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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 Assistente administrativa para auxiliar nas tarefas 
operacionais da cooperativa. Além disso, os processos de 
gestão estão sendo mapeados e simplificados com o auxílio 
da FEA - USP (Faculdade de Economia e Administração de 
São Paulo).

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

Operação da Cooperativa

● 5.447 kWh gerados;

● R$ 4.281,97 em economias;

● 91% de adimplência dos cooperados;

● 27 novos cadastros aptos para ingressar na cooperativa.; 

● 6 processos de gestão mapeados

● 2 intercâmbios internacionais realizados pela equipe de 

gestão local

● Criação da logomarca

No 3º trimestre, os resultados da Cooperativa foram:
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Criação de Logomarca da Cooperativa
Em Julho foram realizadas duas oficinas com as crianças da comunidade para a criação da logo, a primeira oficina 
foi feita com as crianças da colônia de férias comunitária, projeto esse que está na comunidade há mais de 20 anos. 
A segunda foi em conjunto com o espaço Ngoma de capoeira, totalizando ao final das duas oficinas 76 desenhos. 

Votação 
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Foi feito um trabalho de design para a união dos 3 desenhos, resultando na logo oficial da Cooperativa Percília e 
Lúcio.

Construção da Logo

O comitê de autogestão da cooperativa juntamente com a diretoria selecionaram 7 desenhos para que todos os 
outros cooperados pudessem votar, a partir da votação foram selecionados  3 desenhos.
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Programas Educacionais

No Programa de Educação e Cultura foram realizadas 4 
oficinas, de educação ambiental para crianças e adolescentes, 
mas 2 oficinas de  educação de professores. O objetivo dessa 
reestruturação é formar multiplicadores dentro do território, 
principalmente para os espaços que vão receber novos painéis.

● Realizamos premiação dos desenhos vencedores do 
concurso de desenho da Logomarca Cooperativa 
Percilia e Lúcio

● 2 Oficinas  de educação ambiental para 44  alunos 
cadastrados no programa

● 2 Oficinas para 21 professoras  da creche onde será a 
próxima instalação

Além das oficinas, julgamos necessário a criação de um Manual 
de introdução à Energia para professores e uma Cartilha para 
Cooperados.

Programa de Educação e Cultura - PEC / Programa de Formação Profissional - PFP
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Educação Cooperativista
A Cooperativa Percília e Lúcio de Energias Renováveis no mês de Setembro, realizou uma reunião de caráter 
informativo e inaugurou a nova logomarca, na premiação aos alunos vencedores do concurso de desenho para 
criação da Logo da Cooperativa Percilia e Lúcio.  Presença de 10 cooperados,  32% do total e outros parceiros.

As oficinas de educação cooperativistas foram 
mencionadas nesta reunião como uma das prioridades a 
serem retomadas neste 4T2022 para circular informações 
de cunho técnico e social em torno à energia em BCM, para 
isso também, iremos construir uma cartilha de energia 
para cooperados.  Nesta reunião a educação cooperativista, 
aconteceu principalmente com a socialização das 
informações das Campanhas Solar I, II e III, campanhas de 
novos cadastros para cooperados e para telhados solares. 

1ª Cooperativa de Energia Solar em Favelas do Brasil
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 7.894,2 kWh geração total das 4 usinas em operação: 
85,8% Desempenho geral

Educação Cooperativista

Babilonia Rio Hostel

FV03
(5 kWp)

FV01
(4 kWp)

FV02
(3 kWp)

Escolinha Tia Percilia Estrelas da Babilônia Cooperativa Percília e Lúcio

FV04
(26 kWp)

811 kWh gerados 
75,9% de desempenho

720 kWh gerados  
88,9% de desempenho

1.058 kWh gerados  
78,4% de desempenho

5.305 kWh gerados
84,4% de desempenho
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https://babiloniariohostel.com.br/
https://www.facebook.com/Escolinha-Tia-Percilia-1432890597001795/
https://www.facebook.com/EstrelasDaBabilonia/
https://revolusolar.org.br/cooperativa/
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Projeto
Circo Solar
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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 e Cultura: Foram iniciadas oficinas de 

educação ambiental para turmas de crianças e adolescentes 

(cerca de 80 cada) sobre temas relacionados à 

sustentabilidade. 11
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O Circo Solar teve seu início em Março de 2022. Desde então, foram realizados:

● 6 das 14 oficinas de educação ambiental previstas para crianças e adolescentes (a finalização está 
prevista para o 4o trimestre). Os temas já abordados foram Sustentabilidade, Biodiversidade, 
Resíduos Sólidos.

