
Elaboração:

COMO ESTRUTURAR 

UM CONSÓRCIO OU 

COOPERATIVA ?

Entendendo como funciona a GERAÇÃO COMPARTILHADA



Elaboração:

O QUE SERÁ TRATADO NESSE E-BOOK?

✔ Tópicos

• Modelos de GERAÇÃO.

• O que é GERAÇÃO COMPARTILHADA?

• Conceito de CONSÓRCIO.

• Conceito de COOPERATIVA.

• Consórcio OU Cooperativa?

• SEMELHANÇAS das associações.

• VANTAGENS e DESVANTAGENS.

• Quero gerar de forma compartilhada. O QUE FAÇO?



Elaboração:

• Segundo a Resolução Normativa 687/2015, a 

ANEEL reconhece cinco modelos de 

GERAÇÃO FOTOVOLTAICA.

• São eles: Múltiplas Unidades Consumidoras 

(Condomínio), Geração Compartilhada 

(Consórcio e Cooperativa) e Autoconsumo 

(Local e Remoto).

• O modelo alvo desse documento é explicar 

as especificações da GERAÇÃO 

COMPARTILHADA.

MODELOS DE GERAÇÃO?
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Elaboração:

• Geração compartilhada se trata de um modelo de geração 

em que um grupo de pessoas FÍSICAS ou JURÍDICAS se 

reúnem  através de um CONSÓRCIO ou COOPERATIVA com o 

objetivo de gerar energia.

• A unidade consumidora onde há a GERAÇÃO pertence a 

cooperativa ou consórcio, enquanto que as unidades 

consumidoras onde serão compensados os créditos pertence 

aos envolvidos da associação.

• A energia gerada é DIVIDIDA entre os integrantes.

O QUE É GERAÇÃO COMPARTILHADA?

SISTEMA FOTOVOLTAICO

UNIDADES CONSUMIDORAS



Elaboração:

• Consiste na ASSOCIAÇÃO de companhias e quaisquer outras 

sociedades para a execução de um determinado 

EMPREENDIMENTO (Sistema Fotovoltaico).

• O consórcio NÃO origina personalidade jurídica e também 

não admite que os integrantes sejam pessoas físicas (apenas 

jurídicas).

• A energia excedente para compensação é DIVIDIDA entre os 

consorciados.

• Os consorciados precisam estar sob a MESMA 

CONCESSIONÁRIA de energia elétrica para usufruir do 

sistema de compensação.

O QUE É UM CONSÓRCIO?

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO

CONSORCIADO 1

CONSORCIADO 2



Elaboração:

• SOCIEDADE integrada por, no mínimo, 20 PESSOAS FÍSICAS que 

tem como objetivo a cooperação voluntária entre seus 

membros. 

• No nosso contexto, a cooperação se dá pelo financiamento de 

um SISTEMA FOTOVOLTAICO e a DIVISÃO da energia excedente 

entre os cooperados.

• Os cooperados precisam estar sob a MESMA CONCESSIONÁRIA

de energia elétrica para usufruir do sistema de compensação.

O QUE É UMA COOPERATIVA?

SISTEMA FOTOVOLTAICO

COOPERADOS



Elaboração:

• O modelo a ser adotado depende principalmente da FIGURA 

JURÍDICA dos associados (pessoa física ou jurídica).

• Apesar da diferença de figura jurídica as duas associações 

possuem características muito SEMELHANTES.

CONSÓRCIO OU COOPERATIVA?

?



Elaboração:

✔ Devem deter PROPRIEDADE ou POSSE DIRETA de área com 

geração distribuída;

✔ Os equipamentos utilizados na geração distribuída podem ser 

alugados, arrendados etc;

✔ INSTRUMENTO JURÍDICO que comprove o compromisso de 

solidariedade entre os integrantes perante a distribuidora;

✔ Percentual da energia excedente que será destinado a cada 

unidade consumidora participante do sistema de compensação de 

energia elétrica deve ser informado à DISTRIBUIDORA.

SEMELHANÇAS DAS ASSOCIAÇÕES



Elaboração:

VANTAGENS E DESVANTAGENS

CONSÓRCIO e COOPERATIVAS possuem vantagens e 
desvantagens semelhantes. São elas:

A DESVANTAGEM consiste na 
dependência existente com seus 
associados. Uma vez que um membro 
não cumpre com sua parte, todos 
saem prejudicados.

A VANTAGEM consiste na possibilidade 
de desenvolvimento de um SISTEMA 
FOTOVOLTAICO maior por conta 
financiamento coletivo. O aumento da 
escala do projeto DIMINUI custos 
unitários.



Elaboração:

✔ Abertura de CONSÓRCIO ou COOPERATIVA;

✔ SISTEMA FOTOVOLTAICO de micro ou minigeração 

devidamente instalado em local pertencente ao consórcio ou 

cooperativa;

✔ PEDIDO DE CONEXÃO do sistema fotovoltaico com a rede 

distribuidora local;

✔ A qualificação como GERAÇÃO COMPARTILHADA e a descrição 

dos associados participante do SISTEMA DE COMPENSAÇÃO são 

feitos no pedido de conexão.

QUERO GERAR DE FORMA COMPARTILHADA. O QUE FAÇO ?
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