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Conjunto de Dados
Informações Gerenciais – Tópico: Mercado de energia elétrica

Informação
9.1 – Receita e consumo – mercado cativo

Visão Geral

As informações sobre o Consumo de Energia, Receita de fornecimento e o número de
unidades consumidoras são um reflexo do volume operacional do mercado cativo de energia
elétrica e a comparação anual dos mesmos constitui um dos indicadores marcantes da evolução
da atividade econômica nacional. A distribuição se caracteriza como o segmento do setor
elétrico dedicado à entrega de energia elétrica para o usuário final.
As informações são coletadas pelo "Sistema de Acompanhamento de Informação de
Mercado para Regulação Econômica - SAMP", junto às concessionárias e permissionárias de
energia elétrica. Cada distribuidora envia mensalmente informações sobre as quantidades
físicas e monetárias referentes ao fornecimento mensal de energia elétrica ao consumidor final,
como por exemplo, número de unidades consumidoras, mercado MWh, demanda kW, receita
faturada e outros.
Os dados de consumo (MWh) se referem ao consumo de energia elétrica dos
consumidores cativos. Esse montante não engloba valores de mercado livre e suprimento.

Os dados de receita faturada R$ se referem às tarifas de aplicação homologadas pela
ANEEL por meio dos processos de reajuste e revisão tarifária.
A receita de fornecimento representa o faturamento do mês de competência em R$ e se
refere a aplicação das tarifas de energia e demanda sobre o consumidor cativo. Essa receita não
apresenta valores de mercado livre e suprimento. Os valores não incluem ICMS, PIS, COFINS,
COSIP/CIP (contribuição para custeio do serviço de iluminação pública).
Os dados de unidade de consumidores se referem ao total de unidades cativas faturadas.
Esse montante não engloba valores de mercado livre e suprimento.
O Consumidor cativo é definido como aquele consumidor ao qual só é permitido comprar
energia da distribuidora detentora da concessão ou permissão na área onde se localizam as
instalações do acessante.

Metadados

Nome da tabela: ReceitaConsumo

Resumo descritivo da tabela: 9.1 Receita e consumo – mercado cativo. Armazena os dados de
consumo (MWh) se referem ao consumo de energia elétrica dos consumidores cativos. Esse
montante não engloba valores de mercado livre e suprimento. Os dados de receita faturada R$
se referem às tarifas de aplicação homologadas pela ANEEL por meio dos processos de reajuste
e revisão tarifária.

Definição dos campos
Significado de cada coluna e dos tipos de dados, de acordo com o conjunto de dados extraídos
para publicação do Boletim de Informações Gerenciais.

Nome do Campo

Tipo de Dado

Descrição

IdeReceitaConsumo

Numérico (PK)

Identificador da receita consumo

VlrConsumoMWh

Decimal

Valor total de consumo do ano em MWh

Decimal

Valor total de receita líquida de faturamento
do ano em Reais.

Numérico

Valor total de unidades consumidoras do
último dia de dezembro.

AnoReferencia

Numérico

Ano base de referência das informações

DthProcessamento

Numérico (fins de
controle)

Data e hora do processamento de carga
automático

VlrReceitaFornecimento
NumUnidadeConsumidor