● 9 dos 9 cursos do programa de formação profissional realizados (cursos de Introdução à Energia 
Solar, Introdução à Eletricidade, Orientação Pessoal, Comunicação no ambiente de trabalho, Ética 
profissional, NR-10, NR-35, Instalador Solar Fotovoltaico). Dos 17 alunos que iniciaram o programa, 14 
seguem ativos para o último curso, que acontecerá no 3o trimestre (Comissionamento, Operação e 
Manutenção de Usinas). Destaca-se a parceria firmada com o Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) para aulas de Introdução à Eletricidade, bem como com a empresa RH Renováveis para aulas 
de competências socioemocionais no mercado de energias renováveis.

● O sistema fotovoltaico de 15 kWp instalado no Circo Crescer e Viver está em processo de 
homologação junto à empresa concessionária
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AMAZÔNIA
PROJETO ‘KURASÍ 

TURY’
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Projeto Kurasí Tury

O Projeto Kurasí Tury é mais uma expansão da metodologia Ciclo Solar. O Projeto 

será desenvolvido na comunidade indígena de Terra Preta, no estado do 

Amazonas. Temos como parceiros a COPIME, que estará presente em todas as 

etapas do projeto, e o IFAM, que será o responsável pelas aulas do PFP. Este 

projeto é financiado pela Open Society Foundations e pela Honnold Foundation.

Expansão do Ciclo Solar para outros territórios

No mês de Agosto foi elaborado o Brand Book e a logo do projeto. Durante esse processo conversamos novamente 

com a comunidade para apresentar as opções de desenhos feitos para o logo e para que eles pudessem 

escolhessem. O Processo todo durou cerca de um mês.

PES: Desde Julho estamos em contato com empresas com potencial para fornecerem equipamentos para a 

instalação do sistema fotovoltaico na Escola Indígena Municipal Arú Aimí. Algumas dessas empresas realizaram 

pré-projetos e chegamos à conclusão de que o melhor sistema a ser instalado é um sistema híbrido e não apenas 

off-grid. Com esse tipo de sistema utilizaremos a rede elétrica e quando a energia da rede cair as baterias serão 

utilizadas e gerarão carga para os principais equipamentos elétricos da escola. Desta forma a escola não precisará 

interromper suas atividades. 12

https://www.facebook.com/people/Copime-Copime/100009877891694
http://www2.ifam.edu.br/campus/cmdi


PFP: Esse trimestre foi focado em fechar a parceria para 
iniciarmos as aulas no início do próximo. O curso será 
ministrado por um professor do IFAM, terá 200 horas,  as turmas 
serão formadas por 25 alunos e visa-se que metade do curso 
seja ministrado nesse trimestre. Além disso, devido às 
burocracias internas, o certificado será fornecido pela Diretoria 
de Ensino do IFAM.

PEC: Iniciamos atividades de educação e cultura com  turmas 
de crianças (16) e adolescentes (25). Foram 8 horas de oficina por 
mês. A Partir do Manual de Energia para professores e temáticas 
territoriais tais como floresta, vegetação e memórias ancestrais, 
se desenvolveram atividades de artesanato, reconhecimento da 
floresta e debate. Sempre trazendo o Nheengatu (língua baré).  
Temos recebido relatórios sistematizados com informações e 
imagens das ações desenvolvidas e a equipe local destaca-se 
pela criatividade, porém, o difícil acesso às comunicações é 
sempre um desafio..

Projeto Kurasí Tury
Expansão do Ciclo Solar para outros territórios
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INSTITUCIONAL
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Gente e Gestão 
No terceiro trimestre de 2022 realizamos 3 processos 

seletivos para voluntários, 2 para colaboradores e 1 
está em validação, além de 1 convênio de estágio 
internacional, visando recompor ou aumentar a nossa 
força de trabalho.

