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Temos uma agenda global para o desenvolvimento sustentável, e o grande desafio 
está em colocar em prática ações verdadeiramente transformadoras, que contribuam 
para um mundo melhor. Estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), a 
Agenda 2030 nos convida a mudar no presente atitudes e comportamentos que, certa-
mente, irão somar para a construção de um futuro sustentável e inclusivo. 

Estamos falando de um desafio compartilhado por países, governos, instituições 
e pessoas do mundo todo, que destaca, entre tantas frentes importantes, o olhar para 
a preservação do meio ambiente. É nesse sentido que chamamos a atenção para um 
ponto fundamental, a diversificação e a sustentabilidade da matriz energética brasileira. 
A sobrecarga e, em muitos casos, até mesmo o risco de escassez dos recursos naturais 
pedem da sociedade uma postura diferente. 

Com esse pensamento, cientes da relevância do tema e da existência de um am-
biente legal favorável a uma participação responsável e consciente da população, 
apresentamos a vocês esse guia, que explica como podemos assumir um papel de pro-
tagonistas no processo de geração de energia. Você sabia que os normativos brasileiros 
que tratam de geração distribuída colocam a sociedade em uma condição de empode-
ramento nesse campo?  

Essa previsão existe desde 2012, com o avanço no ambiente regulatório, destacando 
o protagonismo social como uma alternativa viável à produção de energias renováveis no 
Brasil. Um processo que ganha ainda mais força quando várias pessoas se juntam com 
esse mesmo objetivo, de produzir energia e ainda contribuir para a sustentabilidade do 
meio ambiente. E o cooperativismo se apresenta nesse contexto como um caminho inte-
ressante para a concretização do protagonismo coletivo – uma forma de organização so-
cial e um modelo de negócio capaz de unir forças, diminuir riscos e maximizar resultados.

Apresentação
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Desde 2012, qualquer pessoa no Brasil pode gerar a própria eletrici-
dade a partir de fontes renováveis e reduzir a conta de luz, ao participar 
do sistema de compensação de energia. A maneira mais simples é com 
a instalação de um sistema solar fotovoltaico (FV) diretamente sobre o 
telhado, o qual é conectado à rede elétrica pública por meio da instala-
ção elétrica da casa.

Assim, o telhado solar gera energia para o consumo da residência e 
qualquer excedente que não for consumido instantaneamente é inje-
tado na rede elétrica, acumulando um crédito de energia na conta de 
luz. A rede elétrica pública, por sua vez, funciona como uma gigantesca 
bateria para a casa.

Essa possibilidade, porém, estava restrita àqueles que possuíam 
espaço físico e capital disponível para adquirir os equipamentos. Esse 
cenário mudou a partir de 2016, quando a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) revisou a Resolução 482/2012 por meio da Resolução 
687/2015 e passou a permitir outras modalidades na geração distribuída: 
em condomínios, consórcios e cooperativas.

Esse guia focará sua atenção na última modalidade, pois tem por ob-
jetivo apresentar a cooperativa de geração distribuída como uma opção 
para os consumidores de energia que não podem ou não querem insta-
lar FV em suas casas (por exemplo, moradores de apartamentos).

Antes disso, porém, é importante conhecer as diferenças entre 
essas modalidades e, também, o autoconsumo remoto, já existente 
desde 2012. 

Introdução

O sistema de compensação  

de energia elétrica foi  

estabelecido pela ANEEL na  

Resolução Normativa n° 482, 

de 17 de abril de 2012.

http://www.aneel.gov.br
http://www.aneel.gov.br
http://www.aneel.gov.br
http://www.aneel.gov.br
http://www.aneel.gov.br
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Autoconsumo remoto

A eletricidade e, consequentemente, os créditos podem ser ge-
rados em um local (por exemplo, uma casa de campo ou de praia) e a 
compensação do excedente (a diferença entre o que foi produzido no 
local onde está o gerador e o que foi consumido nesse mesmo local) 
pode ocorrer em outro (a residência onde você mora). Um lembrete: 
ambos os locais precisam ser atendidos pela mesma distribuidora de 
energia e estar em nome do mesmo titular. 

Modalidades 
para a geração 

distribuída

Geração em condomínios

Condomínios, tanto verticais como horizontais, podem instalar um 
gerador FV e repartir os créditos produzidos entre os condôminos. Essa 
modalidade se aplica tanto a condomínios residenciais como comer-
ciais, mas é necessário que todas as Unidades Consumidoras (UCs) 
estejam localizadas na mesma propriedade ou sejam vizinhas (sem 
passar por vias públicas).  
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Cooperativa

Um grupo de, pelo menos, 20 pessoas pode constituir uma coope-
rativa para produzir a própria energia, que será distribuída na forma de 
créditos em kWh na conta de luz entre os cooperados, em percentuais 
previamente aprovados por todos. 

Uma cooperativa é uma associação de pessoas voluntariamente 
reunidas para buscar satisfazer a suas necessidades e aspirações 
econômicas, sociais e culturais comuns. A filosofia do cooperativismo 
preconiza a transformação das comunidades, tornando-as mais justas, 
equilibradas e com igualdade de oportunidades.

Consórcio

Os consórcios de geração distribuída reúnem empresas que firmam 
um contrato entre si para se beneficiarem das vantagens do comparti-
lhamento de recursos na implantação de um gerador FV. 

Regulado pela Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o consórcio 
precisa se inscrever no CNPJ (conforme art. 4º da Instrução Normativa 
da Receita Federal do Brasil nº 1.634/2016) e ser o titular da UC onde 
será instalado o gerador FV.

A regulação da ANEEL permite ainda que os consórcios criados em 
conformidade com a Lei nº 11.795/2008 (destinados a propiciar o aces-
so ao consumo de bens e serviços) também possam aderir ao Sistema 
de Compensação. Como esses consórcios não possuem personalida-
de jurídica nem são inscritos no CNPJ, a administradora será a titular da 
UC onde o gerador FV estiver instalado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm
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Uma cooperativa de Geração Distribuída (GD) consiste na reunião 
de pessoas, físicas e/ou jurídicas1, que têm em comum a vontade de 
produzir a própria energia, mas que, por alguma razão, não poderiam 
(ou não gostariam) de fazê-lo sozinhas.

Mas por que uma cooperativa? 

Uma cooperativa é o resultado da reunião de pessoas com um 
propósito bem definido: melhorar de vida por meio de resultados 
econômicos. Assim, com esses dois vieses, uma cooperativa assume, 
também, um papel de indutor de desenvolvimento local, já que sua 
preocupação envolve cooperados, familiares, colaboradores e toda a 
comunidade do entorno dela. Cooperando entre si, os associados (pro-
dutores ou consumidores) conseguem reduzir os custos ou alcançar 
uma vantagem econômica por meio do regime de escala.

