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Dicionário de Metadados do Conjunto de Dados 
 

Conjunto de Dados 

 

Visão Geral 
O Decreto nº 9.022, de 31 de março de 2017, consolidou e atualizou as normas relacionadas à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE. 

 

Dentre os pontos tratados pelo Decreto, estão a destinação dos recursos e a publicidade das informações relacionadas aos beneficiários dos descontos 

tarifários custeados pela CDE, conforme transcrição a seguir: 

“Art. 24. Serão públicas, nos termos definidos pela ANEEL, no prazo de cento e vinte dias, contado da data de entrada em vigor deste Decreto, as seguintes 

informações relativas aos beneficiários dos gastos cobertos pela CDE, pela CCC e pela RGR: 

I - a razão social ou nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; e 

II - os valores recebidos e repassados. 

Parágrafo único. A publicidade de que trata o caput alcançará: 

I - as informações relativas aos beneficiários dos descontos tarifários de que tratam os incisos II, VI e VII do caput do art. 4º; 

II - os documentos e as planilhas relacionados ao cálculo para pagamento da indenização de que trata o inciso I do § 3º do art. 4º; e 

III - os contratos de que trata o § 1º do art. 5º, e seus aditivos.” 

 

Beneficiários da CDE 
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Considerando o prazo previsto no artigo 24 do Decreto citado, são disponibilizados a seguir os arquivos enviados pelas distribuidoras com as informações 

referentes aos faturamentos ocorridos no ano de 2016 dos beneficiários dos descontos custeados pela CDE. Esclarecemos que a responsabilidade por tais 

informações são das distribuidoras. 

A partir do ano de 2018, as informações dos beneficiários dos descontos custeados pela CDE passaram a ser informadas a ANEEL no Cadastro Nacional de 

Distribuição – CND, por meio do Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico – SIASE. 

Desta forma, os campos obedecem a estrutura disposta no módulo 10.6 dos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET. 

 

Metadados 

Nome do arquivo:  
cde-beneficiarios (csv, xml e json) 

Resumo descritivo do arquivo: 
Informações sobre os benefícios concedidos por ano e mês com a identificação da Concessionária e das Unidades Consumidoras bem como dados 

detalhados do benefício. 

Catálogo origem 
https://dadosabertos.aneel.gov.br   

Órgão responsável 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

E-mail institucional da área responsável 
master.sgt@aneel.gov.br  

Categorias no VCGE 
Energia elétrica 

https://dadosabertos.aneel.gov.br/
mailto:master.sgt@aneel.gov.br
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Palavras-chave do conjunto de dados.  
CDE, benefício tarifário, beneficiários, tarifa social, baixa renda, rural, cooperativa de eletrificação rural, serviço público de irrigação rural, água 

esgoto e saneamento, irrigação e aquicultura em horário especial, geração fonte incentivada, consumidor livre – fonte incentivada, distribuição 

Frequência de atualização 
Anual 

Detalhamento dos campos: 

Nome do Campo Tipo do dado 
Tamanho 
do Campo 

Descrição 

DatGeracaoConjuntoDados Data simples   
Data do processamento de carga automática no momento da geração para 
publicação do conjunto de dados abertos. 

AnmReferencia Cadeia caracteres 6 Ano e mês base de referência da informação 

SigAgente Cadeia caracteres 20 Sigla que abrevia o nome dos Agentes regulados pela ANEEL 

NumCNPJDistribuidora Cadeia caracteres 14 Número do CNPJ ou CPF do agente fiscalizado. 

CodIbgeMunicipio Cadeia caracteres 10 Código do IBGE do município 

IdcTipoFaturamento 
Cadeia caracteres 5 

Identificador do tipo de faturamento. 
1 - Faturamento; 
2 - Cancelamento; 
3 - Refaturamento tipo 1; 
4 - Refaturamento tipo 2. 

