-revolusolar-compartilha-experiencias-da-instalacao-de-energia-solar-em-favelas-do-rio-de-janeiro/
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53200427/brasil-tem-194-startups-para-resolver-questao-energetica
https://www.youtube.com/watch?v=Sio08hyiGvM
https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/o-sol-%C3%A9-para-todos-usinas-comunit%C3%A1rias-levam-autogest%C3%A3o-de-energia-a-favelas-do-rio/ar-AAWDZrF


● Twitter  - crescimento de 3% de 211 
para 217 seguidores

● Facebook - crescimento de 0,9% de 
2.185 para 2.202 curtidas

● Instagram  - crescimento de 6,5% 
de 5.983 para 6.150 seguidores 1

Redes Sociais

Realizamos  19 postagens no 1º trimestre de 
2022 e tivemos crescimento na base de 
seguidores em todas as plataformas:



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