Desde o seu surgimento no século 19, os seus referenciais funda-
mentais são: participação democrática, solidariedade, independência 
e autonomia.

Leia a definição jurídica de uma cooperativa no Glossário.

Quem pode participar?

Todos os interessados em utilizar os serviços prestados por uma coo-
perativa podem se associar, desde que estejam de acordo com as regras 
e preencham as condições preestabelecidas no estatuto para admissão.

O que é uma 
cooperativa de 

geração distribuída 
de energia

1 A cooperativa é constituída pelo número mínimo 

de 20 pessoas físicas, excepcionalmente 

permitida a admissão de pessoas jurídicas 

que tenham por objeto iguais ou correlatas 

atividades econômicas das pessoas físicas ou, 

ainda, aquelas sem fins lucrativos. Vide Lei nº 

5.764/71, art. 24, § 2º, art. 29, § 3º.

No Brasil, as cooperativas são 

regidas pela Lei n° 5.764, de 16 

de dezembro de 1971, também 

chamada de Lei Geral das 

Cooperativas. Ela define as 

bases para o cooperativismo, 

bem como seu regime geral 

de funcionamento. No que 

ela for omissa, aplicam-se as 

disposições sobre as sociedades 

simples, previstas na Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5764.htm
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Uma cooperativa de geração distribuída precisa nascer do interes-
se legítimo de um grupo de, pelo menos, 20 consumidores de energia 
elétrica. Recomenda-se que o grupo realize uma capacitação sobre 
cooperativismo, a fim de que todos estejam alinhados quanto ao fun-
cionamento de uma cooperativa e saibam quais são seus direitos e 
deveres enquanto associados.

Todos devem ter em comum o interesse em produzir a própria ele-
tricidade, mesmo que em locais distintos das unidades consumidoras 
e estar, também, na mesma área de concessão da distribuidora ou per-
missionária, visando participar do sistema de compensação de energia. 

É preciso que esse grupo esteja reunido em torno desse objetivo 
econômico comum e disposto a atingi-lo de forma autogestionada.

O poder inclusivo das cooperativas

Ao reunir os recursos de diversas pessoas dentro de uma única 
organização, a cooperativa passa a ter acesso a possibilidades antes 
indisponíveis individualmente aos cooperados. As cooperativas agro-
pecuárias, por exemplo, reúnem pequenos produtores com o objetivo 
de adquirir máquinas que serão utilizadas por todos. 

Essa estrutura societária visa reduzir os custos, juntar esforços, po-
tencializar as margens de ganhos da produção ou circulação de bens, 
produtos e/ou serviços e, devido à escala, alcançar vantagem econô-
mica entre os associados.

Princípios do  

cooperativismo

1. Adesão voluntária e livre: 

um modelo para todos;

2. Gestão democrática: todos 

têm iguais poderes;

3. Participação econômica 

dos membros: todos são 

donos e participam dos 

resultados;

4. Autonomia e independência

5. Educação, formação e 

informação: a cooperativa 

fomenta o desenvolvimento 

humano e profissional dos 

seus associados;

6. Intercooperação: todos  

se ajudam;

7. Interesse pela comunidade: 

as cooperativas contribuem 

para o desenvolvimento 

sustentável das suas 

comunidades.

 
Saiba mais no site da 

Organização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB)
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Estruturação e 
formalização da 

cooperativa

Conheça o Manual de  

Governança Cooperativa em  

www.somoscooperativismo. 

coop.br/publicacoes

A criação da cooperativa em si deve seguir determinados passos, 
como mostra a figura na próxima página.

Uma vez reunido o grupo de pessoas, a Organização das Cooperati-
vas Brasileiras (OCB), por meio de suas unidades estaduais, apoia duran-
te todo o processo de concepção e formalização de uma cooperativa.

Uma vez reunido, a OCB apoia o grupo na constituição da cooperativa.
Uma observação importante diz respeito à governança. As coope-

rativas são formadas por:
> Assembleia geral: órgão soberano da sociedade, dentro dos li-

mites legais e estatutários, tem poderes para decidir os negócios 
relativos aos rumos da cooperativa.. Suas deliberações vinculam 
todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes.

> Conselho administrativo: pode se chamar conselho de admi-
nistração ou diretoria. Órgão colegiado, previsto em lei e eleito 
pela assembleia geral, é encarregado do processo decisório da 
cooperativa na esfera de sua orientação estratégica. Como prin-
cipal componente do sistema de governança, seu papel é ser o 
elo entre a propriedade (cooperados) e a gestão para orientar e 
supervisionar a relação desta última com as demais partes inte-
ressadas. O conselho/diretoria recebe poderes dos cooperados 
e presta contas a eles por meio de assembleia geral.

Encontre o contato  

da unidade de seu estado em 

www.somoscooperativismo.

coop.br/ocb

DICA!

http://www.somoscooperativismo.coop.br/publicacoes
http://www.somoscooperativismo.coop.br/publicacoes
http://www.somoscooperativismo.coop.br/ocb
http://www.somoscooperativismo.coop.br/ocb
http://www.somoscooperativismo.coop.br/ocb
http://www.somoscooperativismo.coop.br/ocb
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> Conselho fiscal: órgão colegiado, eleito pela assembleia geral, 
com poderes estatutários e legais de fiscalizar, assídua e minu-
ciosamente, os atos da administração da cooperativa. É subordi-
nado exclusivamente à assembleia geral, portanto independen-
te dos órgãos de administração.

As cooperativas de geração distribuída são classificadas como de 
infraestrutura, portanto apoiadas junto com as demais cooperativas do 
ramo, reunindo consumidores de energia elétrica (pessoas naturais ou 
jurídicas), pertencentes a uma mesma área de concessão ou permis-
são. Seu objetivo é participar do sistema de compensação de energia.

Processo para criação de uma cooperativa

 1. Reunião do grupo

 2. Estudo de viabilidade e plano de negócios

 3. Estruturação e definição de regras e governança

 4. Fundação

 5. Formalização perante as instituições pertinentes 

(Junta Comercial do Estado, Receita Federal e OCB).
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A definição das regras de uma cooperativa constará no Estatuto 
Social e é um dos passos mais importantes no processo de formação. 
Tudo o que for decidido nessa etapa será seguido no decorrer das ativi-
dades. A Lei nº 5.764/71 define essas regras gerais, inclusive dispondo 
sobre as matérias que deverão constar no Estatuto Social.

Nessa fase, todos os envolvidos devem expor suas necessidades, 
aspirações e expectativas para que sejam levadas em conta e reflitam 
nos procedimentos internos. 

O grupo deve definir, por exemplo, qual será o procedimento de 
desligamento de um membro da cooperativa. Um grande investimento 
inicial pode ser feito na implantação do gerador fotovoltaico. Assim, 
caso um cooperado deseje deixá-la, normalmente não há maneira rá-
pida ou simples de converter este ativo em capital para restituí-lo. Pois 
tal ação protege tanto o cooperado e a cooperativa.