IdcClasseConsumidor Cadeia caracteres 5 

Identificador da subclasse consumidor: 
1 - Residencial; 
2 - Industrial; 
3 - Comercial; 
4 - Rural; 
5 - Serviço Público; 
6 - Poder Público; 
7 - Iluminação Pública; 
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8 - Consumo Próprio; 
9 - Não se aplica. 

IdcSubclasse Cadeia caracteres 5 

Identificadores das Subclasses:    
3.1 - Residencial - Residencial;  
3.2 - Residencial - Residencial baixa renda; 
3.3 - Residencial - Residencial baixa renda indígena; 
3.4 - Residencial - Residencial baixa renda quilombola;  
3.5 - Residencial - Residencial baixa renda beneficiário de prestação 
continuada da assistência social - BPC;  
3.6 - Residencial - Residencial baixa renda multifamiliar ;  
3.7 - Comercial - Comercial;  
3.8 - Comercial - Serviços de transporte, exceto tração elétrica;  
3.9 - Comercial - Serviços de comunicações e telecomunicações;  
3.10 - Comercial - Associação e entidades filantrópicas;  
3.11 - Comercial - Templos religiosos; 
3.12 - Comercial - Administração condominial: iluminação e instalações de uso 
comum de prédio ou conjunto de edificações ;  
3.13 - Comercial - Iluminação em rodovias: solicitada por quem detenha 
concessão ou autorização para administração em rodovias ; 
3.14 - Comercial - Semáforos, radares e câmeras de monitoramento de 
trânsito, solicitados por quem detenha concessão ou autorização para 
controle de trânsito; 
3.15 - Comercial - Outros serviços e outras atividades; 
3.16 - Rural - Agropecuária rural;  
3.17 - Rural - Agropecuária urbana; 
3.18 - Rural - Residencial rural;  
3.19 - Rural - Cooperativa de eletrificação rural; 
3.20 - Rural - Agroindustrial;  
3.21 - Rural - Serviço público de irrigação rural; 
3.22 - Rural - Escola agrotécnica;  
3.23 - Rural - Aquicultura; 



 

   
 

Dicionário Versão: 1.0 

Data: 23/11/2022 

3.24 - Poder público - Federal;  
3.25 - Poder público – Estadual ou Distrital;  
3.26 - Poder público - Municipal; 
3.27 - Serviço público - Tração elétrica;  
3.28 - Serviço público - Água, esgoto e saneamento; 
3.29 - Consumo próprio - Não se aplica; 
3.30 - Industrial - Não se aplica; 
3.31 - Iluminação pública - Não se aplica. 

IdcSubgrupoTarifario Cadeia caracteres 5 

Identificadores dos subgrupos tarifários 
1 – A0;  
2 – A1;  
3 – A2;  
4 – A3; 
5 – A3a;  
6 – A4; 
7 – A4a;  
8 – A4b; 
9 – A4c; 
10 – AS; 
11 – B1;  
12 – B2;  
13 – B3; 
14 – B4a;  
15 – B4b;  
16 – BT1 Geração (Tipo 1);  
17 – BT2 Geração (Tipo 2); 
Conforme REN nº 414/2010, ou o que vier a sucedê-la. 
Itens 16 e 17 conforme parágrafo 12 do Submódulo 7.4 do PRORET. 

IdcTipoCompraEnergia Cadeia caracteres 5 

Identificador do tipo de compra de energia. 
1 - Cativo; 
2 - Livre; 
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3 - Parcialmente Livre; 
4 - Consumidor Especial; 
5 - Parcialmente Especial; 
6 - Comunhão; 
7 - Suprimento; 
8 - Distribuidora. 

NomCliente Cadeia caracteres 255 Nome do cliente 

NumCPFCNPJCliente Cadeia caracteres 20 Documento do cliente 

DscTipoSubsidio Cadeia caracteres 20 Descrição do tipo de subsídio 

VlrSubsidio Numérico 19,2 Valor do Subsídio 

 


