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Conjunto de Dados
Informações Gerenciais – Tópico: Tarifas

Informação
10.1 – Tarifas residenciais

Visão Geral

A tarifa visa assegurar aos prestadores dos serviços receita suficiente para cobrir custos
operacionais eficientes e remunerar investimentos necessários para expandir a capacidade e
garantir o atendimento com qualidade.
As tarifas homologadas pela ANEEL são expressas na unidade R$/kWh (reais por
quilowatt-hora) e não contemplam tributos, ICMS, Taxa de Iluminação Pública e Encargo de
Capacidade Emergencial.
As tarifas do ranking se referem as tarifas homologadas para o nível de tensão B1 da classe
de consumo residencial e seu valor corresponde ao somatório das Tarifas de Uso do Sistema de
Distribuição (TUSD) - MWh e Tarifas de Energia (TE) - MWh das tarifas de aplicação presentes
na Resolução Homologatória de cada distribuidora.

Metadados

Nome da tabela: TarifaFornecimentoResidencial
Resumo descritivo da tabela: 10.1 Tarifas residenciais. Armazena as tarifas homologadas pela
ANEEL expressas na unidade R$/kWh (reais por quilowatt-hora) e não contemplam tributos,
ICMS, Taxa de Iluminação Pública e Encargo de Capacidade Emergencial. As tarifas do ranking se
referem as tarifas homologadas para o nível de tensão B1 da classe de consumo residencial e
seu valor corresponde ao somatório das tarifas de TUSD MWh e TE MWh das tarifas de aplicação
presentes na Resolução Homologatória de cada distribuidora.
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

IdeTarifaFornecimento

Numérico
Identificador Tarifas Fornecimento
(PK)

NomConcessao

Texto

Tipo de concessão (permissionária ou concessionária)

Texto

Sigla da distribuidora correspondente.

SigDistribuidora
SigRegiao

VlrTUSDConvencional

Texto

Decimal

Tarifa de Energia. Valor monetário unitário
determinado pela ANEEL, em R$/MWh, utilizado para
efetuar o faturamento mensal referente ao consumo
de energia.

Decimal

Total do somatório do valor da TUST e TE.

Decimal

Correspondente a soma da tarifa TUSD da
modalidade branca e TE da modalidade energia
horária para o posto tarifário ponta.

Decimal

Correspondente a soma da tarifa TUSD da
modalidade branca e TE da modalidade energia
horária para o posto tarifário intermediário.

VlrTRFBrancaPonta

VlrTRFBrancaIntermediaria

A Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição
(TUSD) é um encargo legal do setor elétrico brasileiro
que incide sobre os consumidores conectados aos
sistemas elétricos das concessionárias de
distribuiçãoo.

Decimal
VlrTEConvencional

VlrTotaTRFConvencional

Sigla da região referente a UF.

VlrTRFBrancaForaPonta

Decimal

NumResolucao

Texto

DthInicioVigencia

Data

DthProcessamento

Data

Correspondente a soma da tarifa TUSD da
modalidade branca e TE da modalidade energia
horária para o posto tarifário fora ponta.
Número e ano da Resolução Homologatória.
Número e ano da Resolução Homologatória.
Data e hora do processamento de carga automático.