Em cooperativas de geração distribuída, costuma-se separar a 
quota-parte e o investimento nos equipamentos, estabelecendo um 
valor pequeno para a quota-parte. Ao separá-los, facilita-se a possível 
saída de um cooperado. Além disso, o gerador é um ativo que sofre de-
preciação com o tempo, isto é, perde seu valor com o passar dos anos, 
e a quota-parte não.

Regras de 
funcionamento da 

cooperativa

As unidades estaduais da 

OCB disponibilizam diversos 

serviços que apoiam que apoia 

os dirigentes para verificação 

dos seus processos gerenciais 

e estimula a qualidade e 

manutenção da identidade 

cooperativa.

DICA!
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Encontre mais informações  

no site da OCB: www.

somoscooperativismo.coop.br/

>   Guia Prático para dirigentes 

>   Manual para o conselho fiscal

Norma Brasileira de 

Contabilidade, itg 2004 

(24/11/2017) - trata dos 

registros contábeis para as 

sociedades cooperativas.

Como são tomadas as decisões em uma cooperativa?

As decisões do dia a dia operacional de uma cooperativa, tais como 
compras, vendas, pagamentos e admissão de empregados, ficam a car-
go do conselho de administração e/ou da diretoria, que podem contar 
com o apoio de gerentes técnicos ou comerciais, não associados. 

Já as decisões que possuem um reflexo mais expressivo no rumo da 
sociedade cooperativa são deliberações obrigatórias dos associados ou 
de seus representantes legais (delegados) em assembleia geral. Exem-
plos disso são a deliberação sobre prestação de contas da diretoria ou do 
conselho de administração, eleições e reforma do estatuto. 

A maior parte dos assuntos é deliberada por maioria de votos dos 
presentes com direito de votar. Lembre-se, cada associado terá direito 
a apenas um voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes. 
Poderão ser constituídos delegados representantes quando o número 
de cooperados exceder a três mil ou quando houver um filiado residin-
do a mais de 50km da sede da cooperativa. 

 
Direitos, deveres e responsabilidades

Todos os cooperados têm o direito de usufruir dos serviços presta-
dos pela sociedade e de contribuir para o seu controle, bastando can-
didatar-se e eleger-se para os órgãos citados anteriormente. 

Em contrapartida, os cooperados devem contribuir para a integra-
lização da quota-parte, participar ativamente das assembleias gerais 
e do rateio das perdas ou sobras apuradas. A prestação de contas da 
cooperativa é feita na assembleia geral. 

Nas cooperativas de responsabilidade limitada, cada associado 
responde pelo valor do capital por ele subscrito. Já naquelas de res-
ponsabilidade ilimitada, cada associado responde pessoal e solidaria-
mente, sem limites, pelos compromissos assumidos pela cooperativa. 
Em qualquer dos casos, porém, a responsabilidade do associado para 
com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invo-
cada depois de judicialmente exigida da cooperativa. 

http://www.somoscooperativismo.coop.br/
http://www.somoscooperativismo.coop.br/
http://www.somoscooperativismo.coop.br/
http://www.somoscooperativismo.coop.br/arquivos/Publicacoes/Guia_de_Dirigentes_web191016.pdf
http://www.somoscooperativismo.coop.br/publicacao/18/manual-de-orientacao-para-o-conselho-fiscal
file:///C:\Users\marco.oliveira\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\NE3FE93F\cfc.org.br\wp-content\uploads\2016\02\ITG_2004_aud.docx
file:///C:\Users\marco.oliveira\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\NE3FE93F\cfc.org.br\wp-content\uploads\2016\02\ITG_2004_aud.docx
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A cooperativa de geração distribuída pode assumir diferentes mo-
delos de funcionamento em função dos interesses dos cooperados.

Nesse guia, você conhecerá as principais características de três 
deles.

Modelos de negócio 
para uma cooperativa 

de geração distribuída 
fotovoltaica

Modelo com 
Recursos Próprios

Modelo com
Financiamento Externo

Modelo de Locação  
do Gerador FV
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Modelo com Recursos Próprios

Uma vez reunidos, os cooperados investem em 
conjunto, com capital próprio, em um ou mais gera-
dores FV. A energia produzida é utilizada para com-
pensar as contas de energia dos próprios associados. 

Após o início da operação, há um pequeno 
fluxo de capital dos cooperados para o rateio das 
despesas das atividades da própria cooperativa, 
como prestadores de serviço e manutenção do(s) 
gerador(es).

O retorno do capital investido de cada um resulta 
da economia na própria conta de energia.

Principais atores e relacionamento entre eles

> Cooperados
> Cooperativa
> Empresa fornecedora do gerador
> Empresa de manutenção do gerador

Arranjo:

Cooperados formam uma cooperativa que, por 
sua vez, contrata uma empresa para fornecimento e 
instalação dos geradores FV e outra de manutenção 
(pode ser a mesma fornecedora).

1. Caso alguém desenvolva um trabalho de 

forma voluntária na cooperativa, deve 

haver um termo de voluntariado assinado 

entre as partes. Lembre-se de evitar 

conflito de interesses entre a função de 

contabilidade da cooperativa e o fato de ser 

cooperado. Ou seja, não é recomendado 

que o contador exerça função nos demais 

conselhos da cooperativa.

Em muitas cooperativas, os associados investem trabalho voluntário1 

ou recebem uma remuneração bem amigável. Por isso, um cooperado 

engenheiro pode se responsabilizar pelo acompanhamento das instalações 

e, outro, um contador, por exemplo, poderia assumir a contabilidade da 

cooperativa. Dessa forma melhora-se a viabilidade do negócio conjunto.

DICA!

Energia Capital
próprio

Cooperados

Gerador(es)  
Fotovoltaico(s)
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Modelo com Financiamento Externo

Caso não disponham de capital próprio para in-
vestir no custo parcial ou total do(s) gerador(es), os as-
sociados podem recorrer a um financiamento externo 
para adquirir os equipamentos. Como no modelo 
anterior, uma vez em funcionamento, o gerador FV 
produz eletricidade que é utilizada para compensar 
as contas de energia dos próprios cooperados. 

Após o início das atividades, há um fluxo de capital 
dos associados à cooperativa para arcar com os cus-
tos operacionais, de manutenção do(s) gerador(es) e 
do pagamento do financiamento assumido.

Principais atores e relacionamento entre eles

> Cooperados
> Cooperativa
> Empresa fornecedora do gerador
> Empresa de manutenção do gerador
> Instituição financeira

Arranjo:

Cooperados formam uma cooperativa e buscam 
uma instituição financeira para financiar o gerador. 
Com o capital em mão, a cooperativa contrata uma 
empresa para fornecimento e instalação dos gera-
dores FV e outra de manutenção (pode ser a mesma 
fornecedora). Após o funcionamento do gerador, 
os cooperados iniciam o pagamento à instituição 
financeira.