Está em andamento uma transição em GG onde iremos 
contratar (em Outubro) um Assistente Adm-Financeiro 
para atividades operacionais de RH e passaremos a ter 
consultorias especializadas em Gestão de Pessoas. Essa 
mudança para uso de consultorias visa profissionalizar 
ainda mais a gestão e aumentar o grau de maturidade 
de nossa organização, nos preparando para vôos mais 
altos.

Chegamos a 44 membros fixos (sendo 13 contratados) 

e cerca de 170 voluntários pontuais à disposição em um 
grupo de apoio.



Mensuração e Avaliação de Impacto

Sistematização 
Na parte de sistematização dos programas da Revolusolar, foram desenvolvidas Teorias de Mudanças para os programas 
de Formação Profissional e de Educação e Cultura, visando institucionalizar quais os objetivos, resultados e impactos 
esperados para esses programas; 

Foram definidos indicadores de impacto dos projetos da Babilônia e Chapéu Mangueira e Kurasi Tury e criados painéis 
com esses indicadores;
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Mensuração e Avaliação de Impacto

Sistematização 
Além disso, foi mapeada 1 cadeia de valor da organização e apoio às demais áreas da organização.
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Parcerias
Nova parceria firmada com a Total Energies, empresa 

francesa de energia. Apoio focado numa 1a fase na contratação 

de consultoria especializada para desenvolvimento do modelo 

de negócios e gestão da Revolusolar, para posterior aporte 

direcionado à expansão do projeto

No total, a nova parceria firmada corresponde a um valor de R$ 

400 mil a ser recebido e executado durante os anos de 2022 e 

2023.

Além dos recursos captados através de parcerias, captamos 

também R$ 23.205 em receitas livres (crescimento de 43% 

em relação ao trimestre anterior) através de doações de 

pessoas físicas e prestação de serviços pontuais.
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Saldo Inicial R$ 498.233 

Balanço Financeiro 3º Trimestre de 2022

+ R$ 30.000  Projeto “Etapa 2 da Cooperativa Solar na Babilônia e Chapéu Mangueira” (Fundação Casas Bahia) 
+ R$127.082  Receitas livres (doações + prêmio (VB-provisão de IRRF)  “The Wall” (Globo).
+ R$ 15.000   Projeto “Instalações Solares na Babilônia e Chapéu Mangueira” (Perenco, 1a. parcela)
+ R$40.000   Projeto “ Instalações Solares na Babilônia e Chapéu Mangueira” (Governo alemão, 1a. parcela)
+ R$200.000 Projetos “Geração e Disseminação de Conhecimento e Amazônia” (iCS)

Saiba mais acessando o Portal da Transparência da Revolusolar.

Entradas R$ 512.884

Saídas R$ 227.5568

Saldo Final R$ 783.561

- R$84.166    Projeto “Babilônia e Chapéu Mangueira” (Fundação Casas Bahia, Open Society Foundation, Perenco, Governo 
alemão e recursos próprios)
- R$ 57.808  Projeto “Amazônia (Kurasi Tury) (Open Society Foundation e recursos próprios)
- R$ 9.285    Projeto “Circo Solar” (Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Votorantim Cimentos) 
- R$ 12.081   Projeto “Geração e Disseminação de Conhecimento” (iCS)
- R$ 32.117   Projeto “Desenvolvimento Institucional”  (OSF, iCS  Fundação recursos próprios)
- R$ 32.099 Administração Geral & Infraestrutura
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https://revolusolar.com.br/portal-da-transparencia/


● Twitter  - crescimento de 24,2% de 
228 para 283 seguidores

● Facebook - crescimento de 12,4%de 
2.209 para 2.481 curtidas

● Instagram  - crescimento de 
254,8% de 6.408 para 22.735 
seguidores

● Linkedin - crescimento de 51,4% de 
2.779 para 3.103 seguidores

Redes Sociais

Realizamos  25 postagens no 3º trimestre de 
2022 e tivemos crescimento na base de 
seguidores em todas as plataformas:



Eventos

Participamos de 3 grandes eventos, além do evento próprio na Babilônia e Chapéu Mangueira.

