
 

 

A nova conta de energia elétrica 

Quando você instala um sistema solar fotovoltaico na sua Unidade Consumidora, costuma surgir algumas 

dúvidas. Pensando nisso, trouxemos para você algumas explicações que irão ajudar com as dúvidas quanto 

a conta de energia que você poderá ter após a instalação de seu projeto.  

Esta é uma dúvida comum de nossos clientes, pois a fatura muda um pouco depois da instalação de seu 

sistema. Mas você não precisa se preocupar pois as mudanças são todas previstas por norma e TODAS as 

distribuidoras devem segui-las. 

 

O Artigo 7º da REN 482 lista todas as informações adicionais que a distribuidora deve disponibilizar para uma 

residência ou empresa com energia solar: 

1. Informação da participação da unidade consumidora no sistema solar fotovoltaico. 

Se a unidade onde o sistema fotovoltaico foi instalado for a única a utilizar os créditos produzidos, haverá 

uma indicação de 100% de participação. Se estiver mandando créditos para outra unidade da empresa, para 

outra residência ou fazer parte de um consumo compartilhado (cooperativa ou consórcio), este valor irá 

representar a sua participação conforme o acordado com a distribuidora. 

2. O saldo anterior de créditos em kWh. 

Ou seja, toda a energia excedente que o seu sistema inseriu na rede até o mês anterior. 

3. A energia elétrica ativa consumida, por posto tarifário. 

Toda a energia que você consumiu da rede da distribuidora no mês. 

4. A energia elétrica ativa injetada, por posto tarifário. 

Ou seja, toda a energia excedente que o seu sistema inseriu na rede no mês corrente 

5. Histórico da energia elétrica ativa consumida e da injetada nos últimos 12 ciclos de 

faturamento. 

Histórico do último ano de toda a energia consumida e injetada na rede da distribuidora. 

6. O total de créditos utilizados no ciclo de faturamento, discriminados por unidade consumidora. 

Discriminação de todos os créditos que foram utilizados no ciclo de faturamento. 
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7. O total de créditos expirados no ciclo de faturamento

Os créditos possuem uma validade de 60 meses. Assim, se ultrapassarem esta marca, serão expirados e 

deixarão de aparecer em sua fatura de energia 

8. O saldo atualizado de créditos. 

No fechamento do ciclo de faturamento, ou seja, no fechamento da “conta do mês”, são somados os créditos 

acumulados com os créditos gerados no mês. Então, a energia utilizada da rede elétrica é subtraída desta 

conta. O resultado é o saldo atualizado de créditos. 

9. A próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar e o ciclo de faturamento em que 

ocorrerá

Como dissemos anteriormente, os créditos possuem uma validade de 60 meses. Assim, você poderá conferir 

em sua fatura a parcela que está próxima do vencimento. 

 

Você pode conferir o texto completo da norma no seguinte link:  

HTTP://WWW2.ANEEL.GOV.BR/CEDOC/REN2012482.PDF. 
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Cada distribuidora tem um layout de fatura de energia diferente. Utilizaremos uma conta da EDP como 

exemplo, mas as outras distribuidoras obrigatoriamente deverão ter os mesmos dados.  

Os números em laranja indicam os novos dados de sua conta de energia após a instalação de seu sistema de 

energia solar fotovoltaica, apresentados na seção anterior. 
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Lembrando que se os dados não aparecem na fatura, você poderá acessá-los no portal de sua 

distribuidora 

Para facilitar o conhecimento de sua nova fatura de energia, formulamos um passo a passo para que a sua 

análise seja facilitada. 

 

 

Este é o primeiro quadro que você deve se atentar. É aqui que se encontra o tipo de tarifação e o tipo de 

ligação elétrica de sua propriedade. Neste exemplo, o tipo de tarifação é B1 Residencial e o tipo de ligação 

elétrica é o Trifásico. 

O tipo de tarifação vai indicar qual o valor você irá pagar pela energia consumida. 