Energia Financia-
mento

Cooperados

Gerador(es)  
Fotovoltaico(s)
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Modelo de Locação do Gerador FV

Neste caso, os cooperados alugam um gerador FV (ou parte 
de um) para produzir energia, que será utilizada para compensar 
suas contas. Cabe lembrar que a geração e a utilização da ener-
gia têm que estar dentro da área da mesma distribuidora. 

Uma vez instalado o gerador, há um fluxo de capital dos 
associados à cooperativa para arcar com os custos opera-
cionais e pagar a locação do gerador. Por sua vez, há um fluxo 
de capital da cooperativa aos locadores do gerador, que se 
responsabilizam pela manutenção, assistência técnica, po-
dendo também incluir o seguro do equipamento. 

Existem empresas instaladoras de geradores FV que 
utilizam os contratos de performance, nos quais a empresa 
é paga de acordo com o desempenho do gerador FV, com 
recursos advindos da economia de energia elétrica propor-
cionada pelo gerador FV.

Principais atores e relacionamento entre eles

> Cooperados
> Cooperativa
> Empresa fornecedora do gerador
> Empresa de manutenção do gerador
> Locador
Não existe impedimento legal para que a empresa fornecedora, 

a empresa de manutenção e o locador sejam o mesmo ente legal

Arranjo:

Grupo interessado em formar uma cooperativa busca 
alguém disposto a construir, alugar e manter um gerador foto-
voltaico. Em seguida, essas pessoas formam uma cooperativa. 
A contratação da empresa fornecedora e de manutenção fica 
a cargo do locador. Após a entrada em funcionamento do ge-
rador, os cooperados iniciam o pagamento ao locador.

Contratos de locação de 

geradores fotovoltaicos 

não podem ter seus valores 

atrelados ao valor da 

energia, por exemplo, 

em R$/kWh.

IMPORTANTE!

Cooperados Locador

Capital
próprio

Gerador(es) 
Fotovoltaico(s)

Energia
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Qual o modelo mais 
adequado para mim 

A escolha do modelo dependerá, primeiramente, da intenção dos 
cooperados, considerando o fato de cada um buscar atender a ne-
cessidades específicas. Além disso, o tempo para recuperar o capital 
investido varia de acordo com as tarifas de energia elétrica e irradiação 
solar no local de instalação do gerador. 

Veja resumo comparativo entre os modelos abordados neste guia: 

Modelo
 Recursos 
Próprios

Financiamento 
Externo

Locação de  
Gerador FV

Ideal para

Quem tem 
recursos 

disponíveis 
para investir

Quem não possui recurso próprio para 
investimento

Fluxo 
financeiro

Cooperados 
se beneficiam 

de toda a 
economia 

produzida pelo 
gerador FV

Cooperados 
utilizam a 

economia na 
conta para pagar 
o financiamento. 

Depois de quitado, 
beneficiam-se de 
toda a economia 
produzida pelo 

gerador

Será pago mensalmente 
um valor ao locador 

que, preferencialmente, 
deve ser menor do que 
a economia na conta de 

energia.
Períodos de locação 

normalmente são 
superiores a 10 anos
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A cooperativa é viável?

Assim como toda nova empreitada, a criação de uma cooperativa e 
a instalação de um gerador fotovoltaico devem passar primeiro por um 
estudo para avaliar sua viabilidade técnica e econômica.

A criação da cooperativa passa tanto pela análise financeira como 
também pela avaliação do grupo que irá formá-la. Algumas questões 
importantes:

> Todos estão presentes por livre e espontânea vontade?
> Todos compartilham de objetivos comuns para criação da coo-

perativa?
> Todos reconhecem que uma cooperativa requer comprometi-

mento, participação e cooperação entre seus cooperados?
> Todos entendem que uma cooperativa é uma organização sem 

fins lucrativos e que os eventuais ganhos (sobras líquidas) podem 
ser reinvestidos na cooperativa na forma de educação, assistên-
cia técnica e melhoria da qualidade de vida dos cooperados?

Ao responder afirmativamente a essas questões, o futuro coope-
rado pode se tranquilizar de que estará fazendo parte de um grupo de 
pessoas que compartilha da filosofia do cooperativismo.

No aspecto financeiro, a cooperativa apresenta alguns custos de 
operação e manutenção, tais como:

> Serviços de contabilidade;
> Prestadores de serviços e, eventualmente, empregados;
> Contribuição da OCB. 

Estudos de 
viabilidade da 

cooperativa e do 
gerador fotovoltaico

Sobras líquidas

As sobras líquidas, após 

os descontos legais 

destinados ao FATES e 

ao Fundo de Reserva, 

devem ser devolvidas aos 

cooperados, na proporção 

de suas operações com 

a cooperativa, salvo 

deliberação em contrário da 

Assembléia Geral. 
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E o gerador fotovoltaico?

A viabilidade de um gerador FV diz respeito, principalmente, às 
variáveis técnico-financeiras. É preciso entender qual o investimento 
necessário, quais os custos de operação e os fatores de influência na 
economia obtida.

A seguir estão listadas as principais variáveis que devem ser avalia-
das para a implantação de um gerador FV.

Sistema de Compensação  

de Energia

Quer saber mais sobre as 

normas da ANEEL sobre o 

tema? Acesse as perguntas e 

respostas sobre a Resolução 

Normativa 482/12. 

* A forma de avaliar o local de instalação variará 

dependendo do arranjo contratual. A seguir 

uma breve explicação. 

** Para microgeradores (até 75kW), a unidade 

onde se localizará a geração deverá pagar 

mensalmente, no mínimo, o custo de 

disponibilidade. Para minigeradores, é 

preciso estar atento aos custos associados à 

demanda contratada. 

*** Alguns estados brasileiros ainda cobram ICMS 

sobre a energia gerada. Consulte a Fazenda 

Estadual para saber se existe isenção e como 

ela abrange os diversos modelos de GD. 

Se quiser ter uma ideia aproximada da potência necessária do ge-
rador fotovoltaico para suprir a energia consumida pelas pessoas com 
as quais você pretende formar uma cooperativa, acesse o Simulador 
de Cooperativas de Energia Solar, do Instituto Ideal, em www.america 
dosol.org/simulador-cooperativas

Contudo, lembre-se de que esse é um valor aproximado e uma aná-
lise precisa ser feita por um profissional qualificado.