Intersolar South America 
(26 e 27 de setembro de 2022, 

em São Paulo)

Global Innovation Coop Summit  
(28 e 29 de setembro, em Paris/França)

Rio Oil and Gas  
(26  de setembro, no Rio de Janeiro)
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O evento na Quadra do Chapéu Mangueira no dia 06/08, contou com a presença de cerca de 200 pessoas entre 
moradores da comunidade, convidados externos e parceiros da Revolusolar. O principal objetivo do evento foi a 
prestação de contas do valor recebido no prêmio do The Wall. A programação contou com café da manhã, corredor 
solar, feijoada e rodas de conversa.

Eventos
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24 aparições na mídia Solução de energia solar para comunidades conquista prêmio da 
Universidade Stanford Artemisia

Uso de energia solar fotovoltaica por consumidores de baixa renda Original 1 2 3

Geração de energia solar em casas deve dobrar até o fim do ano, com corrida 
para assegurar isenção de taxa O Globo

Empresa brasileira de energia solar conquista prêmio Global Energy Heroes 
2022 Sebrae

Glocal Experience: soluções possíveis e sustentáveis para uma realidade 
desafiadora O Globo

Conferência da Glocal Experience aborda do incentivo à reciclagem do lixo 
às fontes renováveis na matriz energética Extra Globo

Solução de energia solar para comunidades conquista prêmio da 
Universidade Stanford - Pme Terra Verso

Glocal Experience começa etapa de discussões entre lideranças brasileiras e 
internacionais no Rio G1

Uso de energia solar fotovolaica por consumidores de baixa renda Migalhas

Solução de energia solar para comunidades conquista prêmio da 
Universidade Stanford Estadão

Revolução solar em comunidades cariocas e amazônicas
Clima e 

Sociedade

Revolusolar ganha prêmio internacional da Universidade de Stanford
Farol Energia 

Do Brasil

Organizações realizam seminário com aprovação de carta por uma 
Transição Energética Justa, Popular e Inclusiva no país

Folha 
Patoense

FONTES RENOVÁVEIS: Coops brasileiras e alemãs trocam 
experiências e soluções sobre distribuição de energia

Paraná 
Cooperativo

Revolução solar Diário do Rio

Rio de Janeiro busca parcerias em energia solar BN Americas

Intersolar discute papel social da geração distribuída Aranda Net

Amigos que ganharam R$149 mil no programa do Huck querem 
instalar painéis solares nas favelas

Voz das 
Comunidades

Energia e história- sustentabilidade com memória territorial
Canal Saúde 

Fiocruz

Participante de quadro do Domingão vê bolada derreter, recupera 
de maneira incrível e sai no lucro

Observatório 
da TV

Dupla quer investir R$149 mil do 'The Wall' na construção de painéis 
solares em comunidades Gshow

Climate Justice Viewed by Rio de Janeiro’s Sustainable Favela 
Network Rio On Watch