O tipo de conexão irá indicar qual o custo mínimo ou custo de disponibilidade que você irá pagar caso você 

não utilize energia elétrica no mês (em caso de férias e viagens por exemplo) ou caso você tenha créditos ou 

produza toda a energia que consumiu no mês com seu sistema de energia solar fotovoltaica. É por este 

motivo que as contas de energia nunca são zeradas. 

Abaixo confira os tipos de ligação e seus respectivos custos de disponibilidade: 

• Monofásico: o custo de disponibilidade equivale a 30 kWh (quilowatts-hora); 

• Bifásico: a taxa mínima corresponde a 50 kWh; 

• Trifásico: o custo de disponibilidade é igual a 100 kWh. 

 

 

 

Agora iremos verificar qual o valor que iremos pagar pela tarifa. Este valor é definido pela ANEEL (Agência 

Nacional de Energia Elétrica) e irá variar de acordo com a distribuidora de energia e de acordo com seu tipo 

de tarifação. O quadro acima do “Detalhes de Faturamento” mostra o valor da tarifa dividida em duas partes: 
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TUSD e TE (valores sem a aplicação de impostos - ICMS, PIS e COFINS). Como verificamos na seção anterior, 

já temos a informação de que este cliente está sendo tarifado como uma unidade B1 residencial.  

TE é a abreviação de Tarifa de Energia, ou seja, o custo da energia que você utilizou no mês.  

TUSD é a abreviação de Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, ou seja, o custo da distribuição da energia 

que você utilizou até a sua residência. 

Em algumas distribuidoras, apenas um valor total da tarifa é disponibilizado ao cliente. No caso da EDP, este 

valor é mostrado dividido em duas partes: TUSD e TE, onde o valor total da tarifa (sem impostos) é a soma 

destes dois valores. 

Neste exemplo, o valor da TUSD sem impostos é de R$ 0,29017300/kWh e da TE é de R$ 0,24982300/kWh. 

 

 

O próximo passo da análise é verificar o quanto de energia a residência utilizou da rede elétrica da 

distribuidora e o quanto de energia o sistema de energia solar fotovoltaico injetou na rede elétrica.  

-- 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: lembre-se aqui que o valor da energia injetada normalmente é diferente da 

energia que o seu sistema produz. Ou seja, o valor que vimos no aplicativo ou na tela do inversor é diferente 

da energia que é injetada na rede. Isso ocorre, pois a energia que está sendo gerada pelo seu sistema durante 

o dia é utilizada automaticamente em lâmpadas ou em outros eletrodomésticos que estejam ligados naquele 

momento. Assim, temos uma impressão de que a residência está utilizando menos energia no mês. 

-- 

Voltando a nossa análise, percebemos que esta residência utilizou 1003 kWh de energia da rede elétrica da 

distribuidora e injetou 1303 kWh de energia proveniente do sistema de energia solar.  

Isso já nos dá o indício de que esta residência irá pagar o custo mínimo de disponibilidade, pois geramos mais 

energia do que utilizamos da rede elétrica.  
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No quadro “Detalhes de Faturamento” encontramos outras informações importantes: o Saldo de energia 

da instalação e o Saldo atualizado do mês. Idealmente projetamos para que o sistema seja capaz de 

fornecer exatamente o que a residência necessita. Assim nossos clientes nunca “perderiam créditos” caso 

eles expirassem.  

Neste exemplo, nós temos um saldo de 1346 kWh que poderá ser utilizado nos meses em que o consumo 

de energia for maior que a produção. Lembrando que esse valor não está presente na fatura, mas está 

disponível no site da sua distribuidora. 

Mas do que este saldo é composto? 

Neste exemplo, o sistema de energia solar injetou 1303 kWh de energia na rede elétrica e consumiu 1003 

kWh de energia da rede elétrica da distribuidora. Assim ficamos com 1303 – 1003 = 300 kWh de créditos. 

No mês anterior a residência já tinha 362kWh de créditos, assim, o saldo atual de créditos desta residência 

é de 1346 + 300 = 1646 kWh. 