Investimento Custos Operacionais Economia

Equipamentos Serviço de manutenção Irradiação solar

Serviço de instalação Segurança do gerador Tarifa da distribuidora

Aquisição do local 
para instalação*

Seguro 
dos equipamentos

Qualidade da instalação 
do gerador

Internet para 
monitoramento 

Cobrança ou não de ICMS 
sobre a energia gerada***

Locação do local
para instalação*

Pagamento do custo de 
disponibilidade ou da 
demanda contratada**

http://www.aneel.gov.br
www.americadosol.org/simulador-cooperativas
www.americadosol.org/simulador-cooperativas
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Licenciamento

Preste atenção à necessidade 

de licenciamento ambiental 

de seu gerador FV, pois os 

requisitos e normas ambientais 

variam entre os estados. 

Consulte sua concessionária ou 

permissionária de energia para 

obter mais informações.

E quanto ao local de instalação?

Geradores fotovoltaicos podem ser instalados em edificações, 
como prédios, armazéns, galpões e outros; em estruturas elevadas 
com usos específicos, como coberturas de estacionamentos ou postos 
de gasolina; ou, ainda, diretamente no solo.

Além dessas variações, o local de instalação pode ou não perten-
cer à cooperativa (ou a um ou mais de seus cooperados). Assim, onde 
instalar o gerador deve ser decidido e acordado entre os cooperados, 
ainda que o local pertença a um deles. A seguir estão listadas algumas 
opções de arranjos:

> Aquisição: o custo da compra do terreno deve ser considerado 
juntamente com o investimento inicial de compra e instalação 
do gerador;

> Locação (terreno ou espaço em telhado/estrutura): A remune-
ração deve ser acordada com o proprietário do local. (Lembre-se 
de que o valor da locação de terrenos, lotes ou propriedades não 
pode estar atrelado à unidade de energia elétrica produzida);

> Comodato (terreno ou espaço em telhado/estrutura): Neste 
caso, não há custo para a cooperativa, pois o comodato é, por 
definição, um empréstimo gratuito. Entretanto, deve-se levar em 
conta o prazo do contrato de comodato, de modo que coincida, 
ou ultrapasse, a vida útil do gerador FV. 

Em qualquer dos casos, o proprietário do espaço de instalação do 
gerador é um ator importante em todo o processo e deve ser levado em 
conta desde o início da fase de análise de viabilidade.

Em contratos de comodato 

ou locação de telhado, o 

gerador instalado no telhado 

precisa ser conectado à rede 

da distribuidora por meio de 

uma nova conexão, diferente 

daquela já existente no 

local. Isso é necessário para 

posterior compensação

dos créditos.

DICA!
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Vantagens Desvantagens

Aquisição
Garantia de posse e acesso 

ao local pelo tempo necessário 
à vida útil do gerador

Custo adicional 
a ser desembolsado 
no início do projeto

Locação
Inexistência 

do investimento inicial
Risco da necessidade 
de devolução do local 

ao proprietário antes do fim 
da vida útil do geradorComodato

Inexistência de qualquer custo 
adicional pelo uso do local

A tabela a seguir compara as vantagens e desvantagens de cada 
uma das opções de arranjo para o local de instalação.
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Elaboração 
do projeto

Projeto básico

Elencados ou definidos os locais para a instalação e constituída a 
cooperativa, é hora de iniciar o projeto do gerador FV!

As informações sobre o projeto técnico e as especificações para im-
plementação do gerador devem ser reunidas em um único documen-
to, tais como local previsto para instalação e tamanho do gerador. Esse 
documento será a base para a solicitação de orçamentos.

É muito comum as empresas solicitarem uma visita técnica ao local 
de instalação para poder levantar detalhes específicos que irão com-
por o orçamento (por exemplo, necessidade de máquinas especiais, 
andaimes, plataforma elevatória, obras civis, fundação etc.).

No site da OCB você pode ter acesso a um modelo para tomada de 
preços de empresas fornecedoras de geradores FV, que inclui dicas 
para identificar boas empresas e meios de como comparar diferentes 
propostas comerciais.

Contratação da empresa fornecedora

As empresas fornecedoras podem atuar de diferentes maneiras. 
Algumas vendem somente equipamentos, outras apenas instalam e 
há, ainda, aquelas que fornecem o pacote completo (contrato chave-
-na-mão ou turn-key).

A cooperativa deve decidir quais produtos e/ou serviços irá ad-
quirir e se serão todos provenientes de uma mesma empresa. Contra-
tar o pacote completo pode facilitar o trabalho de acompanhamento 
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da implantação do gerador, além de eventualmente resultar em pre-
ços mais competitivos.

Há ainda a opção de contratar separadamente cada etapa da im-
plantação do gerador, como o projeto técnico, a aquisição dos equipa-
mentos, a instalação e a operação e manutenção. Neste caso, é preciso 
participar mais durante o processo, já que a cooperativa terá de contro-
lar cada etapa.

Qualidade

Um fator de extrema importância é a qualidade e seriedade da empre-
sa, seja ela fornecedora do serviço completo ou apenas de uma parte. 

Uma dica importante é sempre pedir referências, tanto sobre os 
equipamentos e locais que o utilizam, quanto de serviços de instala-
ção já realizados e clientes antigos. Nessas horas, não vale economi-
zar nas perguntas!

 Processo na distribuidora

Uma vez selecionada e contratada a empresa, chega o momento 
de finalizar o projeto técnico e dar entrada no processo de solicitação 
de conexão à rede na distribuidora.

Toda a documentação técnica é avaliada, verificando-se, por exem-
plo, se os equipamentos projetados atendem às normas vigentes, ou 
ainda se a rede de distribuição suporta a quantidade de energia a ser 
gerada. Caso sejam necessárias obras na rede, é possível que a coope-
rativa tenha de participar financeiramente dos custos. Isso pode impac-
tar na equação econômica do negócio e deve ser levado em conside-
ração pelos cooperados.

Acesse o site do 

INMETRO para conferir os 

equipamentos homologados 

e a classe de eficiência.

Você pode encontrar as 

empresas que atuam no 

setor FV no Programa 

América do Sol, do Instituto 

Ideal, ou em entidades do 

setor, como Associação 

Brasileira de Energia Solar 

Fotovoltaica (ABSOLAR) e 

Associação Brasileira de 

Geração Distribuída (ABGD).

DICA!

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/sistema-fotovoltaico.asp
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/sistema-fotovoltaico.asp
http://americadosol.org/fornecedores
http://americadosol.org/fornecedores
http://absolar.org.br/
http://absolar.org.br/
http://absolar.org.br/
https://www.geracaodistribuida.org/
https://www.geracaodistribuida.org/
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A documentação inclui a lista de unidades consumidoras que parti-
ciparão do Sistema de Compensação de Energia, na qual deve constar 
o percentual de eletricidade gerada a que terá direito cada unidade 
consumidora. Essa distribuição normalmente é feita proporcionalmen-
te ao investimento de cada cooperado.