Revolusolar ganha prêmio internacional da Universidade de Stanford
Farol Energia 

Do Brasil

Revolusolar ganha prêmio internacional da Universidade de Stanford Terra Verso

https://artemisia.org.br/solucao-de-energia-solar-para-comunidades-conquista-premio-da-universidade-stanford/
https://artemisia.org.br/solucao-de-energia-solar-para-comunidades-conquista-premio-da-universidade-stanford/
https://original123.com.br/uso-de-energia-solar-fotovoltaica-por-consumidores-de-baixa-renda/
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/07/geracao-de-energia-solar-em-residencias-deve-dobrar-ate-o-fim-do-ano-preve-associacao-do-setor.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/07/geracao-de-energia-solar-em-residencias-deve-dobrar-ate-o-fim-do-ano-preve-associacao-do-setor.ghtml
https://respostas.sebrae.com.br/empresa-brasileira-de-energia-solar-conquista-premio-global-energy-heroes-2022/
https://respostas.sebrae.com.br/empresa-brasileira-de-energia-solar-conquista-premio-global-energy-heroes-2022/
https://oglobo.globo.com/rio/glocal/noticia/2022/07/glocal-experience-solucoes-possiveis-e-sustentaveis-para-uma-realidade-desafiadora.ghtml?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar
https://oglobo.globo.com/rio/glocal/noticia/2022/07/glocal-experience-solucoes-possiveis-e-sustentaveis-para-uma-realidade-desafiadora.ghtml?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar
https://extra.globo.com/noticias/rio/conferencia-da-glocal-experience-aborda-do-incentivo-reciclagem-do-lixo-as-fontes-renovaveis-na-matriz-energetica-25542709.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/conferencia-da-glocal-experience-aborda-do-incentivo-reciclagem-do-lixo-as-fontes-renovaveis-na-matriz-energetica-25542709.html
http://terra.verso.the.br/terra/solucao-de-energia-solar-para-comunidades-conquista-premio-da-universidade-stanford-pme-estadao
http://terra.verso.the.br/terra/solucao-de-energia-solar-para-comunidades-conquista-premio-da-universidade-stanford-pme-estadao
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/07/13/glocal-experience-comeca-etapa-de-discussoes-entre-liderancas-brasileiras-e-internacionais-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/07/13/glocal-experience-comeca-etapa-de-discussoes-entre-liderancas-brasileiras-e-internacionais-no-rio.ghtml
https://www.migalhas.com.br/depeso/370045/uso-de-energia-solar-fotovoltaica-por-consumidores-de-baixa-renda
https://pme.estadao.com.br/blogs/blog-do-empreendedor/solucao-energia-solar-comunidades-premio-universidade-stanford/
https://pme.estadao.com.br/blogs/blog-do-empreendedor/solucao-energia-solar-comunidades-premio-universidade-stanford/
https://climaesociedade.org/historias/revolucao-solar-em-comunidades-cariocas-e-amazonicas/
https://faroldobrasil.com.br/2022/07/04/revolusolar-ganha-premio-internacional-da-universidade-de-stanford/
http://www.folhapatoense.com/2022/09/16/organizacoes-realizam-seminario-com-aprovacao-de-carta-por-uma-transicao-energetica-justa-popular-e-inclusiva-no-pais/
http://www.folhapatoense.com/2022/09/16/organizacoes-realizam-seminario-com-aprovacao-de-carta-por-uma-transicao-energetica-justa-popular-e-inclusiva-no-pais/
https://paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/142867-fontes-renovaveis-coops-brasileiras-e-alemas-trocam-experiencias-e-solucoes-sobre-distribuicao-de-energia
https://paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/142867-fontes-renovaveis-coops-brasileiras-e-alemas-trocam-experiencias-e-solucoes-sobre-distribuicao-de-energia
https://diariodorio.com/roberto-anderson-revolucao-solar/
https://www.bnamericas.com/pt/noticias/rio-de-janeiro-busca-parcerias-em-energia-solar
https://www.arandanet.com.br/revista/fotovolt/noticia/5037-Intersolar-discute-papel-social-da-geracao-distribuida.html
https://www.vozdascomunidades.com.br/destaques/amigos-que-ganharam-r149-mil-no-programa-do-huck-querem-instalar-paineis-solares-nas-favelas/
https://www.vozdascomunidades.com.br/destaques/amigos-que-ganharam-r149-mil-no-programa-do-huck-querem-instalar-paineis-solares-nas-favelas/
https://www.canalsaude.fiocruz.br/programas/programaAberto/comunidade-em-cena
https://observatoriodatv.uol.com.br/noticias/participante-de-quadro-do-domingao-ve-bolada-derreter-recupera-de-maneira-incrivel-e-sai-no-lucro
https://observatoriodatv.uol.com.br/noticias/participante-de-quadro-do-domingao-ve-bolada-derreter-recupera-de-maneira-incrivel-e-sai-no-lucro
https://gshow.globo.com/google/amp/tudo-mais/tv-e-famosos/noticia/amigos-prometem-investir-premio-em-construcoes-de-paineis-solares-nas-comunidades.ghtml
https://gshow.globo.com/google/amp/tudo-mais/tv-e-famosos/noticia/amigos-prometem-investir-premio-em-construcoes-de-paineis-solares-nas-comunidades.ghtml
https://rioonwatch.org/?p=70550
https://rioonwatch.org/?p=70550
https://faroldobrasil.com.br/2022/07/04/revolusolar-ganha-premio-internacional-da-universidade-de-stanford/
https://terra.verso.the.br/terra/revolusolar-ganha-premio-internacional-da-universidade-de-stanford-canal-solar-noticias-e-artigos-sobre-energia-solar


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

