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Dicionário de dados

Campo
Data

Tipo
Data
AAAAMMDD

TipoConsumidor

Texto

Descrição
Data de registro do dado, contém o mês e o ano em que
ocorreu o consumo; ou: data do registro do dado,
contém o mês e o ano da aferição do número de
unidades consumidoras.
Tipo de Consumidor
Cativo ou Livre

Sistema

Texto

Subsistema ou Sistemas Isolados
Subsistema: Divisões do SIN para as quais são
estabelecidos PLDs específicos e cujas fronteiras são
definidas em razão da presença e duração de restrições
relevantes de transmissão aos fluxos de energia elétrica
no SIN. Resolução Normativa Aneel n. 109, de 26 de
outubro de 2004.

UF
SetorN1
SetorN2
SetorN3

Texto
Texto

Sistemas Isolados: Sistemas elétricos radiais (geração
dedicada a um mercado específico), não
interconectados ao SIN. Em sua quase totalidade estão
situados na Região Norte do País e atendidos por
geração térmica.
Unidade da Federação
Classe de Consumo (em três níveis):

Tensão N1
Tensão N2
Tensão N3
Tensão N4

Texto

Classificação dos consumidores de energia elétrica
conforme sua característica principal, de acordo com a
resolução 414 da ANEEL de 2010.
Tensão de Fornecimento (em quatro níveis):

Faixa de Consumo N1

Texto

Faixa de Consumo N2

Texto

Consumidores

Número

Consumo Alta Tensão
Tensão nominal de atendimento igual ou superior a
69kV. Resolução Aneel n. 505, de 26 de novembro de
2001.
Consumo Baixa Tensão
Tensão nominal de atendimento igual ou inferior a 1kV.
Resolução Aneel n. 505, de 26 de novembro de 2001
Agregação de unidades consumidoras ligadas na rede
de baixa tensão (B), com classificação tarifária
Convencional.
Agregação de unidades consumidoras ligadas na rede
de baixa tensão (B), com classificação tarifária Baixa
Renda.
Número de Unidades Consumidoras:
Conjunto de instalações e equipamentos elétricos
caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em
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Consumo

Número

um só ponto de entrega, com medição individualizada e
correspondente a um único consumidor. Resolução
Aneel n. 083, de 20 de setembro de 2004.
Consumo em MWh
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