Após as análises da distribuidora e o sinal verde, a cooperativa pas-
sa à fase de implantação do gerador. 

Se nessa etapa você tiver algum problema com a distribuidora, 
tanto no processo de conexão quanto posteriormente no faturamento, 
conheça a forma correta de registrar uma reclamação no site ANEEL.

Ficou curioso sobre os 

detalhes do processo 

junto a distribuidora? Leia 

o guia de microgeradores 

fotovoltaicos em www.

americadosol.org/guiaFV

http://www.aneel.gov.br/destaques-consumidor/-/asset_publisher/kM1X2uTBr6qH/content/como-registrar-sua-solicitacao-/655804?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fdestaques-consumidor%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kM1X2uTBr6qH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D6
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Começo dos trabalhos

Com a aprovação do projeto, a cooperativa finalmente adquire os 
equipamentos ou contrata uma instalação chave-na-mão. A espera 
pela aprovação da distribuidora é importante para garantir que ape-
nas equipamentos homologados, inclusive pelo INMETRO, sejam 
adquiridos.

É fundamental que os cooperados acompanhem a implantação, 
pois, como em toda obra, podem ocorrer imprevistos. Entretanto, lem-
bre-se de que a empresa contratada está ali para solucionar proble-
mas. Uma boa prática é eleger um cooperado com mais conhecimento 
sobre o assunto para ser o interlocutor. Em grandes obras, é comum 
existir a figura do engenheiro do cliente, que pode ser contratado espe-
cificamente para esse fim.

Início da operação

Uma vez finalizada a instalação, a distribuidora vistoria o local. Após 
a aprovação, ela faz a troca do medidor de energia que existir na UC por 
um medidor bidirecional, que medirá a energia consumida e a enviada 
para a rede.

Pronto! A cooperativa já está gerando energia!
A partir de então, as contas de luz de cada cooperado deverão pas-

sar a exibir a quantidade de créditos a que tem direito cada um, de acor-
do com a proporção informada no início do processo.

A Resolução Normativa da ANEEL 482/12 permite que cooperados 
entrem no Sistema de Compensação, saiam ou alterem sua participa-

Implantação do 
gerador fotovoltaico
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ção. A informação sobre os novos percentuais deve ser repassada à dis-
tribuidora, que tem até 60 dias para implementar esses novos valores 
para repartição da energia gerada.

Operação e manutenção

A operação de um gerador FV é bastante simples, pois não requer 
a intervenção de pessoas. Mas um aspecto muito importante é moni-
torar, via internet, a quantidade de energia gerada e o período de fun-
cionamento, por exemplo. Em geral, os equipamentos de geração FV já 
vêm com um dispositivo embutido que permite esse monitoramento. 
Entretanto, é necessário acesso à internet no local de instalação para 
poder utilizá-lo.

A manutenção de um gerador FV não é um fator que deverá 
preocupá-lo, pois normalmente é mínima. A manutenção preventiva 
consiste em verificar as condições do local da instalação para, por 
exemplo, retirar eventuais moradores indesejados nos equipamentos 
(como ninhos de insetos e pássaros) ou limpar os módulos devido à 
poeira ou partículas vindas de fábricas, aeroportos ou obras próximas, 
por exemplo.

Já a manutenção corretiva pode ser alertada por alguns sistemas 
de monitoramento mais avançados, que emitem avisos sempre que 
algo de anormal acontece, segundo uma configuração prévia. Caso 
isso ocorra, basta acionar uma empresa especializada. 

Você pode considerar entre 0,8% e 1,5% do valor investido no ge-
rador com o gasto anual com operação e manutenção, o que inclui o 
custo de seguro, segurança e monitoramento. 
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Resumo 
do passo a passo

Reunir o grupo 
interessado 
em formar a 
cooperativa

Estudar a 
viabilidade da 
usina fotovoltaica 
e da cooperativa

Definir o modelo 
de negócio e local 
de instalação 
e avaliar a 
viabilidade

Fundar e 
formalizar a 
cooperativa 
(Receita Federal, 
Junta Comercial e 
Registro na OCB)

Definir as regras da 
cooperativa 

Selecionar 
a empresa 
fornecedora do 
gerador

Elaborar o projeto e 
dar entrada junto à 
distribuidora

Realizar o 
preenchimento de 
formulários, reunir 
documentos técnicos  
e relação de unidades 
para compensação

1

2

4

3

5

6
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Todas as etapas a serem seguidas estão apresentadas de forma 
resumida nesta seção, desde a reunião do grupo até a conexão do ge-
rador FV à rede elétrica e a compensação efetiva da energia gerada na 
conta individual da UC de cada membro da cooperativa.

Iniciar as obras de 
implantação do 
gerador

Comprar 
equipamentos e 
materiais (pode 
ser realizada pela 
empresa instaladora 
em caso de contrato 
chave-na-mão)

Obter a aprovação 
da conexão do 
gerador à rede 
pela distribuidora

Concluir a instalação 
e conectá-la à rede 
de distribuição

Receber vistoria 
da distribuidora e 
instalar medidor de 
energia bidirecional

Iniciar o sistema de
compensação

Receber a
compensação da
energia gerada
nas contas dos
cooperados

Realizar a gestão
da cooperativa
e acompanhar
a produção de
energia

8

7

9

10

11
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Para compreender melhor como uma cooperativa de geração dis-
tribuída pode ajudar pessoas a produzirem sua própria eletricidade, 
seguem alguns exemplos de situações possíveis.

Todos os exemplos estão baseados em valores praticados no mer-
cado no início de 2018.

O Instituto Ideal desenvolveu um Simulador de Cooperativas de 

Energia Solar no qual você pode simular a sua própria cooperativa de 
energia solar, assim como os exemplos deste Guia. 

O simulador do Instituto Ideal estima a potência necessária do ge-
rador fotovoltaico para suprir a energia consumida por um grupo de 
pessoas que deseja formar uma cooperativa de energia solar, os custos 
esperados para manter a cooperativa e a economia esperada na fatura 
de energia elétrica dos cooperados. 

Acesse o simulador em: www.americadosol.org/simulador- 
cooperativas

1.Cooperativa com microgeração  
 de consumidores residenciais

Na cidade de São Paulo (SP), 20 pessoas, titulares de 20 UCs, 
decidem se reunir para criar uma cooperativa de geração distribuí-
da. Mesmo sendo um grupo heterogêneo, é possível identificar três  
perfis diferentes:

Exemplos

www.americadosol.org/simulador-cooperativas
www.americadosol.org/simulador-cooperativas
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Dados sobre o consumo médio dos cooperados

Perfil Casal Família com 4 Grande Família

Consumo médio 
mensal (kWh/mês)

150 300 1.000

Tarifa com impostos 
(R$/kWh)

0,505 0,599 0,599

Gasto médio mensal 
(R$/mês)

76 180 599

Tipo de conexão Bifásica Trifásica Trifásica

Custo de 
disponibilidade* 

(kWh/mês)
50 100 100

> Um casal, que consome em torno de 150kWh/mês;
> Uma família com quatro pessoas, que consome em torno de 

300kWh/mês;
> Uma grande família com consumo alto de energia, em torno de 

1.000kWh/mês.
O grupo é formado por 15 pessoas (15 UCs) com o perfil de consu-

mo de “Casal”, 4 pessoas (4 UCs) com perfil de consumo “Família com 
Quatro” e uma pessoa (1 UC) com perfil de “Grande Família”. No total, o 
conjunto dessas 20 UCs consome 4.450kWh por mês.