Outra informação é a “Participação na geração”. Neste exemplo, a participação na geração é de 100%. Isso 

quer dizer que todos os créditos gerados serão utilizados apenas nesta residência. E, mais uma vez, embora 

esse dado não esteja na fatura, ele está disponível no site da sua distribuidora. 

Existem clientes com mais de uma residência recebendo os créditos de energia gerados pelo sistema de 

energia solar fotovoltaico (lembrando que para que você possa dividir os créditos gerados com outra 

residência, todas as contas de energia devem estar no mesmo CPF ou CNPJ e serem atendidas pela mesma 

distribuidora de energia). Neste caso, este valor será diferente de 100%, o que irá influenciar na conta de 

seu saldo atual de créditos. 

 

 

O último ponto a analisarmos antes de ir para a conta do valor total a pagar é verificar o custo adicional de 

bandeiras tarifárias. 
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No nosso exemplo, a bandeira tarifária foi verde. Isso quer dizer que não haverá nenhuma cobrança 

adicional de bandeiras tarifárias.  

Para saber mais sobre as bandeiras tarifárias, leia o nosso artigo: Tudo sobre as bandeiras tarifárias (clique 

aqui para acessar o material). 

Mas como é feita a cobrança quando há bandeira amarela ou vermelha? 
Quando há a cobrança de bandeiras tarifárias, você terá um box de descrição em sua fatura semelhante à 

imagem abaixo: 

 

Assim você saberá exatamente quantos dias houve de cobrança extra para cada bandeira. 

A cobrança extra deverá seguir a regra da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) como segue abaixo: 

• Bandeira amarela: acréscimo de R$1,343 para cada 100kWh consumidos. 

• Bandeira vermelha – patamar 1: acréscimo de R$4,169 para cada 100kWh consumidos. 

• Bandeira vermelha – patamar 2: acréscimo de R$6,243 para cada 100kWh consumidos. 

Para os consumidores que tiverem energia solar, este valor é cobrado apenas sobre a energia elétrica 

consumida da distribuidora. 

Assim é calculada a quantidade proporcional de energia consumida da rede durante o período de vigência 

da bandeira, ou das bandeiras como neste exemplo. Este valor é multiplicado pelo respectivo adicional 

apresentado na tabela anterior e os impostos serão aplicados (ICMS, PIS e COFINS). 

Estes valores aparecerão descritos no campo “Descrição da conta” como no exemplo abaixo. 

 

 

 

Agora vamos à parte mais complexa da análise de nossa conta de energia: o cálculo do valor a pagar e a 

análise do quadro de discriminação da operação da conta de energia. 

Como já vimos na seção anterior, esta residência exemplo gerou mais energia do que consumiu da rede 

elétrica da distribuidora. Sendo assim ela será cobrada apenas pelo custo mínimo (ou custo de 

disponibilidade), pelo ICMS da parcela TUSD da energia utilizada da distribuidora e pela contribuição de 

https://www.solsticioenergia.com/saiba-mais/bandeiras-tarifarias/
https://www.solsticioenergia.com/saiba-mais/bandeiras-tarifarias/
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iluminação pública. Neste caso, se tivéssemos bandeira tarifária amarela ou vermelha, este custo entraria 

aqui também, de acordo com o apresentado na seção anterior.  

Mas para que todos os passos fiquem claros, vamos analisar cada linha do quadro de discriminação da 

operação de nosso exemplo:  

 

Nestas duas primeiras linhas destacadas na imagem temos a cobrança referente à energia ativa fornecida. 

A energia ativa fornecida é a energia que a residência utilizou da distribuidora. Neste exemplo, a residência 

utilizou 1003 kWh, que pode ser conferido na 2ª coluna.  

A cobrança da energia ativa fornecida é quebrada em TE (Tarifa de Energia) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema 

de Distribuição), como já explicamos na seção 2. Na 5ª coluna temos o valor da tarifa com os tributos já 

aplicados. Os tributos e as suas respectivas alíquotas e a base de cálculo estão dispostos para a sua 

conferência nas últimas colunas. Por exemplo, neste mês as alíquotas foram: ICMS 25%, PIS 0,85% e COFINS 

3,89%. 

Na 15ª coluna temos o valor total da operação. O valor desta coluna é a multiplicação da energia ativa 

fornecida pela tarifa com tributos. É esta coluna que deve ser somada para verificar o valor final de sua fatura 

de energia.  

 

Seguindo a nossa análise, vamos avançar para outras duas linhas, onde iremos tratar da energia ativa 

injetada. A energia ativa injetada é a energia produzida pelo sistema de energia solar fotovoltaico que não é 

consumida instantaneamente e que é injetada na rede da distribuidora. 

Como já analisamos em uma seção anterior, a energia total injetada foi de 1303 kWh, mas o valor 

disponibilizado na discriminação da operação foi de apenas 1003 kWh. Isso acontece pois foi injetada mais 

energia do que o necessário para abater a energia consumida no mês em questão. Esta energia excedente 

vira crédito e é somada ao saldo anterior, aparecendo na sua conta de energia como saldo atual. 

Estas duas linhas representam o desconto que você terá em sua conta de energia pelos créditos obtidos 

através da energia injetada na rede. É por este motivo que existe um sinal negativo na coluna “valor total da 

operação. 

Uma observação importante que devemos fazer é a cobrança do ICMS na parcela TUSD da energia ativa 

injetada, que também influencia o valor final de sua fatura de energia.  
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Seguindo mais para outras duas linhas em nosso quadro de discriminação da operação, chegamos à cobrança 

do custo mínimo ou custo de disponibilidade da energia. 

Estas duas linhas aparecem nesta conta de energia, pois foi injetada mais energia do que o necessário para 

abater a energia consumida no mês em questão. Neste caso, o custo mínimo é cobrado. 

Como vimos anteriormente, o tipo de conexão desta residência é trifásico, portanto, o custo de 

disponibilidade é igual ao valor de 100 kWh. Este valor pode ser observado na 2ª coluna.  

Assim como já explicado nas linhas anteriores, este valor é dividido entre a parcela TE e TUSD e multiplicado 

pela tarifa correspondente com tributos.   

 

 

Por fim, na última linha, temos a contribuição de iluminação pública. Neste exemplo a contribuição teve o 

valor de R$20,31.  

Ao somar todos os valores da coluna “Valor Total”, teremos o valor final da fatura de energia a ser pago no 

mês. No nosso exemplo, o total a pagar neste mês será de R$197,73. 

 

Ao final do mês, é realizado o balanço de quanta energia foi injetada e quanta energia foi consumida da rede 

elétrica da distribuidora. Caso em um mês a geração tenha sido maior que o consumo, os créditos de energia 

podem ser utilizados nos meses seguintes com validade de 60 meses. Esses créditos também podem ser 

utilizados para compensar o consumo de outras unidades previamente cadastradas para este fim e atendidas 

pela mesma distribuidora – cujo titular tenha o mesmo CPF ou CNPJ da unidade com sistema fotovoltaico. 

Assim a distribuidora realizará a seguinte operação:  
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𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 − 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

Se este valor for igual à 0 ou for positivo, quer dizer que toda a energia consumida da rede da distribuidora 

foi compensada pelos créditos de energia (se o valor positivo, quer dizer que ainda teremos um saldo de 

créditos para ser utilizado nos próximos meses). 

Mas isso quer dizer que minha conta será zerada ao final do mês? 

Não. Como apresentamos anteriormente, ainda teremos a cobrança do custo mínimo ou custo de 

disponibilidade, da cobrança de iluminação pública e do ICMS relativo à parcela TUSD da tarifa da energia 

que foi utilizada da rede da distribuidora (vide seção 2: “A tarifa”). 

Lembrando que o vencimento dos créditos acumulados ocorre em 60 meses (5 anos). 

Agora, se o valor for negativo, significa que a residência consumiu mais energia da rede da distribuidora em 

comparação com o produzido pelo sistema de energia solar fotovoltaica. Assim, ainda teremos uma parcela 

menor de energia a ser paga. 

 

 

 

 