Como todos residem em apartamento, o grupo encontra alguém dis-
posto a alugar um terreno, lote ou propriedade (ex.: telhado) para instalar o 
gerador fotovoltaico. Todas as pessoas estão dentro da área de concessão 
da distribuidora Eletropaulo. Entre os cooperados, há um contador que 
ficará responsável pela contabilidade sem custos para a cooperativa. 

As tabelas a seguir resumem os benefícios e custos para a viabiliza-
ção dessa cooperativa.

Confira o Ranking das tarifas 

das distribuidoras de energia 

homologadas pela ANEEL.

* Saiba que a conta de luz do cooperado e da 

cooperativa (ponto de conexão da unidade 

geradora) nunca será igual a zero, pois 

há sempre um valor mínimo a ser pago, 

referente ao custo de disponibilidade da 

distribuidora. Esse custo está ligado ao fato 

de a distribuidora “emprestar” a sua rede 

elétrica para atuar como a “bateria” que 

acumula os créditos de energia do gerador 

FV da sua cooperativa. Para saber mais sobre 

o assunto, leia o Caderno Temático  

sobre Micro e Minigeração Distribuída  

no site da ANEEL.
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2. Cooperativa de consumidores  
residenciais e uma grande empresa

Na cidade de João Pessoa/PB, o dono de um supermercado e 100 
pessoas decidem se reunir para criar uma cooperativa de geração dis-
tribuída. É possível identificar três perfis diferentes de consumidores, 
incluindo o supermercado:

> Um casal, que consome em torno de 150kWh/mês;

Dados sobre custos e economias esperados para os cooperados

Perfil Casal Família  
com 4

Grande 
Família

Custos

Investimento
inicial (R$)

5.328,13 10.656,25 47.953,13

Rateio de despesas 
mensais (R$/mês)

14,41 28,82 129,69

Economia

Redução na conta 67% 67% 90%

Novo consumo 
(R$/mês)

25,25 59,90 59,90

Economia mensal  
líquida (R$/mês)

36,09 90,98 409,41

Economia anual 
líquida (R$/ano)

433,08 1.091,76 4.912,92

Características do Gerador Fotovoltaico

Tamanho do sistema (kWp) 31

Geração de energia média mensal (kWh/mês) 3.200

Área necessária (m2) 248

Preço do gerador FV (R$/Wp) 5,50

Preço total (equipamentos + instalação) (R$) 170.500,00
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> Uma família com quatro pessoas, que consome em torno de 
300kWh/mês;

> Um supermercado, que consome em torno de 5.000kWh/mês.
No todo, o grupo é formado por 85 pessoas (85 UCs) com o perfil de 

consumo de “Casal”, 15 pessoas (15 UCs) com perfil de consumo “Famí-
lia com Quatro” e o supermercado (1 UC). No total, o conjunto dessas 
101 UCs consome 22.250kWh por mês. 

O supermercado possui um armazém com um grande telhado de 
telhas metálicas e decide ceder, em comodato, a área para a instalação 
do gerador. Além disso, o contador do mercado decide se tornar um 
associado e fará a contabilidade por um valor reduzido. Todas as UCs 
estão dentro da área de concessão da distribuidora Energisa.

As tabelas a seguir exibem primeiramente os gastos atuais dos 
perfis típicos de cooperado e do supermercado; em segundo lugar, o 
tamanho do sistema para atender a todo o grupo; e, em terceiro lugar, a 
economia de cada um.

Dados sobre o consumo médio dos cooperados

Perfil Casal Família com 4 Supermercado

Consumo médio 
mensal (kWh/mês)

150 300 5.000

Tarifa com impostos 
(R$/kWh)

0,722 0,722 0,702

Gasto médio mensal 
(R$/mês)

108 217 3.510

Tipo de conexão Bifásica Trifásica Trifásica

Custo de 
disponibilidade* 

(kWh/mês)
50 100 100
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3. Cooperativa de vizinhos  
e pequenas empresas

Na cidade de Francisco Beltrão/PR, 100 vizinhos e 30 pequenos 
empresários decidem se reunir para criar uma cooperativa de geração 
distribuída. Da mesma forma que nos outros exemplos, podemos iden-
tificar perfis distintos de consumidores:

> Um casal, que consome em torno de 150kWh/mês;

Características do Gerador Fotovoltaico

Tamanho do sistema (kWp) 132

Geração de energia média mensal (kWh/mês) 16.400

Área necessária (m2) 1.056

Preço do gerador FV (R$/Wp) 5,00

Preço total (equipamentos + instalação) (R$) 660.000,00

Dados sobre custos e economias esperados para os cooperados

Perfil Casal Família  
com 4

Supermer-
cado

Custos

Investimento
inicial (R$)

4.024,39 8.048,78 197.195,12

Rateio de despesas 
mensais (R$/mês)

24,15 48,29 1.183,11

Economia

Redução na conta 67% 67% 98%

Novo consumo 
(R$/mês)

36,10 72,20 70,20

Economia mensal  
líquida (R$/mês)

48,05 96,11 2.256,69

Economia anual 
líquida (R$/ano)

576,60 1.153,32 27.080,28
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> Uma família com quatro pessoas, que consome em torno de 
300kWh/mês;

> Pequenas empresas, como padarias, salões de beleza, açougues, 
restaurantes e outros, que consomem em torno de 3.000kWh/mês.

O grupo é formado por 80 pessoas (80 UCs) com o perfil de consu-
mo de “Casal”, 20 pessoas (20 UCs) com perfil de consumo “Família com 
Quatro” e 30 pequenas empresas (30 UCs). No total, o conjunto dessas 
130 UCs consome 108.000kWh por mês. 

A cooperativa decide alugar um terreno nas imediações da cidade 
para a instalação do gerador. Todas estão dentro da área de concessão 
da distribuidora Copel.

Neste exemplo, os cooperados decidem financiar boa parte do 
projeto (aproximadamente 50% do investimento com os equipamentos 
+ instalação do gerador FV). As tabelas a seguir exibem primeiramente 
os gastos atuais dos perfis típicos de cooperado e das pequenas em-
presas; em segundo lugar, o tamanho do sistema para atender a todo o 
grupo; e, em terceiro lugar, a economia de cada um.

Dados sobre o consumo médio dos cooperados

Perfil Casal Família com 4 Pequena Empresa

Consumo médio 
mensal (kWh/mês)

150 300 3.000

Tarifa com impostos 
(R$/kWh)

0,691 0,691 0,691

Gasto médio mensal 
(R$/mês)

104 207 2.074

Tipo de conexão Bifásica Trifásica Trifásica

Custo de 
disponibilidade* 

(kWh/mês)
50 100 100
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Características do Financiamento

Montante financiado (R$) 2.000.000,00

Prazo (anos) 8

Taxa (% a.a.) 12%

Mensalidade (R$/mês) 33.550,47

Dados sobre custos e economias esperados para os cooperados

Perfil Casal Família  
com 4

Pequena 
Empresa

Custos

Investimento
inicial (R$)

2.007,07 4.014,14 58.205,05

Rateio de despesas 
mensais (R$/mês)

58,55 117,11 1.698,04

Economia

Redução na conta 67% 67% 97%

Novo consumo 
(R$/mês)

34,55 69,10 69,10

Economia mensal  
líquida (R$/mês)

10,55 21,09 305,86

Economia anual 
líquida (R$/ano)

126,60 253,08 3.670,32

Características do Gerador Fotovoltaico

Tamanho do sistema (kWp) 886

Geração de energia média mensal (kWh/mês) 99.000

Área necessária (m2) 7.088

Preço do gerador FV (R$/Wp) 4,50

Preço total (equipamentos + instalação) (R$) 3.987.000,00
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Capital social:

Subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser 
superior ao maior salário-mínimo vigente no país, devidamente subs-
critas pelos associados, considerando que nenhum destes poderá 
subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes. É vedado 
às cooperativas distribuir qualquer espécie de benefício às quotas-par-
tes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financei-
ros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuan-
do-se os juros até o máximo de 12% ao ano que incidirão sobre a parte 
integralizada.

Cooperativa: 

Uma sociedade (não empresária), sujeita à Lei nº 5.764/71 e ao 
Código Civil, formada por, no mínimo, 20 pessoas naturais, excepcio-
nalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas. Os associados 
participam contribuindo com recursos financeiros – dinheiro, móveis, 
imóveis e outros bens avaliáveis – para a constituição do capital social. 
Cada associado possui uma fração do capital social, a qual é denomi-
nada “quota ou cota-parte”. 

Conselho administrativo: 

A cooperativa será administrada por uma diretoria ou um conselho 
de administração, composto exclusivamente de associados eleitos 
pela assembleia geral, com mandato não superior a quatro anos, cuja 

Glossário
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obrigatoriedade de renovação é de, no mínimo, 1/3 (um terço) do con-
selho de administração, podendo ainda o Estatuto criar outros órgãos 
necessários.

Conselho fiscal: 

As contas da cooperativa serão analisadas por um conselho fiscal, 
cuja criação é obrigatória para este tipo societário. Composto exclusi-
vamente de associados eleitos pela assembleia geral, com três mem-
bros efetivos e três suplentes, todos com mandato anual, facultando-
-se a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes. A fiscalização 
deverá ser assídua e minuciosa.

Custo de disponibilidade: 

Taxa mínima cobrada pelas distribuidoras por disponibilizar a ener-
gia elétrica no ponto de consumo. Seu valor depende do tipo de liga-
ção elétrica, monofásica, bifásica ou trifásica.

Depreciação: 

Perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural 
ou de sua obsolescência. Na contabilidade das empresas, a depreciação é 
registrada como um percentual do valor contábil do bem que é desconta-
do ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

Estatuto social: 

Uma das peças mais importantes na abertura de qualquer socieda-
de personificada. Nele deverão constar as características essenciais da 
cooperativa (art. 4º da Lei nº 5.764/71), a estrutura básica definida pela 
Lei (art. 21 da Lei nº 5.764/71), além da definição adotada para o regime 
de responsabilidade dos associados (arts. 11 e 12 da Lei nº 5.764/71).

Quota-parte: 

Menor fração do capital social de uma cooperativa.
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Referência de 
materiais extras para 

aprofundamento
no tema

Links Importantes
ANEEL - www.aneel.gov.br
OCB - www.somoscooperativismo.coop.br
DGRV - www.dgrv.org
GIZ - www.giz.de
America do Sol - www.americadosol.org

 >  Leia o documento com informações complementares 
sobre cooperativas, consórcios e outros 
aspectos relevantes sobre o tema.

 >  Ficou com dúvida? Veja se encontra a resposta 
na lista de Perguntas Frequentes.

 >  Está pronto para contratar uma empresa instaladora? 
Leia o documento “Dicas para contratação de empresas 
fornecedoras de geradores fotovoltaicos”.

 >  Sua nova cooperativa deseja comprar ou alugar um imóvel 
para a instalação do sistema fotovoltaico? Leia o documento 
“Dicas para negociação de contratos de locação ou compra de 
imóveis para instalação de geradores de uma cooperativa de 
geração distribuída”.

Se você ficou com alguma dúvida ou quer se aprofundar no tema, 
acesse o site da OCB, em Publicações, para encontrar os documentos 
citados abaixo.

http://www.aneel.gov.br
http://www.somoscooperativismo.coop.br
http://www.dgrv.org
http://www.giz.de
http://www.americadosol.org
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1. Todas as indicações, dados e resultados deste estudo foram com-
pilados e cuidadosamente revisados pelos autores. As instituições 
e os autores, no entanto, não se responsabilizam por eventuais 
erros, imprecisões ou omissões. As instituições e os autores não 
podem ser responsabilizados por qualquer reivindicação, perda 
ou prejuízo direto ou indireto resultante do uso ou confiança de-
positada sobre as informações contidas neste estudo, direta ou 
indiretamente resultante de erros, imprecisões ou omissões de 
informações neste estudo.

2. A duplicação ou reprodução do todo ou de partes deste estudo (in-
cluindo a transferência de dados para sistemas de armazenamento 
de mídia) e distribuição para fins não comerciais é permitida, desde 
que as instituições sejam citadas como fonte da informação. Para ou-
tros usos comerciais, incluindo duplicação, reprodução ou distribui-
ção do todo ou de partes deste estudo, é necessário o consentimento 
escrito das instituições responsáveis.

Informações 
legais





Organização e realização

Apoio Institucional

Apoio na promoção e divulgação

Confederação Alemã das Cooperativas

SistemaOCB
CNCOOP - OCB - SESCOOP

Por meio da:





Organização e realização

Apoio Institucional

Apoio na promoção e divulgação

Confederação Alemã das Cooperativas

SistemaOCB
CNCOOP - OCB - SESCOOP

Por meio da:


