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Introdução 



 

Em 2016, foi editado o Decreto nº 8.777 instituindo a Política de Dados Abertos do Poder Executivo 
Federal. Nele, foram estabelecidos objetivos, regras e diretrizes para a disponibilização e sustentação de 
dados abertos governamentais. Dentre os principais objetivos, cabe destacar alguns deles: promover a 
publicação de dados contidos em bases de dados de órgãos e entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional sob a forma de dados abertos; aprimorar a cultura de transparência 
pública; e franquear aos cidadãos o acesso, de forma aberta, aos dados produzidos ou acumulados pelo 
Poder Executivo federal. 

O Plano de Dados Abertos (PDA) é o instrumento que operacionaliza a Política de Dados Abertos, pois 
organiza o planejamento das ações de implementação e promoção da abertura de dados dos órgãos. 
Importante destacar que a Resolução nº 3, de 13 de outubro de 2017, do Comitê Gestor da Infraestrutura 
Nacional de Dados Abertos (CGINDA), regulamentou o Decreto ao estabelecer normas complementares 
sobre a elaboração, conteúdo e publicação de Planos de Dados Abertos, as quais devem ser obedecidas 
por todos os órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio deste documento, institui seu Plano de Dados 
Abertos (PDA) para o biênio 2022-2024 o qual estabelece ações para a implementação e promoção de 
abertura de dados sob sua responsabilidade e considera, em toda a sua estrutura, os princípios e diretrizes 
dos normativos nacionais vigentes, tais como: 

• O Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder 
Executivo Federal; 

• O Decreto nº 9.903, de 8 de julho de 2019, que altera o Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, 
para dispor sobre a gestão e os direitos de uso de dados abertos. Vale ressaltar que este decreto 
transferiu a gestão da Política de Dados Abertos, até então conduzida pelo Ministério da Economia, 
para a CGU; 

• O Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016, que institui a Política de Governança Digital no 
âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional; 

• O Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, que institui a estratégia de Governo Digital para o 
período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal, 
direta, autárquica, e fundacional e dá outras providencias; 

• O Decreto Presidencial nº 6.666, de 27 de novembro de 2008, que instituiu a criação da 
Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE e determina que o compartilhamento e 
disseminação dos dados geoespaciais e seus metadados é obrigatório para todos os órgãos e 
entidades do Poder Executivo Federal, salvos os protegidos por sigilo; 

• A Resolução nº 3, de 13 de outubro de 2017, do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados 
Abertos (CGINDA), que aprova normas sobre a elaboração e publicação de Planos de Dados 
Abertos; 

• A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI. 

• O disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que determina ao Poder 
Público a adoção de instrumentos de transparência na gestão fiscal em meios eletrônicos de 
acesso público às informações orçamentárias e prestações de contas; 

• A Instrução Normativa nº 4, de 13 de abril de 2012, que cria a Infraestrutura Nacional de Dados 
Abertos (INDA) e estabelece conceitos referentes a: dado, informação, dado público, formato 
aberto, licença aberta, dados abertos e metadado; 



 

• O Plano de Ação da INDA, que determina a necessidade de os órgãos instituírem seus respectivos 
Planos de Abertura de Dados com vistas a consolidar uma Política de Dados Abertos. 

• A Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership – OGP), celebrada em setembro 
de 2011 entre o Brasil e outros países, que pactuou novos compromissos a partir de 2016 (3º Plano 
de Ação), incluindo o de “Identificar e implementar mecanismo para reconhecer problemas 
solucionáveis ou mitigáveis a partir da oferta de dados pelo governo, que atenda expectativas de 
demandantes e ofertantes”; 

• Os parâmetros estabelecidos na e-PING, arquitetura de interoperabilidade do governo eletrônico; 
e os vocabulários e ontologias de Governo Eletrônico e-VoG e e-MAG - Modelo de Acessibilidade 
de Governo Eletrônico (instituído pela Portaria nº 03, de 07 de maio de 2007); e 

• Os parâmetros atuais ou que venham a ser estabelecidos no âmbito de Planejamento Estratégico, 
bem como os relacionados às áreas de tecnologia da informação (PDTI). 

Ressalta-se que recomendação do Peer Review1 contratado entre ANEEL e a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) versava, no seu item sobre Transparência e 

Responsabilização, que a ANEEL implementasse plano de dados abertos de modo a, juntamente com 

outras iniciativas, responder às solicitações de informações feitas à casa. 

1. Cenário Institucional 

A Agência participa dos Planos Plurianuais (PPA) da Presidência da República e estes, por sua vez, orientam 
o Planejamento Estratégico da Agência, juntamente com o atendimento global de competências legais a 
que a ANEEL se vincula. A elaboração do PDA, por sua vez, está relacionada com o Planejamento 
Estratégico da ANEEL uma vez que o desdobramento do O.E. 5 – Reestruturar a gestão da informação 
apresenta como uma de suas etapas a de “Estabelecer processo de manutenção dos canais de dados 
abertos”. 

Conforme previsto no Decreto nº 2.335/97 e no Regimento Interno da ANEEL, o Planejamento e a Gestão 
Estratégica são de responsabilidade do Comitê de Planejamento Estratégico (CPE), liderado pelo Diretor-
Geral e composto pelos diretores e responsáveis pelas unidades organizacionais. 

Integrando-se ao planejamento governamental (políticas públicas, diretrizes gerais e setoriais, plano 
plurianual, lei orçamentária anual), foi aprovado o Planejamento Estratégico para o ciclo 2018-2021, 
revisto em 2021 para o ciclo 2018-2023, concebido a partir da orientação estratégica e dos objetivos de 
governo, aos quais se vinculam os objetivos setoriais para o setor de energia elétrica. 

Salienta-se ainda que a Comissão de Gestão da Informação (CGI) em reunião do dia 17/08/2021 deliberou 
no sentido de atribuir ao Escritório de Governança de Dados e Informação (EGDI) a atribuição de 
implementar o PDA 2020-2022. Desde então, o EGDI atuou na realização do plano, estabelecendo um 
processo, cronograma, interação com as áreas de negócios, constituição de equipe de trabalho e definição 
de papéis e responsabilidades no âmbito do processo. 

 

1 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/11824ef6-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/11824ef6-
en&_csp_=bd399dd4df04143e4c8079159f08879d&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e4920 



 

Especificamente, o PDA se relaciona com os seguintes objetivos estratégicos: 

• OE5. Reestruturar a gestão da informação. Descrição: Desenvolver, prioritariamente, a gestão da 
informação como instrumento de governança corporativa, visando a sua estruturação, integração 
e confiabilidade para apoiar os processos de negócio da Agência. 

• OE7. Modernizar a infraestrutura, os serviços e as soluções de tecnologia da informação. 
Descrição: Modernizar as instalações físicas da ANEEL, bem como os serviços necessários para dar 
suporte na execução dos processos e projetos da Agência. Prover infraestrutura de TI robusta, 
tecnologias inovadoras e efetivas, para implementação das estratégias digitais da Agência. 

Já no âmbito do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) 2018-2023, destacam-se os 
seguintes objetivos: 

• Potencializar a entrega de dados abertos e serviços digitais à sociedade. Descrição: Fomentar, 
junto às áreas de negócio, a ampliação da abertura de dados e da prestação de serviços em meio 
digital pela ANEEL, além do incentivo à utilização pela sociedade. 

• Prover dados corporativos integrados e confiáveis. Descrição: Promover ações para aprimorar a 
entrega de dados corporativos estruturados, integrados e confiáveis, além de ferramentas, 
capacitação e do apoio técnico especializado em administração de dados e inteligência de negócio. 

Na ANEEL, esse plano de abertura de dados estará umbilicalmente associado às demais iniciativas de 
transparência ativa e de e-governo já consolidadas, muitas das quais precedem à promulgação da própria 
Lei de Acesso à Informação, podendo-se citar: 

• A transmissão, via internet, das Reuniões Públicas da Diretoria – sessão solene do processo 
decisório da Agência na qual são deliberados os processos que envolvam interesses dos agentes 
do setor elétrico e dos consumidores: as sessões, que já são abertas ao público, passaram, em 
2004, a serem transmitidas ao vivo pelo Portal da ANEEL, onde se encontram, ainda, o calendário 
das reuniões, informações sobre distribuição processual, pautas, memórias, atas, além de vídeos 
de todas as reuniões anteriores, separados por data e item deliberado; 

• A transmissão, via internet, das Sessões de Sorteio Público – sessão de distribuição aleatória de 
processos à relatoria dos Diretores da ANEEL, para posterior deliberação em reunião pública; 

• A publicidade dada, em regra, aos processos e documentos que tramitam na Agência, via Consulta 
Processual16, com a possibilidade de acesso e download dos processos ostensivos; 

• A Realização de Consultas, Audiências Públicas e Tomadas de Subsídio, permitindo a participação 
prévia da sociedade na elaboração de atos administrativos a serem regulamentados, destacando-
se os processos tarifários, servindo também à divulgação das ações da Agência e de estímulo ao 
exercício da cidadania participação pública; 

• Os Planos de Dados Abertos biênios 2016-2017 e 2018-2019 e 2020-2022 com a revisão de 42 
conjuntos de dados, disponibilizados tanto no Portal de Dados Abertos e quanto no sítio eletrônico 
da ANEEL. 

Desde agosto de 2021, o Escritório de Governança de Dados e da Informação (EGDI) está responsável por 
revisar e elaborar o Plano de Dados Abertos 2020-2022 na ANEEL. O EGDI conta com uma equipe dedicada 
aos dados abertos e, até o momento de elaboração deste documento, criou o portal de dados abertos da 



 

ANEEL2 e revisou (incluindo a automatização da extração e da publicação dos dados) os 42 conjuntos de 
dados existentes. O detalhamento das atividades realizadas no PDA 2020-2022 encontra-se no item 
Conclusão do PDA 2020-2022 do Anexos. 

2. Objetivos 

Objetivo Geral 

Disponibilizar dados produzidos ou custodiados pela ANEEL, em formato de dados abertos, zelando pelos 
princípios da privacidade de dados pessoais, publicidade, transparência e eficiência, visando a 
disseminação de uso e a qualidade dos dados disponibilizados, de forma a dar maior suporte à tomada de 
decisão pelos gestores públicos e ao controle social. 

Objetivos específicos 

No desenvolvimento do PDA, a ANEEL buscará sempre: 

• Identificar prioridades e disponibilizar dados em formatos abertos; 

• Estimular o desenvolvimento de novos negócios e aplicativos cívicos que utilizem dados abertos. 

• Sensibilizar a sociedade sobre a importância e o potencial da utilização dos dados publicados; 

• Melhorar a qualidade dos dados disponibilizados; 

• Estimular o controle social; 

• Fornecer dados atualizados; 

• Fomentar o ecossistema de dados abertos; 

• Estimular a interoperabilidade de dados e sistemas governamentais pela publicação de dados em 
formato processável por máquina, conforme padrões estabelecidos; 

• Incrementar os processos de transparência e de acesso a informações públicas. 

3. Construção e execução do Plano de Dados Abertos 

A abertura dos dados da ANEEL será feita em conformidade com as seguintes ações e etapas: 

1. Definição de plano de ação com metas e prazos para elaboração do PDA e abertura de bases; 
2. Definição de pontos focais em todas as áreas da ANEEL; 
3. Levantamento do inventário de dados da ANEEL; 
4. Consulta pública com foco nos dados não publicados; 
5. Definição dos dados que serão abertos durante a vigência do PDA, conforme o resultado da matriz 

de priorização, adotando, minimamente, os critérios listados no Art.1º da Resolução nº 3/2017, 
do CGINDA; 

6. Elaboração e publicação de devolutiva à sociedade a respeito da consulta pública; 
7. Definição de cronograma de abertura de bases com bases e prazos definidos; 
8. Publicação dos dados, observando-se o uso de URL fixa, nomenclatura idêntica ao exposto no PDA 

e obediência ao cronograma de abertura, conforme seção VIII deste Plano. 
9. Publicação de relatório de acompanhamento após 1 ano de execução do PDA; 

 

2 https://dadosabertos.aneel.gov.br/ 



 

10. Promoção das ações de fomento ao uso e reuso das bases da ANEEL. 
11. Acompanhamento contínuo do cumprimento do cronograma de abertura de bases. 

4. Dados selecionados para abertura 

Critérios para a priorização de base de dados 

A abertura das bases de dados da ANEEL foi planejada para, sobretudo, atender às premissas do interesse 
público, publicidade, transparência, eficiência e eficácia. As bases remanescentes do PDA 2020-2022 
serão contempladas no PDA 2022-2024 independentemente da Matriz de Priorização. Desse modo, 
durante a priorização da abertura de bases, adotou-se um conjunto de critérios voltados a esses 
princípios, dentre eles os já elencados no Art. 1º da Resolução nº 3/2017, do CGINDA, e outros que a 
ANEEL julgou importante considerar. São estes: 

1. Grau de relevância para o cidadão (Resolução nº 3/2017, do CGINDA, Art.1º, I, §1º); 
2. Mais solicitados em transparência passiva desde o início da vigência da LAI (Resolução nº 3/2017, 

do CGINDA, Art.1º, VIII); 
3. Estímulo ao controle social (Resolução nº 3/2017, do CGINDA, Art.1º, II); 
4. Obrigatoriedade legal/compromisso assumido de disponibilização daquele dado (Resolução nº 

3/2017, do CGINDA, Art.1º, III); 
5. Referência a projetos estratégicos do governo (Resolução nº 3/2017, do CGINDA, Art.1º, IV) 
6. Demonstração de resultados diretos e efetivos dos serviços públicos (Resolução nº 3/2017, do 

CGINDA, Art.1º, V); 
7. Capacidade de fomento ao desenvolvimento sustentável (Resolução nº 3/2017, do CGINDA, 

Art.1º, VI); 
8. Possibilidade de fomento a novos negócios na sociedade (Resolução nº 3/2017, do CGINDA, Art.1º, 

VII);  

Grau de relevância para o cidadão (Resolução nº 3/2017, do CGINDA, Art.1º, I, §1º) 

Para conhecer o grau de relevância das bases de dados da ANEEL para o cidadão, foi realizada a Tomada 
de Subsídio n. 005/2022 pelo período de 31 dias (de 7/3/22 a 7/4/22) no site do órgão. Ao todo, foram 
registrados 69 acessos e 277 votos. As bases com o texto (outros) antes do nome da base fazem parte do 
campo livre da Tomada de Subsídio TS 005/2022, que possibilitou que os votantes escolhessem alguma 
base ou informação que não estivesse detalhada na lista exaustiva. 

Base de dados Votos 

BPR - Banco de Preços - Banco de preços de referência para o segmento de transmissão. 17 

SGPED - Sistema de Gestão do Programa de P&D - Suporta a gestão do programa de pesquisa 
e desenvolvimento da ANEEL. 17 

SIASE - Sistema de Inteligência de Acompanhamento do Setor Elétrico 17 

SIG R - Sistema de Informação Geográfica Regulatório - Possui informações geográficas com 
parâmetros elétricos, estruturais e de topologia dos sistemas de distribuição de alta, média e 
baixa tensão, além das informações das empresas envolvidas. 16 

CTR - Cálculo da Tarifa de Referência - Calcula os custos marginais de capacidade dos 
diferentes Consumidores-Tipo, da distribuidora em análise, utilizados para a definição da 15 



 

estrutura horizontal. Adicionalmente, determina a estrutura vertical da empresa para os 
diferentes postos tarifários cadastrados. 

SIGET - Sistema de Gestão da Transmissão - Apoia o processo de outorga e autorização para 
ampliação, reforço ou melhoria e manutenção do sistema de transmissão de energia elétrica e 
fornece interface adequada para troca de informações entre a ANEEL, ONS, MME e Agentes 
Concessionários ou Autorizados. 15 

Indicadores de Qualidade do Serviço da Distribuição - Indicadores da qualidade do serviço 
(indicadores de continuidade coletivos, DEC e FEC) oferecidos aos consumidores. 15 

LEILÃO - Inscrições em Leilões - Sistema de gestão de inscrições em leilões organizados pela 
ANEEL. 13 

Indicadores de Qualidade do Produto da Distribuição - indicadores coletivos (DRPe e DRCe, 
obtidos a partir da campanha de medição amostral) que avaliam a conformidade de tensão 
em regime permanente e as perturbações na forma de onda de tensão. 11 

INDGER - Indicadores gerenciais das distribuidoras de energia elétrica. 10 

IASO/G - Índice Aneel de Situação das Outorgas de Geração - Acompanhamento da 
implantação dos novos empreendimentos de geração. 9 

SARI - Sistema de Acompanhamento e Relacionamento Institucional - Sistema de 
acompanhamento e relacionamento institucional, onde estão cadastrados pessoas jurídicas e 
física com as quais a ANEEL possui algum tipo de relacionamento, sejam agentes regulados ou 
não. 9 

SIPER - Dados do Sistema Integrado de Perturbações - Serviço de recepção e estruturação de 
dados sobre desligamentos forçados do Operador Nacional do Sistema (ONS) para apoio à 
tomada de decisão. 9 

PCH/EOL - Dados de Pequenas Centrais Hidrelétricas/Eólicas - Serviço de recepção e 
estruturação de dados que permitem o acompanhamento dos empreendimentos de geração 
de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH e Eólicas - EOL. 8 

POLÍMERO - Cadeia Societária - Sistema de controle da cadeia societária dos agentes dos 
segmentos de transmissão e distribuição. 8 

UHE - Dados de Usinas Hidrelétricas - Base de dados que permitem a fiscalização dos 
empreendimentos de geração hidrelétrica. 8 

Indicadores da qualidade de atendimento comercial das distribuidoras de energia elétrica. 8 

Valores pagos a título de compensação pela transgressão dos limites de continuidade das 
distribuidoras de energia elétrica. 7 

 (outros) Sistema de Gestão do Programa de Eficiência Energética- PEE 7 

(outros) Bancos de preços da distribuição e da transmissão 5 

GESTAR - Sistema de gestão dos contratos de distribuição 4 

CalculoTaxa - Cálculo da Taxa de Fiscalização - Efetua o cálculo do valor anual devido da Taxa 
de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE pelos concessionários de serviço 
público, autoprodutores e produtores independentes de energia elétrica. 4 

CDA - Cadastro de Agentes - Sistema de cadastrado de pessoas jurídicas e físicas com algum 
tipo de relacionamento com a ANEEL para utilização de notificação eletrônica. 4 

SCS - Sistema de Controle de Subvenções e Programas Sociais - Gerencia o envio de 
informações por parte das distribuidoras e posterior análise destas informações na ANEEL, no 
que se refere a Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE. 4 



 

FSB - Formulário de Segurança de Barragens - Possibilita o monitoramento das manutenções 
realizadas em barragens de geração hidroelétrica. 3 

IASO/T - Índice Aneel de Situação das Outorgas de Transmissão - Permite o acompanhamento 
da implantação dos novos empreendimentos de transmissão. 3 

SAM - Dados do Sistema de Acompanhamento de Manutenção - Serviço de recepção e 
estruturação de dados que permitem o acompanhamento e monitoramento dos serviços de 
transmissão. 3 

Tempo de Atendimento às Ocorrências Emergenciais das distribuidoras de energia elétrica. 3 

Indicadores de segurança do trabalho e das instalações das distribuidoras de energia elétrica. 3 

SIPD - Instrução do Processo Decisório - Realiza o controle da instrução processual dos autos 
de infração, possui integração com o sistema SIGEFIS e agrega novas informações que não 
estão no escopo do SIGEFIS. 2 

UBP - Uso de Bem Público - Efetua o cálculo dos valores devidos por Uso de Bem Público - 
UBP. 2 

Indicadores de qualidade do atendimento telefônico das distribuidoras de energia elétrica. 2 

PLUTUS - Sistema de Administração de Créditos e Inadimplentes - Controla a arrecadação e a 
inadimplência referente a créditos da ANEEL e obrigações intrassetoriais dos agentes. 
Consolida as funções do SIGEC e do INADIMPLENTES. 1 

SAGE - Sistema de Apoio a Gestão de Contratos de Prestação de Serviços - Apoia a gestão de 
contratos de prestação de serviços à Agência. 1 

SCA - Sistema de Credenciamento da ANEEL - Controla o processo de sorteio e alocação de 
demandas para as empresas credenciadas pela Agência para a prestação de serviços apoio as 
atividades de fiscalização. 1 

SIGEC - Sistema de Gestão de Créditos - Padroniza e a racionaliza os serviços que envolvem a 
arrecadação e o controle da inadimplência das receitas geridas pela ANEEL. 1 

SISCADE - Determinações da Diretoria - Permite o cadastro e o controle de demandas e 
determinações da Diretoria da ANEEL para as UORGs. 1 

SLC - Sistema de Licitações e Contratos - Possibilita o cadastramento e o controle interno de 
licitações e contratos administrativos no âmbito da ANEEL 1 

GCEM - Gestão de Informações de Campos Eletromagnéticos - Consolida as informações sobre 
campos eletromagnéticos coletadas pela ANEEL. 1 

(outros) CFURH - Dados relativos à Compensação Financeira pela utilização dos Recursos 
Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica 1 

(outros) 1- Aprimoramento dos dados de Micro e Minigeração Distribuída para a fonte solar 
fotovoltaica; 2- Disponibilização dos dados sobre sistemas fotovoltaicos off-grid no Brasil. 1 

(outros) Atualização das API's de CP, TS e AP e seus resultados. Além dos Cálculos tarifários da 
TUST, incluindo a Tarifa Estabilizada e a de Barra de cada empreendimento de geração do SIN. 1 

 (outros) Geração Distribuída 1 

descrição mínima das informações disponibilizadas 1 

 (outros) Tarifas vigentes (conf. REH) de todas as distribuidoras. 1 

(outros) Laudo de Avaliação e Relatório de Fiscalização que determinaram a BRR das 
distribuidoras 1 

 (outros) Informação do Mercado livre com todas as informações do SAMP. Consumo MWh, 
Demanda contratada e Unidades consumidoras 1 



 

TAXA - Controle da Taxa de Fiscalização - Controla o cálculo e lançamento dos valores devidos 
a título de Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE, pelos agentes setoriais. 0 

 

As bases de dados marcadas na cor verde foram publicadas em dados abertos após elaboração da Tomada 
de Subsídio TS 005/2022, enquanto as bases marcadas na cor amarela possuem conteúdo sigiloso/dados 
pessoais. 

Demais critérios 

Os demais critérios foram valorados pelas áreas responsáveis por cada base de dados do novo inventário 
da ANEEL, conforme exposto na matriz de priorização a seguir. 

Matriz de priorização 

De modo a atender melhor à demanda da sociedade por dados, otimizar o esforço de abertura de bases 
e cumprir todos os requisitos relacionados na Resolução nº 3/2017, do CGINDA, elaborou-se uma matriz 
de prioridade. Nela, todas as bases passíveis de abertura foram valoradas e, assim, foi estabelecida uma 
ordem prioritária para direcionar esforços e viabilizar sua abertura de acordo com a capacidade da 
Agência nos próximos dois anos. As bases com NA no critério “Grau de relevância para o cidadão”, 
correspondem às bases que não foram identificadas até a publicação da Tomada de Subsídio TS 005/2022, 
mas que foram consideradas na Matriz de priorização para publicação em dados abertos, por solicitação 
das áreas curadoras destes dados. 
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TOTAL 
(somatório 
do peso do 

critério*valor 
atribuído a 
cada base) 

PESO DO CRITÉRIO 5 4 4 2 3 5 3 4 

AVALIADOR 

Responsável 
pela 

consulta 
pública 

Ponto 
focal 

Ponto 
focal 

Ponto 
focal 

Ponto 
focal 

Ponto 
focal 

Ponto 
focal 

Ponto 
focal 

BPR - Banco de Preços - Banco de 
preços de referência para o segmento 

de transmissão. 
3 1 2 3 3 3 3 3 78 



 

SIG R - Sistema de Informação 
Geográfica Regulatório - Possui 
informações geográficas com 

parâmetros elétricos, estruturais e de 
topologia dos sistemas de distribuição 
de alta, média e baixa tensão, além das 
informações das empresas envolvidas.  

3 3 3 0 0 2 1 3 64 

LEILÃO - Inscrições em Leilões - 
Sistema de gestão de inscrições em 

leilões organizados pela ANEEL. 
3 1 1 1 2 2 3 3 64 

SIASE - Sistema de Inteligência de 
Acompanhamento do Setor Elétrico 

3 1 3 3 3 1 1 2 62 

SIGET - Sistema de Gestão da 
Transmissão - Apoia o processo de 

outorga e autorização para ampliação, 
reforço ou melhoria e manutenção do 

sistema de transmissão de energia 
elétrica e fornece interface adequada 

para troca de informações entre a 
ANEEL, ONS, MME e Agentes 

Concessionários ou Autorizados. 

3 1 0 0 2 3 2 3 58 

IASO/T - Índice Aneel de Situação das 
Outorgas de Transmissão - Permite o 

acompanhamento da implantação dos 
novos empreendimentos de 

transmissão. 

1 1 2 0 3 1 3 3 52 

(outros) CFURH - Compensação 
Financeira pela Utilização de Recursos 

Hídricos  
1 3 3 3 2 2 0 0 51 

GESTAR - Sistema de gestão dos 
contratos de distribuição 

2 0 1 0 0 3 3 3 50 

INDGER - Indicadores gerenciais das 
distribuidoras de energia elétrica. 

3 0 2 0 0 1 3 3 49 

CTR - Cálculo da Tarifa de Referência - 
Calcula os custos marginais de 

capacidade dos diferentes 
Consumidores-Tipo, da distribuidora 

em análise, utilizados para a definição 
da estrutura horizontal. 

Adicionalmente, determina a estrutura 
vertical da empresa para os diferentes 

postos tarifários cadastrados. 

3 3 0 0 0 1 2 2 46 

Investimentos em Geração, 
Transmissão e Distribuição 

NA  2 3 0 3 3 0 0 44 

GCEM - Gestão de Informações de 
Campos Eletromagnéticos - Consolida 

as informações sobre campos 
eletromagnéticos coletadas pela 

ANEEL. 

1 1 1 1 1 1 3 3 44 



 

UBP - Uso de Bem Público - Efetua o 
cálculo dos valores devidos por Uso de 

Bem Público - UBP. 
1 2 2 3 2 2 0 0 43 

IASO/G - Índice Aneel de Situação das 
Outorgas de Geração - 

Acompanhamento da implantação dos 
novos empreendimentos de geração. 

2 1 1 0 0 0 3 3 39 

CalculoTaxa - Cálculo da Taxa de 
Fiscalização - Efetua o cálculo do valor 

anual devido da Taxa de Fiscalização de 
Serviços de Energia Elétrica – TFSEE 

pelos concessionários de serviço 
público, autoprodutores e produtores 

independentes de energia elétrica. 

2 0 1 2 0 0 3 3 39 

PLUTUS - Sistema de Administração de 
Créditos e Inadimplentes - Controla a 

arrecadação e a inadimplência 
referente a créditos da ANEEL e 

obrigações intrassetoriais dos agentes. 
Consolida as funções do SIGEC e do 

INADIMPLENTES. 

1 1 3 3 0 2 0 0 37 

SIGEC - Sistema de Gestão de Créditos - 
Padroniza e a racionaliza os serviços 

que envolvem a arrecadação e o 
controle da inadimplência das receitas 

geridas pela ANEEL. 

1 1 3 3 0 2 0 0 37 

Bandeiras Tarifárias NA 3 2 2 1 2 0 0 37 

BMP - Balancete Mensal Padronizado  NA 2 3 1 1 1 2 0 36 

RIT - Relatório de Informações 
Trimestrais (Informações contábeis) 

 NA 3 3 1 1 1 0 0 34 

SIPER - Dados do Sistema Integrado de 
Perturbações - Serviço de recepção e 

estruturação de dados sobre 
desligamentos forçados do Operador 
Nacional do Sistema (ONS) para apoio 

à tomada de decisão. 

2 1 0 0 1 3 0 0 32 

SCS - Sistema de Controle de 
Subvenções e Programas Sociais - 

Gerencia o envio de informações por 
parte das distribuidoras e posterior 

análise destas informações na ANEEL, 
no que se refere a Tarifa Social de 

Energia Elétrica - TSEE. 

2 1 1 0 0 1 0 0 23 

Interrupções - Dados de interrupções 
das distribuidoras 

NA  2 2 0 0 1 0 0 21 

PCH/EOL - Dados de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas/Eólicas - Serviço de 

recepção e estruturação de dados que 
permitem o acompanhamento dos 
empreendimentos de geração de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH 
e Eólicas - EOL. 

2 1 0 0 0 1 0 0 19 



 

UHE - Dados de Usinas Hidrelétricas - 
Base de dados que permitem a 

fiscalização dos empreendimentos de 
geração hidrelétrica. 

2 1 0 0 0 1 0 0 19 

Indicadores de qualidade do 
atendimento telefônico das 

distribuidoras de energia elétrica. 
1 1 0 0 0 1 0 1 18 

Ocorrências Emergenciais - Dados de 
ocorrências emergenciais das 

distribuidoras 
 NA 0 2 0 0 1 0 0 13 

SLC - Sistema de Licitações e Contratos 
- Possibilita o cadastramento e o 
controle interno de licitações e 

contratos administrativos no âmbito da 
ANEEL 

0 0 1 2 0 0 0 0 8 

TAXA - Controle da Taxa de Fiscalização 
- Controla o cálculo e lançamento dos 

valores devidos a título de Taxa de 
Fiscalização de Serviços de Energia 

Elétrica – TFSEE, pelos agentes 
setoriais. 

0 0 1 2 0 0 0 0 8 

SGPED - Sistema de Gestão do 
Programa de P&D - Suporta a gestão 

do programa de pesquisa e 
desenvolvimento da ANEEL. 

Base já aberta 

Indicadores de Qualidade do Serviço da 
Distribuição - Indicadores da qualidade 

do serviço (indicadores de 
continuidade coletivos, DEC e FEC) 

oferecidos aos consumidores. 

Base já aberta 

Indicadores de Qualidade do Produto 
da Distribuição - indicadores coletivos 

(DRPe e DRCe, obtidos a partir da 
campanha de medição amostral) que 

avaliam a conformidade de tensão em 
regime permanente e as perturbações 

na forma de onda de tensão. 

Base já aberta 

SARI - Sistema de Acompanhamento e 
Relacionamento Institucional - Sistema 

de acompanhamento e 
relacionamento institucional, onde 

estão cadastrados pessoas jurídicas e 
física com as quais a ANEEL possui 

algum tipo de relacionamento, sejam 
agentes regulados ou não. 

Contém dados sigilosos/pessoais 

POLÍMERO - Cadeia Societária - 
Sistema de controle da cadeia 

societária dos agentes dos segmentos 
de transmissão e distribuição. 

Base já aberta 

Indicadores da qualidade de 
atendimento comercial das 

distribuidoras de energia elétrica. 
Base já aberta 



 

Valores pagos a título de compensação 
pela transgressão dos limites de 

continuidade das distribuidoras de 
energia elétrica. 

Base já aberta 

(outros) Sistema de Gestão do 
Programa de Eficiência Energética- PEE 

Base já aberta 

CDA - Cadastro de Agentes - Sistema 
de cadastrado de pessoas jurídicas e 

físicas com algum tipo de 
relacionamento com a ANEEL para 
utilização de notificação eletrônica. 

Base está em processo de reestruturação/revisão de qualidade de dados. Ademais, por conter 
dados sigilosos/pessoais, passará por avaliação da publicação sob a ótica da LGPD. 

SAM - Dados do Sistema de 
Acompanhamento de Manutenção - 

Serviço de recepção e estruturação de 
dados que permitem o 

acompanhamento e monitoramento 
dos serviços de transmissão. 

Base necessita de melhorias na qualidade e avaliação da possibilidade de publicação junto ao 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) por conter detalhamentos de estruturas 

estratégicas. 

FSB - Formulário de Segurança de 
Barragens - Possibilita o 

monitoramento das manutenções 
realizadas em barragens de geração 

hidroelétrica. 

Base já aberta 

Tempo de Atendimento às Ocorrências 
Emergenciais das distribuidoras de 

energia elétrica. 
Base já aberta 

Indicadores de segurança do trabalho e 
das instalações das distribuidoras de 

energia elétrica. 
Base já aberta 

SIPD - Instrução do Processo Decisório 
- Realiza o controle da instrução 

processual dos autos de infração, 
possui integração com o sistema 

SIGEFIS e agrega novas informações 
que não estão no escopo do SIGEFIS. 

Contém dados sigilosos/pessoais 

SAGE - Sistema de Apoio a Gestão de 
Contratos de Prestação de Serviços - 

Apoia a gestão de contratos de 
prestação de serviços à Agência. 

Contém dados sigilosos/pessoais 

SCA - Sistema de Credenciamento da 
ANEEL - Controla o processo de sorteio 

e alocação de demandas para as 
empresas credenciadas pela Agência 
para a prestação de serviços apoio as 

atividades de fiscalização. 

Contém dados sigilosos/pessoais 

SISCADE - Determinações da Diretoria - 
Permite o cadastro e o controle de 

demandas e determinações da 
Diretoria da ANEEL para as UORGs. 

Contém dados sigilosos/pessoais 

(outros) 1- Aprimoramento dos dados 
de Micro e Minigeração Distribuída 
para a fonte solar fotovoltaica; 2- 
Disponibilização dos dados sobre 
sistemas fotovoltaicos off-grid no 

Brasil. 

Base já aberta 



 

(outros) Atualização das API's de CP, TS 
e AP e seus resultados. Além dos 

Cálculos tarifários da TUST, incluindo a 
Tarifa Estabilizada e a de Barra de cada 
empreendimento de geração do SIN. 

Base já aberta 

(outros) Geração Distribuída Base já aberta 

(outros) Tarifas vigentes (conf. REH) de 
todas as distribuidoras. 

Base já aberta 

(outros) Laudo de Avaliação e Relatório 
de Fiscalização que determinaram a 

BRR das distribuidoras 

Os dados de Laudo de Avaliação e relatório de fiscalização que determinam a BRR das 
distribuidoras não estão estruturados de forma que possibilite a publicação em dados abertos 

no ciclo 2022-2024. 

(outros) Informação do Mercado livre 
com todas as informações do SAMP. 

Consumo MWh, Demanda contratada 
e Unidades consumidoras 

Base já aberta 

 

5. O processo de catalogação 

As bases de dados programadas para publicação em formato aberto serão catalogadas no Portal Brasileiro 
de Dados Abertos, assim como na página de dados abertos da ANEEL. Esse processo será feito pelo 
Escritório de Governança de Dados e da Informação (EGDI) em conjunto com as áreas responsáveis pelos 
dados e deverá seguir o cronograma de abertura estabelecido no item 7 deste PDA, considerando-se 
sempre as seguintes premissas: 

1) Publicar, prioritariamente, os dados considerados relevantes para a sociedade, o mais rápido possível, 
em formato não-proprietário e informando as eventuais limitações de qualidade dos dados; 

2) Sempre que possível, publicar dados e seus metadados, conforme estabelecido no Plano de Ação da 
INDA, que institui que cada conjunto de dados deve conter, no mínimo: 

• Nome ou título do conjunto de dados; 

• Descrição sucinta; 

• Palavras-chave (etiquetas); 

• Assuntos relacionados do Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico (VCGE); 

• Nome e e-mail do setor responsável pelos dados; 

• Periodicidade de atualização; 

• Escopo temporal (anual, bimestral, mensal, diário, online); 

• Escopo geopolítico (por cidade, por estado, por região). 
3) Nos casos de dados georreferenciados, deve-se levar em conta normas e padrões da INDE; 
4) Publicar os dados da ANEEL seguindo os padrões definidos pela e-PING, pela INDA e INDE; 
5) Catalogar os dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos, catálogo central de acesso aos 

dados do Governo Federal; 
6) Catalogar dados geoespacializados na INDE; 
7) Promover a integração entre os catálogos de metadados INDA e INDE; 
8) Manter os dados publicados atualizados e sincronizados com a origem, com a menor periodicidade e 

maior granularidade viáveis; 
9) Atualizar os dados, preferencialmente, por meio de sincronização automática, estabelecendo-se um 

processo contínuo, especialmente no caso de sistemas estruturantes; 



 

10) Catalogar as bases de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos utilizando sempre o mesmo nome 
registrado no Plano de Dados Abertos do órgão; 

11) Utilizar, como forma de disseminação, os ambientes do Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo 
Federal e a página institucional de dados abertos da ANEEL. 

6. Sustentação, monitoramento e controle 

Monitoramento e controle 

A Escritório de Governança dos Dados e da Informação (EGDI), ficará responsável pelo monitoramento do 
cumprimento do cronograma estabelecido, verificando se os dados previstos foram publicados não 
somente no Portal Brasileiro de Dados Abertos, mas também na seção “Acesso à Informação > Dados 
Abertos” do Portal do órgão, bem como pelos seguintes itens: 

• Monitoramento do cumprimento do cronograma de abertura de bases; 

• Verificação da adequação dos dados publicados aos padrões estabelecidos pela INDA e INDE 
(quando couber); 

A curadoria das bases de dados eleitas para abertura caberá às respectivas áreas detentoras da base e 
compreenderá as seguintes ações: 

• Monitoramento da disponibilidade e atualização das bases já catalogadas; 

• Proposição de melhorias de qualidade dos dados disponibilizados, quando couber. 

Sustentação, Comunicação e Participação social 

A Institucionalização do Plano de Dados Abertos, sua governança e revisões serão comunicadas a todo o 
órgão e à sociedade por meio do Portal da ANEEL e de suas redes sociais. 

A publicação das bases programadas será sempre anunciada por meio de ações específicas de 
comunicação coordenadas pela Assessoria de Comunicação da ANEEL, de modo a promover divulgação 
interna e externa. 

O cidadão poderá usar o sistema Fala.br ou acionar diretamente a equipe de dados abertos da ANEEL 
(dadosabertos@aneel.gov.br) para se manifestar quanto a este PDA, podendo oferecer sugestões, fazer 
solicitações e informar o órgão sobre problemas técnicos ou inconsistências encontradas nos dados 
publicados. 

Cabe reforçar que o processo de priorização da abertura de bases contou com a participação da sociedade 
por meio da Tomada de Subsídio TS 005/2022. Os resultados da consulta podem ser conferidos no tópico 
Grau de relevância para o cidadão (Resolução nº 3/2017, do CGINDA, Art.1º, I, §1º) do item 4. Dados 
selecionados para abertura deste PDA e sua devolutiva, no item Devolutiva da Tomada de Subsídio – TS 
005/2022 do Anexos. 

Melhoria da qualidade dos dados 

O PDA tem como premissa a publicação prioritária dos dados considerados relevantes para a sociedade o 
mais rápido possível e em formato não-proprietário. Além disso, serão informadas eventuais limitações 



 

de qualidade ou sigilo dos dados. Os problemas encontrados serão acompanhados e melhorias serão 
propostas e executadas. 

7. Plano de ação 

A atuação da ANEEL será guiada pelos cronogramas de: elaboração e sustentação do PDA, abertura de 
bases e promoção e fomento ao uso e reuso das bases de dados. 

Cronograma de elaboração e sustentação do PDA 

Ação Responsáveis Prazo / Meta 

Definir pontos focais EGDI / todas as áreas jan/22 

Levantar bases de dados EGDI / todas as áreas jan/22 

Abrir consulta pública EGDI / SMA mai/22 

Priorizar bases de dados EGDI / áreas com bases a serem abertas jul/22 

Definir o cronograma de abertura EGDI / áreas com bases a serem abertas jul/22 

Finalizar o texto do PDA EGDI jul/22 

Aprovar o PDA Diretoria Colegiada ago/22 

Publicar o PDA Diretoria Colegiada ago/22 

Publicar o relatório de execução EGDI jun/24 

Conclusão do PDA EGDI jul/24 

 
Cronograma de abertura de bases 

Levando-se em conta a capacidade da equipe de dados abertos da ANEEL, ficou definido que seriam 
abertas 34 novas bases de dados no ciclo do PDA 2022-2024, somando-se as novas bases definidas de 
acordo com a Matriz de Priorização e as remanescentes do PDA 2020-2022 que foram prorrogadas para 
o ciclo atual. 

Adicionalmente, devido à complexidade e ao tamanho da base SIG-R, decidiu-se que a abertura dessa 
base será gradual, sendo disponibilizado parte dos dados relativos ao SIG-R ao longo do PDA 2022-2024, 
e o restante nos PDAs seguintes, a depender da capacidade da equipe curadora da base e da equipe de 
dados abertos da ANEEL em realizar a abertura em um ou mais planos. O mesmo procedimento foi 
adotado com relação à base do SIASE. 

Por fim, por questões técnicas, não foi possível definir o cronograma de abertura das bases de acordo 
com a Matriz de Priorização. As bases do SIASE e do SIG-R precisaram ser prorrogadas para o meio/final 
do período do PDA porque são bases complexas que necessitam de um trabalho de engenharia de dados 
adicional antes que possam ser publicadas de forma periódica e automatizada no portal de dados abertos 
da ANEEL. 

Cronograma de abertura 

Nome da base de dados Descrição da base 
Unidade e contato do responsável 
pela publicação da base 

Frequência 
de 
atualização 

Meta/Prazo 
para abertura 

BPR - Banco de Preços 
Banco de preços de referência para o 
segmento de transmissão. SCT - dadosabertos@aneel.gov.br Anual out/22 



 

CTR - Cálculo da Tarifa de 
Referência  

 Calcula os custos marginais de 
capacidade dos diferentes Consumidores 
- Tipo, da distribuidora em análise, 
utilizados para a definição da estrutura 
horizontal. Adicionalmente, determina a 
estrutura vertical da empresa para os 
diferentes postos tarifários cadastrados. SGT - dadosabertos@aneel.gov.br Anual out/22 

LEILÃO 

Inscrições em Leilões - Sistema de gestão 
de inscrições em leilões organizados pela 
ANEEL. SEM - dadosabertos@aneel.gov.br Anual out/22 

SIGET - Sistema de Gestão 
da Transmissão  

 Apoia o processo de outorga e 
autorização para ampliação, reforço ou 
melhoria e manutenção do sistema de 
transmissão de energia elétrica e fornece 
interface adequada para troca de 
informações entre a ANEEL, ONS, MME e 
Agentes Concessionários ou Autorizados. SFE - dadosabertos@aneel.gov.br Mensal dez/22 

Investimentos em Geração, 
Transmissão e Distribuição 

Investimentos em Geração, Transmissão 
e Distribuição 

SRD, SCG e SCT - 
dadosabertos@aneel.gov.br Trimestral fev/23 

CFURH - Compensação 
Financeira pela Utilização 
de Recursos Hídricos – 
REMANESCENTE PDA 
2020-2022 

 Compensação Financeira pela Utilização 
de Recursos Hídricos  SCG - dadosabertos@aneel.gov.br Mensal mar/23 

GESTAR - Sistema de 
gestão dos contratos de 
distribuição 

Sistema de gestão dos contratos de 
distribuição 

SCT e SGT - 
dadosabertos@aneel.gov.br Mensal mar/23 

Bandeiras Tarifárias Bandeiras Tarifárias SGT - dadosabertos@aneel.gov.br Mensal mar/23 

SIASE - Sistema de 
Inteligência de 
Acompanhamento do Setor 
Elétrico – REMANESCENTE 
PDA 2020-2022 

Sistema de Inteligência de 
Acompanhamento do Setor Elétrico - 
Beneficiários CDE SGT - dadosabertos@aneel.gov.br Mensal abr/23 

UBP - Uso de Bem Público  
 Efetua o cálculo dos valores devidos por 
Uso de Bem Público UBP. SCG - dadosabertos@aneel.gov.br Mensal mai/23 

SIASE - Sistema de 
Inteligência de 
Acompanhamento do Setor 
Elétrico 

Sistema de Inteligência de 
Acompanhamento do Setor Elétrico - 
Dados de mercado SGT - dadosabertos@aneel.gov.br Mensal mai/23 

SIASE - Sistema de 
Inteligência de 
Acompanhamento do Setor 
Elétrico 

 Sistema de Inteligência de 
Acompanhamento do Setor Elétrico - 
Dados complementares de GD (energia 
injetada/consumida) SGT - dadosabertos@aneel.gov.br Mensal jun/23 

SIASE - Sistema de 
Inteligência de 
Acompanhamento do Setor 
Elétrico 

 Sistema de Inteligência de 
Acompanhamento do Setor Elétrico -   
Tributos na fatura de energia SGT - dadosabertos@aneel.gov.br Mensal jul/23 

SLC - Sistema de Licitações 
e Contratos 

Possibilita o cadastramento e o controle 
interno de licitações e contratos 
administrativos no âmbito da ANEEL SLC -dadosabertos@aneel.gov.br Mensal ago/23 

PLUTUS - Sistema de 
Administração de Créditos 
e Inadimplentes 

Controla a arrecadação e a 
inadimplência referente a créditos da 
ANEEL e obrigações intrassetoriais dos 
agentes. Consolida as funções do SIGEC e 
do INADIMPLENTES. SAF -dadosabertos@aneel.gov.br Diária ago/23 

SIGEC - Sistema de Gestão 
de Créditos 

Padroniza e a racionaliza os serviços que 
envolvem a arrecadação e o controle da 
inadimplência das receitas geridas pela 
ANEEL. SAF -dadosabertos@aneel.gov.br Diária set/23 



 

SIG R - Sistema de 
Informação Geográfica 
Regulatório – 
REMANESCENTE PDA 
2020-2022 

 Possui informações geográficas com 
parâmetros elétricos, estruturais e de 
topologia dos sistemas de distribuição de 
alta, média e baixa tensão, além das 
informações das empresas envolvidas.  -  
Área de atuação SRD - dadosabertos@aneel.gov.br Anual set/23 

SIG R - Sistema de 
Informação Geográfica 
Regulatório – 
REMANESCENTE PDA 
2020-2022 

 Possui informações geográficas com 
parâmetros elétricos, estruturais e de 
topologia dos sistemas de distribuição de 
alta, média e baixa tensão, além das 
informações das empresas envolvidas.  -  
Conjuntos SRD - dadosabertos@aneel.gov.br Anual set/23 

SIG R - Sistema de 
Informação Geográfica 
Regulatório – 
REMANESCENTE PDA 
2020-2022 

 Possui informações geográficas com 
parâmetros elétricos, estruturais e de 
topologia dos sistemas de distribuição de 
alta, média e baixa tensão, além das 
informações das empresas envolvidas.  -  
Distribuidoras por município SRD - dadosabertos@aneel.gov.br Anual out/23 

SIG R - Sistema de 
Informação Geográfica 
Regulatório – 
REMANESCENTE PDA 
2020-2022 

 Possui informações geográficas com 
parâmetros elétricos, estruturais e de 
topologia dos sistemas de distribuição de 
alta, média e baixa tensão, além das 
informações das empresas envolvidas.  -  
Extensão de rede SRD - dadosabertos@aneel.gov.br Anual nov/23 

SIG R - Sistema de 
Informação Geográfica 
Regulatório – 
REMANESCENTE PDA 
2020-2022 

 Possui informações geográficas com 
parâmetros elétricos, estruturais e de 
topologia dos sistemas de distribuição de 
alta, média e baixa tensão, além das 
informações das empresas envolvidas.  -  
Número de consumidores SRD - dadosabertos@aneel.gov.br Anual dez/23 

SIG R - Sistema de 
Informação Geográfica 
Regulatório – 
REMANESCENTE PDA 
2020-2022 

 Possui informações geográficas com 
parâmetros elétricos, estruturais e de 
topologia dos sistemas de distribuição de 
alta, média e baixa tensão, além das 
informações das empresas envolvidas.  -  
Mercado (energia medida / 
consumida/injetada) SRD - dadosabertos@aneel.gov.br Anual jan/24 

SIG R - Sistema de 
Informação Geográfica 
Regulatório – 
REMANESCENTE PDA 
2020-2022 

 Possui informações geográficas com 
parâmetros elétricos, estruturais e de 
topologia dos sistemas de distribuição de 
alta, média e baixa tensão, além das 
informações das empresas envolvidas.  -  
Subestações / capacidade de 
transformação SRD - dadosabertos@aneel.gov.br Anual fev/24 

Dados cartográficos sobre 
DUP (G e T) – 
REMANESCENTE PDA 
2020-2022 

Dados cartográficos sobre Declaração de 
Utilidade Pública (DUP) dos segmentos 
de geração e transmissão de energia 
elétrica. 

SCT - 

dadosabertos@aneel.gov.br Mensal fev/24 

Desempenho das 
concessionárias de 
transmissão – 
REMANESCENTE PDA 
2020-2022 

Desempenho das concessionárias de 
transmissão 

SRT - dadosabertos@aneel.gov.br Mensal fev/24 

IASO/T - Índice Aneel de 
Situação das Outorgas de 
Transmissão  

 Permite o acompanhamento da 
implantação dos novos 
empreendimentos de transmissão. SCT - dadosabertos@aneel.gov.br Trimestral fev/24 

RIT - Relatório de 
Informações Trimestrais 
(Informações contábeis) 

Relatório de Informações Trimestrais 
(Informações contábeis) SFF - dadosabertos@aneel.gov.br Trimestral mar/24 

INDGER - Indicadores 
gerenciais das 

Indicadores gerenciais das distribuidoras 
de energia elétrica. SFE - dadosabertos@aneel.gov.br Mensal mar/24 



 

distribuidoras de energia 
elétrica. 

BMP - Balancete Mensal 
Padronizado  Balancete Mensal Padronizado SFF - dadosabertos@aneel.gov.br Trimestral abr/24 

Interrupções  
Armazena dados de interrupções das 
distribuidoras SFE - dadosabertos@aneel.gov.br Mensal abr/24 

SCS - Sistema de Controle 
de Subvenções e 
Programas Sociais  

 Gerencia o envio de informações por 
parte das distribuidoras e posterior 
análise destas informações na ANEEL, no 
que se refere a Tarifa Social de Energia 
Elétrica - TSEE. SRD - dadosabertos@aneel.gov.br Anual mai/24 

GCEM - Gestão de 
Informações de Campos 
Eletromagnéticos  

 Consolida as informações sobre campos 
eletromagnéticos coletadas pela ANEEL. SRD - dadosabertos@aneel.gov.br Anual jun/24 

SIPER - Dados do Sistema 
Integrado de Perturbações  

 Serviço de recepção e estruturação de 
dados sobre desligamentos forçados do 
Operador Nacional do Sistema (ONS) 
para apoio à tomada de decisão. SFE - dadosabertos@aneel.gov.br Mensal jul/24 

IASO/G - Índice Aneel de 
Situação das Outorgas de 
Geração  

Acompanhamento da implantação dos 
novos empreendimentos de geração. SCG - dadosabertos@aneel.gov.br Trimestral jul/24 

 
Cronograma de promoção, fomento, uso e reuso das bases 

A ANEEL publicará matérias no boletim interno no mês subsequente à abertura de nova base de dados e 
publicará bimestralmente em suas redes sociais os novos conjuntos de dados publicados no período.  
Responsável: Escritório de Governança de Dados e da Informação (EGDI) – dadosabertos@aneel.gov.br 

8. Anexos 

Inventário de bases de dados do órgão 

 

Base de Dados 3 Descrição 

Disponível 
no Portal de 

Dados 
Abertos? 

Possui 
conteúdo 
sigiloso 

Área 
responsável 

4 

Política 
pública 

relacionada, 
quando 

aplicável. 

Atualização 5 

AcessoNet - Controle de 
Acesso 

Sistema de controle de acesso 
ao prédio-sede da ANEEL. 

Não Sim SAF NA Diária 

PGO - Procedimentos de 
Grandes Ocorrências 

Procedimentos de Grandes 
Ocorrências 

Não Não SMA NA Mensal 

 

3 O inventário das bases de dados corporativas partiu da lista de sistemas computacionais que constam dos contratos de sustentação da 

Agência. 

4 Unidade Organizacional responsável. SAF – Superintendência de Administração e Finanças; SCG - Superintendência de Concessões e 

Autorizações de Geração; SCT - Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição; SFE - 
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade; SFF - Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira; SFG - 
Superintendência de Fiscalização da Geração; SGE – Secretaria-Geral; SGT -Superintendência de Gestão Tarifária; SMA - Superintendência de 
Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública; SPE - Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência 
Energética; SRD - Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição; SRM - Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de 
Mercado; SRT - superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão. 

5 Periodicidade típica de atualização, podendo haver também alterações eventuais nos dados em outros momentos. 



 

Base de Dados 3 Descrição 

Disponível 
no Portal de 

Dados 
Abertos? 

Possui 
conteúdo 
sigiloso 

Área 
responsável 

4 

Política 
pública 

relacionada, 
quando 

aplicável. 

Atualização 5 

SIASE - Sistema de 
Inteligência de 
Acompanhamento do 
Setor Elétrico 

Sistema de Inteligência de 
Acompanhamento do Setor 

Elétrico 
Não Não SGT NA Mensal 

GESTAR - Sistema de 
Gestão Tarifária 

Sistema de Gestão Tarifária Não Não SCT, SGT NA Mensal 

SIGA - Sistema de 
Informações de Geração 
da ANEEL 

Contém as informações dos 
empreendimentos de geração 
de energia elétrica do parque 
gerador nacional em diversas 

fases: desde etapas anteriores à 
outorgas até a revogação. 

Sim Sim SCG NA Diária 

BIG - Banco de 
Informações de Geração 

Consolida e mantém a série de 
dados que a Agência reúne 

sobre o parque gerador 
brasileiro, servindo de base de 
consulta para agentes do setor 

elétrico e todos os demais 
interessados. 

Sim (diversas 
bases de 
geração) 

Sim SCG NA 

Sistema 
Desativado 
(Substituído 
pelo SIGA) 

BMP - Balancete Mensal 
Padronizado 

Controla o recebimento e 
armazena informações 
contábeis padronizadas 

encaminhadas pelos agentes de 
distribuição, transmissão e 
geração obrigados ao envio 
mensal destas informações. 

Não Sim SFF NA Mensal 

BPR - Banco de Preços 
Banco de preços de referência 

para o segmento de 
transmissão. 

Não Não SCT 
 

NA 
Eventual 

CalculoTaxa - Cálculo da 
Taxa de Fiscalização 

Efetua o cálculo do valor anual 
devido da Taxa de Fiscalização 

de Serviços de Energia Elétrica – 
TFSEE pelos concessionários de 
serviço público, autoprodutores 
e produtores independentes de 

energia elétrica. 

Não Não SGT NA Mensal 

CDA - Cadastro de 
Agentes 

Sistema de cadastrado de 
pessoas jurídicas e físicas com 
algum tipo de relacionamento 

com a ANEEL para utilização de 
notificação eletrônica. 

Não Sim SGE NA Semanal 

COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA - Utilização 
de Recursos Hídricos 

Implementa o cálculo de 
coeficientes de participação, 

recolhimento e gestão de 
royalties referentes à Itaipu 

Binacional e da compensação 
financeira pela utilização de 

recursos hídricos, devidos pelos 
concessionários e autorizados 

de geração hidrelétrica a 
estados e municípios 

possuidores de áreas inundadas. 

Não Sim SCG e SAF NA Mensal 

CPSCG - Controle de 
Processos da SCG 

Solução de controle de 
processos administrativos da 

Superintendência de 
Concessões de Geração - SCG. 

Não Não SCG NA Mensal 



 

Base de Dados 3 Descrição 

Disponível 
no Portal de 

Dados 
Abertos? 

Possui 
conteúdo 
sigiloso 

Área 
responsável 

4 

Política 
pública 

relacionada, 
quando 

aplicável. 

Atualização 5 

CTR - Cálculo da Tarifa de 
Referência 

Calcula os custos marginais de 
capacidade dos diferentes 

Consumidores-Tipo, da 
distribuidora em análise, 

utilizados para a definição da 
estrutura horizontal. 

Adicionalmente, determina a 
estrutura vertical da empresa 

para os diferentes postos 
tarifários cadastrados. 

Não Não SGT NA Mensal 

DUTO/DUTONET - 
Recebimento de Arquivos 
Eletrônicos 

Solução de recebimento de 
informações, por meio de 

arquivos eletrônicos, de agentes 
regulados pela ANEEL. 

Não Sim SGI 
 

NA 
Diária 

FAD - Formulário de 
Avaliação de Desempenho 

Realiza a coleta dos dados 
referentes a avaliação de 
desempenho individual 
periódica dos servidores 

ocupantes de cargos efetivos, 
dos servidores do Plano Especial 

de Cargos das Agências 
Reguladoras, dos ocupantes de 

cargos comissionados e dos 
servidores em exercício 

descentralizado na ANEEL. 

Não Sim SRH NA Semestral 

FAD/SISAVE - Sistema de 
Avaliação de Desempenho 

Controla o processo de 
avaliação de desempenho 

individual periódica dos 
servidores ocupantes de cargos 

efetivos, dos servidores do 
Plano Especial de Cargos das 
Agências Reguladoras, dos 

ocupantes de cargos 
comissionados e dos servidores 
em exercício descentralizado na 

ANEEL. 

Não Sim SRH 
 

NA 
Semestral 

FSB - Formulário de 
Segurança de Barragens 

Possibilita o monitoramento das 
manutenções realizadas em 

barragens de geração 
hidroelétrica. 

Sim Sim SFG NA Mensal 

GCEM - Gestão de 
Informações de Campos 
Eletromagnéticos  

Consolida as informações sobre 
campos eletromagnéticos 

coletadas pela ANEEL. 
Não Não SRD/SRT/SRG NA Mensal 

GU - Gestão de Usuários 

Solução de gerenciamento da 
base de dados de informações 

referentes aos usuários que 
acessam sistemas e aplicativos 

da ANEEL. 

Não Sim SGI NA Mensal 

IASO/G - Índice Aneel de 
Situação das Outorgas de 
Geração 

Acompanhamento da 
implantação dos novos 

empreendimentos de geração. 
Não Não SCG 

 
 

NA 
Mensal 



 

Base de Dados 3 Descrição 

Disponível 
no Portal de 

Dados 
Abertos? 

Possui 
conteúdo 
sigiloso 

Área 
responsável 

4 

Política 
pública 

relacionada, 
quando 

aplicável. 

Atualização 5 

IASO/T - Índice Aneel de 
Situação das Outorgas de 
Transmissão 

Permite o acompanhamento da 
implantação dos novos 
empreendimentos de 

transmissão. 

Não Não SCT 
 
 

NA 
Mensal 

INADIMPLENTES - 
Cadastro de 
Inadimplentes 

Controla a inadimplência dos 
agentes em relação a 

obrigações intrassetoriais e 
perante a ANEEL. Possibilita a 

emissão do Certificado de 
Adimplemento aos agentes que 
estiverem em dia com todas as 

suas obrigações. 

Não Sim SAF NA Diária 

INDQUAL - Indicadores de 
Qualidade 

Gerencia a coleta, a 
metodologia de cálculo e a 

consolidação dos indicadores de 
continuidade, conformidade e 
atendimento emergencial no 

fornecimento de energia 
elétrica dos agentes de 

distribuição. 

Sim Não SRD NA Mensal 

LEILÃO - Inscrições em 
Leilões 

Sistema de gestão de inscrições 
em leilões organizados pela 

ANEEL. 
Não Sim SEL NA Anual 

Liferay - Sítio da ANEEL 
Solução do sítio institucional da 

ANEEL. 
Não Sim SGI NA Diária 

MSIGAIN - Sistema de 
Gestão de Auditoria 
Interna 

Sistema de controle da 
Auditoria Interna da ANEEL e 
recomendações da diretoria e 

do TCU. 

Não Sim AIN NA Mensal 

Numerar - Controle de 
Numeração 

Controla a numeração dos 
documentos e atos 

administrativos gerados por 
cada UORG. 

Não Não SGI 
 

NA 
Diária 

OUTORGAS - Gestão de 
Outorgas de Geração 

Armazena informações relativas 
as habilitações conferidas aos 

proprietários de 
empreendimentos de geração 

de energia elétrica. 

Sim Sim SCG 
 

NA 
Semanal 

PARACEMP - Participação 
Acionária em 
Empreendimentos 

Controla os recebimentos de 
dados e apresenta a 

participação acionária em 
empreendimentos de geração. 

Não Sim SCG 
 

NA 
Mensal 

PCH/EOL - Dados de 
Pequenas Centrais 
Hidrelétricas/Eólicas 

Serviço de recepção e 
estruturação de dados que 

permitem o acompanhamento 
dos empreendimentos de 

geração de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas - PCH e Eólicas - 

EOL. 

Não Não SFG NA Mensal 

PLUTUS - Sistema de 
Administração de Créditos 
e Inadimplentes 

Controla a arrecadação e a 
inadimplência referente a 

créditos da ANEEL e obrigações 
intrassetoriais dos agentes. 

Consolida as funções do SIGEC e 
do INADIMPLENTES. 

Não Sim SAF NA Diária 



 

Base de Dados 3 Descrição 

Disponível 
no Portal de 

Dados 
Abertos? 

Possui 
conteúdo 
sigiloso 

Área 
responsável 

4 

Política 
pública 

relacionada, 
quando 

aplicável. 

Atualização 5 

POLÍMERO - Cadeia 
Societária 

Sistema de controle da cadeia 
societária dos agentes dos 

segmentos de transmissão e 
distribuição. 

Sim 
(ago/2022) 

Sim SRM NA Mensal 

PONTONET - Ponto 
Eletrônico 

Solução de controle do ponto 
eletrônico dos servidores da 

ANEEL. 
Não Sim SRH NA Diária 

Processos - Controle de 
Processos da SMA 

Solução para controle de 
processos administrativos da 

Superintendência de Mediação 
Administrativa, Ouvidoria 

Setorial e Participação Pública - 
SMA. 

Não Não SMA 
 

NA 
Mensal 

RADAR - Sistema de 
Acompanhamento 
Parlamentar 

Permite o acompanhamento de 
atividades parlamentares de 

interesse da ANEEL. 
Não Não AID NA Mensal 

S3A - Sistema de 
Autenticação, Autorização 
e Auditoria 

Realiza a autenticação, 
autorização e auditoria de 

acessos de usuários a sistemas 
da ANEEL. Evolução que 

complementa o sistema GU. 

Não Sim SGI NA Mensal 

SAFIRA - Sistema de Apoio 
às Fiscalizações da ANEEL 

Sistema de gestão das 
fiscalizações realizadas pela 
ANEEL. Sucedeu o sistema 

SIGEFIS 2. 

Sim 
(informações 

de 
fiscalização) 

Sim 
SFG, SFE e 

SFF 

 
 

NA 
Mensal 

SAGE - Sistema de Apoio a 
Gestão de Contratos de 
Prestação de Serviços 

Apoia a gestão de contratos de 
prestação de serviços à Agência. 

Não Sim SAF 
 

NA 
Mensal 

SAM - Dados do Sistema 
de Acompanhamento de 
Manutenção 

Serviço de recepção e 
estruturação de dados que 

permitem o acompanhamento e 
monitoramento dos serviços de 

transmissão. 

Não Não SFE NA Mensal 

SAMP - Sistema de 
Acompanhamento de 
Mercado Padronizado 

Gerencia a coleta de 
informações padronizadas 
referentes ao mercado de 

energia elétrica das 
concessionárias e 

permissionárias de distribuição 
de energia elétrica. 

Sim 
(ago/2022) 

Não SGT NA Mensal 

SARI - Sistema de 
Acompanhamento e 
Relacionamento 
Institucional 

Sistema de acompanhamento e 
relacionamento institucional, 

onde estão cadastrados pessoas 
jurídicas e física com as quais a 

ANEEL possui algum tipo de 
relacionamento, sejam agentes 

regulados ou não. 

Não Sim SGI NA Semanal 

SCA - Sistema de 
Credenciamento da ANEEL 

Controla o processo de sorteio e 
alocação de demandas para as 

empresas credenciadas pela 
Agência para a prestação de 

serviços apoio as atividades de 
fiscalização. 

Não Sim SLC NA Anual 

SCR - Sistema de Controle 
de Reclamações 

Solução para controle de 
reclamações da Ouvidoria 

Setorial. 
Sim Sim SMA NA Diária 



 

Base de Dados 3 Descrição 
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relacionada, 
quando 

aplicável. 

Atualização 5 

SCS - Sistema de Controle 
de Subvenções e 
Programas Sociais 

Gerencia o envio de 
informações por parte das 
distribuidoras e posterior 

análise destas informações na 
ANEEL, no que se refere a Tarifa 
Social de Energia Elétrica - TSEE. 

Não Sim SRD NA Mensal 

SGC - Sistema de Gestão 
de Contratos 

Controla os contratos de uso do 
sistema de distribuição - CUSD. 

Não Não SGT NA Mensal 

SGO - Sistema de Gestão 
da Ouvidoria Setorial 

Sistema de gestão da Ouvidoria 
Setorial da ANEEL. 

Sim Sim SMA NA Diária 

SGPED - Sistema de 
Gestão do Programa de 
P&D 

Suporta a gestão do programa 
de pesquisa e desenvolvimento 

da ANEEL. 
Sim Sim SPE NA Mensal 

SIAS - Sistema de 
Importação dos Arquivos 
do SIAFI 

Provê a importação dos 
arquivos do SIAFI 

disponibilizados no site do 
Tesouro Nacional com a 

finalidade de alimentar outros 
sistemas com informações para 

consulta. 

Não Não SAF NA Diária 

SICNET - Gestão Eletrônica 
de Documentos 

Solução de gestão de 
documentos, internos e 
externos, e processos 

administrativos da ANEEL. 

Não Sim SGE NA Diária 

SICON - Sistema de 
Gestão de Contratos e 
Convênios 

Apoia a gestão de contratos e 
convênios. 

Não Sim SAF NA Mensal 

SICOR - Sistema de 
Controle de Reuniões da 
Diretoria 

Automatiza o processo de 
gestão e controle de reuniões 

da Diretoria da ANEEL, 
gerenciando o sorteio, a 

inclusão em pauta de reunião e 
o registro da decisão na 

memória de reunião, bem como 
a emissão de relatórios dos 
processos distribuídos ao 

diretores-relatores. 

Sim Não SGE NA Semanal 

SIGANEEL - Sistema 
Integrado de Gestão da 
ANEEL 

Suporta a elaboração e o 
acompanhamento físico e 

orçamentário do programa de 
trabalho da ANEEL. 

Não Não SAF NA Mensal 

SIGEA - Sistema de Gestão 
de Planejamento 
Estratégico da Aneel 

Suporta o processo de 
Planejamento Estratégico da 

ANEEL. 
Não Não GDG NA Mensal 

SIGEC - Sistema de Gestão 
de Créditos 

Padroniza e a racionaliza os 
serviços que envolvem a 

arrecadação e o controle da 
inadimplência das receitas 

geridas pela ANEEL. 

Não Sim SAF NA Diária 

SIGEFIS - Sistema de 
Gestão das Fiscalizações 

Permite planejar, registrar, 
controlar e acompanhar as 
fiscalizações realizadas pela 

ANEEL e agências reguladoras 
estaduais conveniadas. 

Sim (dados 
históricos de 
fiscalizações) 

Sim 
SFG, SFE e 

SFF 
NA Mensal 
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SIGET - Sistema de Gestão 
da Transmissão 

Apoia o processo de outorga e 
autorização para ampliação, 

reforço ou melhoria e 
manutenção do sistema de 

transmissão de energia elétrica 
e fornece interface adequada 

para troca de informações entre 
a ANEEL, ONS, MME e Agentes 

Concessionários ou Autorizados. 

Sim Não 
SCT, SRT, SGT 

e SFE 
NA Semanal 

SIPD - Instrução do 
Processo Decisório 

Realiza o controle da instrução 
processual dos autos de 

infração, possui integração com 
o sistema SIGEFIS e agrega 
novas informações que não 
estão no escopo do SIGEFIS. 

Não Não SFE NA Mensal 

SIPER - Dados do Sistema 
Integrado de Pertubações 

Serviço de recepção e 
estruturação de dados sobre 
desligamentos forçados do 

Operador Nacional do Sistema 
(ONS) para apoio à tomada de 

decisão. 

Não Não SFE NA Mensal 

SISCADE - Determinações 
da Diretoria 

Permite o cadastro e o controle 
de demandas e determinações 
da Diretoria da ANEEL para as 

UORGs. 

Não Sim SFE NA Mensal 

SISCONT - Sistema de 
Contabilidade 

Permite a gestão, controle e 
notificação das atividades 

contábeis da Agência 
Não Não SAF NA Mensal 

SISGD - Sistema de 
Registro de Geração 
Distribuída 

Sistema para registro das 
unidades consumidoras que 

possuem geração distribuída. 
Sim Sim SRD NA Diária 

SISRH 2 - Cadastro de 
Servidores e 
Colaboradores da ANEEL 

Controla o cadastro de dados 
dos servidores e colaboradores 
que exercem as suas atividade 

profissionais na ANEEL. Sucedeu 
o sistema SISRH 1. 

Não Sim SRH NA Mensal 

SISRV - Sistema de 
Requisição Veicular 

Controla as requisições de uso 
dos veículos da Agência. 

Não Não SAF NA Diária 

SKATE - Novos 
Empreendimentos de 
Geração 

Permite o acompanhamento da 
implantação dos novos 

empreendimentos de geração. 
Sim Não SFG NA Mensal 

SLC - Sistema de Licitações 
e Contratos 

Possibilita o cadastramento e o 
controle interno de licitações e 

contratos administrativos no 
âmbito da ANEEL 

Não Sim SLC NA Mensal 

SLCEF - Sistema de 
Licitações de Contratos de 
Execução Física 

Apoia a gestão de licitações e 
execução física de contratos. 

Não Não SGI NA Mensal 

Sophia - Biblioteca da 
ANEEL 

Solução de gestão da biblioteca 
da ANEEL. 

Não Não SGE NA Diária 

SPD - Sistema de 
Protocolo Digital  

Solução de protocolo digital da 
Agência. 

Não Sim SGE NA Diária 

STL - Sistema de Tarifa 
Locacional 

Efetua cálculos de tarifa 
locacional. 

Não Não SGT NA Mensal 
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SYSAID - Service Desk da 
ANEEL 

Solução de Service Desk da 
ANEEL, para controle do 

atendimento de demandas de 
tecnologia da informação. 

Não Sim SGI NA Diária 

TAXA - Controle da Taxa 
de Fiscalização 

Controla o cálculo e lançamento 
dos valores devidos a título de 

Taxa de Fiscalização de Serviços 
de Energia Elétrica – TFSEE, 

pelos agentes setoriaos. 

Não Não SGT NA Mensal 

UBP - Uso de Bem Público 
Efetua o cálculo dos valores 

devidos por Uso de Bem Público 
- UBP. 

Não Não SCG NA Mensal 

UHE - Dados de Usinas 
Hidrelétricas 

Base de dados que permitem a 
fiscalização dos 

empreendimentos de geração 
hidrelétrica. 

Não Não SFG NA Mensal 

IASC - Índice ANEEL de 
Satisfação do Consumidor 

O Índice ANEEL de satisfação do 
Consumidor é um indicador que 

permite avaliar o grau de 
satisfação do consumidor 

residencial com relação aos 
serviços prestados pelas 
distribuidoras de energia 

elétrica 

Sim Não SMA NA Anual 

 

Devolutiva da Tomada de Subsídio – TS 005/2022 

Base de dados Votos Avaliação 

SIASE - Sistema de Inteligência de Acompanhamento do 
Setor Elétrico 17 Parte da base será aberta 

BPR - Banco de Preços - Banco de preços de referência para 
o segmento de transmissão. 17 Base de dados será aberta 

SGPED - Sistema de Gestão do Programa de P&D - Suporta 
a gestão do programa de pesquisa e desenvolvimento da 
ANEEL. 17 Base de dados já aberta dentro do PDA 2020-2022 

SIG R - Sistema de Informação Geográfica Regulatório - 
Possui informações geográficas com parâmetros elétricos, 
estruturais e de topologia dos sistemas de distribuição de 
alta, média e baixa tensão, além das informações das 
empresas envolvidas. 16 

Parte da base será aberta, porém, devido ao tamanho e 
complexidade da base, não será possível abrir todos os dados no 
PDA 2022-2024  

CTR - Cálculo da Tarifa de Referência - Calcula os custos 
marginais de capacidade dos diferentes Consumidores-
Tipo, da distribuidora em análise, utilizados para a definição 
da estrutura horizontal. Adicionalmente, determina a 
estrutura vertical da empresa para os diferentes postos 
tarifários cadastrados. 15 Base de dados será aberta 

SIGET - Sistema de Gestão da Transmissão - Apoia o 
processo de outorga e autorização para ampliação, reforço 
ou melhoria e manutenção do sistema de transmissão de 
energia elétrica e fornece interface adequada para troca de 
informações entre a ANEEL, ONS, MME e Agentes 
Concessionários ou Autorizados. 15 Base de dados será aberta 

Indicadores de Qualidade do Serviço da Distribuição - 
Indicadores da qualidade do serviço (indicadores de 15 Base de dados já aberta no PDA 2020-2022 



 

Base de dados Votos Avaliação 
continuidade coletivos, DEC e FEC) oferecidos aos 
consumidores. 

LEILÃO - Inscrições em Leilões - Sistema de gestão de 
inscrições em leilões organizados pela ANEEL. 13 Base de dados será aberta 

Indicadores de Qualidade do Produto da Distribuição - 
indicadores coletivos (DRPe e DRCe, obtidos a partir da 
campanha de medição amostral) que avaliam a 
conformidade de tensão em regime permanente e as 
perturbações na forma de onda de tensão. 11 Base de dados já aberta no PDA 2020-2022 

INDGER - Indicadores gerenciais das distribuidoras de 
energia elétrica. 10 Contém dados sigilosos/pessoais 

IASO/G - Índice Aneel de Situação das Outorgas de Geração 
- Acompanhamento da implantação dos novos 
empreendimentos de geração. 9 Base de dados será aberta 

SARI - Sistema de Acompanhamento e Relacionamento 
Institucional - Sistema de acompanhamento e 
relacionamento institucional, onde estão cadastrados 
pessoas jurídicas e física com as quais a ANEEL possui algum 
tipo de relacionamento, sejam agentes regulados ou não. 9 Contém dados sigilosos/pessoais 

SIPER - Dados do Sistema Integrado de Perturbações - 
Serviço de recepção e estruturação de dados sobre 
desligamentos forçados do Operador Nacional do Sistema 
(ONS) para apoio à tomada de decisão. 9 Base de dados será aberta 

PCH/EOL - Dados de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas/Eólicas - Serviço de recepção e estruturação 
de dados que permitem o acompanhamento dos 
empreendimentos de geração de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas - PCH e Eólicas - EOL. 8 

Pela Matriz de Priorização, base não será inserida no PDA 2022-
2024, podendo ser incluída nos próximos ciclos. 

POLÍMERO - Cadeia Societária - Sistema de controle da 
cadeia societária dos agentes dos segmentos de 
transmissão e distribuição. 8 Base de dados já aberta (PDA 2022-2024) 

UHE - Dados de Usinas Hidrelétricas - Base de dados que 
permitem a fiscalização dos empreendimentos de geração 
hidrelétrica. 8 

Pela Matriz de Priorização, base não será inserida no PDA 2022-
2024, podendo ser incluída nos próximos ciclos. 

Indicadores da qualidade de atendimento comercial das 
distribuidoras de energia elétrica. 8 Base de dados já aberta no PDA 2020-2022 

Valores pagos a título de compensação pela transgressão 
dos limites de continuidade das distribuidoras de energia 
elétrica. 7 Base de dados já aberta no PDA 2020-2022 

(outros) Sistema de Gestão do Programa de Eficiência 
Energética- PEE 7 Base de dados já aberta no PDA 2020-2022 

(outros) Bancos de preços da distribuição e da transmissão 5 

Base de dados BPR – Banco de Preços da Transmissão será aberta, 
entretanto, a ANEEL não possui um Banco de Preços do segmento 
de Distribuição estruturado que possibilite a publicação no ciclo do 
PDA 2022-2024. 

GESTAR - Sistema de gestão dos contratos de distribuição 4 Base de dados será aberta 

CalculoTaxa - Cálculo da Taxa de Fiscalização - Efetua o 
cálculo do valor anual devido da Taxa de Fiscalização de 
Serviços de Energia Elétrica – TFSEE pelos concessionários 
de serviço público, autoprodutores e produtores 
independentes de energia elétrica. 4 

Pela Matriz de Priorização, base não será inserida no PDA 2022-
2024, podendo ser incluída nos próximos ciclos. 

CDA - Cadastro de Agentes - Sistema de cadastrado de 
pessoas jurídicas e físicas com algum tipo de 
relacionamento com a ANEEL para utilização de notificação 
eletrônica. 4 

Base está em processo de reestruturação/revisão de qualidade de 
dados. Ademais, por conter dados sigilosos/pessoais, passará por 
avaliação da publicação sob a ótica da LGPD.  

SCS - Sistema de Controle de Subvenções e Programas 
Sociais - Gerencia o envio de informações por parte das 
distribuidoras e posterior análise destas informações na 
ANEEL, no que se refere a Tarifa Social de Energia Elétrica - 
TSEE. 4 Base de dados será aberta 



 

Base de dados Votos Avaliação 

FSB - Formulário de Segurança de Barragens - Possibilita o 
monitoramento das manutenções realizadas em barragens 
de geração hidroelétrica. 3 Base de dados já aberta no PDA 2020-2022 

IASO/T - Índice Aneel de Situação das Outorgas de 
Transmissão - Permite o acompanhamento da implantação 
dos novos empreendimentos de transmissão. 3 Base de dados será aberta 

SAM - Dados do Sistema de Acompanhamento de 
Manutenção - Serviço de recepção e estruturação de dados 
que permitem o acompanhamento e monitoramento dos 
serviços de transmissão. 3 

Base necessita de melhorias na qualidade e avaliação da 
possibilidade de publicação junto ao Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI) por conter informações de estruturas 
estratégicas. 

Tempo de Atendimento às Ocorrências Emergenciais das 
distribuidoras de energia elétrica. 3 Base de dados já aberta no PDA 2020-2022 

Indicadores de segurança do trabalho e das instalações das 
distribuidoras de energia elétrica. 3 Base de dados já aberta no PDA 2020-2022 

SIPD - Instrução do Processo Decisório - Realiza o controle 
da instrução processual dos autos de infração, possui 
integração com o sistema SIGEFIS e agrega novas 
informações que não estão no escopo do SIGEFIS. 2 Contém dados sigilosos/pessoais 

UBP - Uso de Bem Público - Efetua o cálculo dos valores 
devidos por Uso de Bem Público - UBP. 2 Base de dados será aberta 

Indicadores de qualidade do atendimento telefônico das 
distribuidoras de energia elétrica. 2 

Pela Matriz de Priorização, base não será inserida no PDA 2022-
2024, podendo ser incluída nos próximos ciclos. 

PLUTUS - Sistema de Administração de Créditos e 
Inadimplentes - Controla a arrecadação e a inadimplência 
referente a créditos da ANEEL e obrigações intrassetoriais 
dos agentes. Consolida as funções do SIGEC e do 
INADIMPLENTES. 1 Base de dados será aberta 

SAGE - Sistema de Apoio a Gestão de Contratos de 
Prestação de Serviços - Apoia a gestão de contratos de 
prestação de serviços à Agência. 1 Contém dados sigilosos/pessoais 

SCA - Sistema de Credenciamento da ANEEL - Controla o 
processo de sorteio e alocação de demandas para as 
empresas credenciadas pela Agência para a prestação de 
serviços apoio as atividades de fiscalização. 1 Contém dados sigilosos/pessoais 

SIGEC - Sistema de Gestão de Créditos - Padroniza e a 
racionaliza os serviços que envolvem a arrecadação e o 
controle da inadimplência das receitas geridas pela ANEEL. 1 Base de dados será aberta 

SISCADE - Determinações da Diretoria - Permite o cadastro 
e o controle de demandas e determinações da Diretoria da 
ANEEL para as UORGs. 1 Contém dados sigilosos/pessoais 

SLC - Sistema de Licitações e Contratos - Possibilita o 
cadastramento e o controle interno de licitações e 
contratos administrativos no âmbito da ANEEL 1 Base de dados será aberta 

GCEM - Gestão de Informações de Campos 
Eletromagnéticos - Consolida as informações sobre campos 
eletromagnéticos coletadas pela ANEEL. 1 Base de dados será aberta 

(outros) CFURH / Dados relativos à Compensação 
Financeira pela utilização dos Recursos Hídricos para Fins 
de Geração de Energia Elétrica 2 Base de dados será aberta 

(outros) 1- Aprimoramento dos dados de Micro e 
Minigeração Distribuída para a fonte solar fotovoltaica; 2- 
Disponibilização dos dados sobre sistemas fotovoltaicos off-
grid no Brasil. 1 

Aprimoramentos da base de Geração Distribuída estão previstos, 
entretanto, não será possível precisar se serão realizados dentro do 
Plano de Dados Abertos 2022-2024, uma vez que dependem do 
desenvolvimento de um novo sistema de gerenciamento dos dados 
de Geração Distribuída que ainda não tem previsão de conclusão. 
Quanto aos dados de sistema fotovoltaico off-grid, a ANEEL não 
possui esses dados, há previsão de criação de sistema para 
gerenciar esses dados, entretanto, não será possível incluir no PDA 
2022-2024 por ainda não ter data prevista de conclusão. 

(outros) Atualização das API's de CP, TS e AP e seus 
resultados. Além dos Cálculos tarifários da TUST, incluindo 1 

Os dados de Consulta Pública, Tomada de Subsídio e Audiência 
Pública já estão abertos. Quanto aos cálculos tarifários da TUST, 



 

Base de dados Votos Avaliação 
a Tarifa Estabilizada e a de Barra de cada empreendimento 
de geração do SIN. 

não será possível incluir no PDA 2022-2024, por não haver 
capacidade de inclusão no cronograma atual, podendo ser incluída 
no próximo PDA, entretanto, os dados requeridos já estão no 
anexo da REH 3.066/2022 

(outros) Geração Distribuída 1 Base de dados já aberta no PDA 2020-2022 

descrição mínima das informações disponibilizadas 1 

Todos os conjuntos de dados publicados possuem dicionário de 
dados com todas as descrições, além de um e-mail da área 
responsável pelo dado para que eventuais dúvidas possam ser 
sanadas. 

(outros) Tarifas vigentes (conf. REH) de todas as 
distribuidoras. 1 Base de dados já aberta no PDA 2020-2022 

(outros) Laudo de Avaliação e Relatório de Fiscalização que 
determinaram a BRR das distribuidoras 1 

Os dados de Laudo de Avaliação e relatório de fiscalização que 
determinam a BRR das distribuidoras não estão estruturados de 
forma que possibilite a publicação em dados abertos no ciclo 2022-
2024. 

(outros) Informação do Mercado livre com todas 
informações do SAMP. Consumo MWh, Demanda 
contratada e Unidades consumidoras 1 Base de dados já aberta no PDA 2020-2022 

TAXA - Controle da Taxa de Fiscalização - Controla o cálculo 
e lançamento dos valores devidos a título de Taxa de 
Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE, pelos 
agentes setoriais. 0 

Pela Matriz de Priorização, base não será inserida no PDA 2022-
2024, podendo ser incluída nos próximos ciclos. 

 

Conclusão do PDA 2020-2022 

Revisão de 42 Conjuntos de dados previsto no PDA 2020-2022 

Nome do conjunto de dados Status 

Usinas Geradoras (Empreendimentos em 
operação) 

Conjunto de dados revisado e atualizado (consolidação do SIGA) - Renomeado para 
"Empreendimentos em operação" 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/empreendimentos-em-operacao 

Relação de empreendimentos de geração 
Substituído pelo SIGA - Sistema de Informações de Geração da ANEEL - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/siga-sistema-de-informacoes-de-geracao-da-aneel 

Usinas termelétricas por tipo 
Substituído pelo SIGA - Sistema de Informações de Geração da ANEEL - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/siga-sistema-de-informacoes-de-geracao-da-aneel 

Geração por fonte 
Conjunto de dados excluído do PDA da ANEEL por não ser a geradora/detentora dos dados. 
Fonte de dados é o ONS e poderá ser obtido/solicitado em https://dados.ons.org.br/ 

Acréscimo de potência instalada 
Conjunto de dados revisado e atualizado (consolidação do SIGA) - Renomeado para 
"Acréscimo anual da potência instalada" - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/acrescimo-da-potencia-instalada 

Os dez maiores agentes por capacidade 
instalada 

Substituído pelo SIGA - Sistema de Informações de Geração da ANEEL - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/siga-sistema-de-informacoes-de-geracao-da-aneel 

Capacidade instalada por UF 
Substituído pelo SIGA - Sistema de Informações de Geração da ANEEL - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/siga-sistema-de-informacoes-de-geracao-da-aneel 



 

Outorgas de geração 
Substituído pelo Atos de Outorgas de Geração 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/atos-de-outorgas-de-geracao 

Geração distribuída 
Substituído pelo Relação de empreendimentos de Geração Distribuída - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/relacao-de-empreendimentos-de-geracao-
distribuida 

Linhas de transmissão concedidas 
Conjunto de dados excluído do PDA da ANEEL por não ser a geradora/detentora dos dados. 
Fonte de dados é o ONS e poderá ser obtido/solicitado em https://dados.ons.org.br/ 

Os Dez Maiores Agentes por receita de 
faturamento 

Substituído pelo SAMP - Sistema de Acompanhamento de Informações de Mercado para 
Regulação Econômica  - https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/samp (previsão: 
ago/2022) 

Os dez maiores agente por consumo MWh 
Substituído pelo SAMP - Sistema de Acompanhamento de Informações de Mercado para 
Regulação Econômica  - https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/samp (previsão: 
ago/2022) 

Os Dez Mariores Agentes por unidade de 
consumidores 

Substituído pelo SAMP - Sistema de Acompanhamento de Informações de Mercado para 
Regulação Econômica  - https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/samp (previsão: 
ago/2022) 

Tarifas Residenciais de Energia Elétrica 
Substituído pelo Tarifas de aplicação das distribuidoras de energia elétrica - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/tarifas-distribuidoras-energia-eletrica 

Tarifas médias por classe de consumo e 
região 

Substituído pelo SAMP - Sistema de Acompanhamento de Informações de Mercado para 
Regulação Econômica  - https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/samp (previsão: 
ago/2022) 

Agentes do mercado 
Conjunto de dados excluído do PDA da ANEEL por não ser a geradora/detentora dos dados. 
Fonte de dados é a CCEE e poderá ser obtido/solicitado em https://www.ccee.org.br 

Previsãode entrada em operação de novas 
usinas 

Substituído pelo RALIE – Relatório de Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração 
de Energia Elétrica - https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/ralie-relatorio-de-
acompanhamento-da-expansao-da-oferta-de-geracao-de-energia-eletrica 

Estudos de inventário e projetos aprovados 
Substituído pelo Empreendimento hidrelétrico em estudo - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/empreendimento-hidreletrico-em-estudo 

DEC e FEC 
Substituído pelo Indicadores de Continuidade Coletivos de Energia Elétrica - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/indicadores-coletivos-de-continuidade-dec-e-fec 

Compensações pagas aos consumidores 
Substituído pelo Indicadores de Continuidade Coletivos de Energia Elétrica - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/indicadores-coletivos-de-continuidade-dec-e-fec 

Índice ANEEL de satisfação ao consumidor - 
IASC 

Substituído pelo IASC - Índice ANEEL de satisfação do consumidor - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/indice-aneel-de-satisfacao-do-consumidor-iasc 

Desempenho das concessionárias de 
transmissão 

Prorrogado para o PDA 2022-2024: Aguardando revisão da qualidade de dados para 
disponibilização em dados abertos (previsão: 1sem/2023) 

Projetos, retornos e Investimentos 
Mantido apenas com dados históricos, novo conjunto de dados criado em 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/projetos-de-eficiencia-energetica 

Projetos por tipologia 
Mantido apenas com dados históricos, novo conjunto de dados criado em 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/projetos-de-eficiencia-energetica 



 

Projetos Resolução 316/2008, 219/2006 e 
anteriores 

Mantido apenas com dados históricos, novo conjunto de dados criado em 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/projetos-de-p-d-em-energia-eletrica 

Projetos de P&D - temas estratégicos 
Mantido apenas com dados históricos, novo conjunto de dados criado em 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/projetos-de-p-d-em-energia-eletrica 

Tarifa social de energia elétrica - 
Beneficiários 

Prorrogado para o PDA 2022-2024: Substituído pelo SIASE - Sistema de Inteligência de 
Acompanhamento do Setor Elétrico - Beneficiários CDE (previsão: 1sem/2023) 

Tarifa social de energia elétrica - Custeio Conjunto de dados a ser disponibilizado em ago/2022 

Programa luz para todos 
Conjunto de dados excluído do PDA da ANEEL por não ser a geradora/detentora dos dados. 
Fonte de dados é o Ministério de Minas e Energia (MME) e poderá ser obtido/solicitado em 
https://www.dados.gov.br 

Fiscalização da Geração 
Substituído pelos conjuntos de dados do assunto de Fiscalização (Auto de Infração, Termo de 
Notificação, TIPE - Termos de intimação das penas dos editais, TI - Termos de intimação) - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/group/fiscalizacao 

Fiscalização da Transmissão e distribuição 
Substituído pelos conjuntos de dados do assunto de Fiscalização (Auto de Infração, Termo de 
Notificação, TIPE - Termos de intimação das penas dos editais, TI - Termos de intimação) - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/group/fiscalizacao 

Fiscalização econônica e financeira 
Substituído pelos conjuntos de dados do assunto de Fiscalização (Auto de Infração, Termo de 
Notificação, TIPE - Termos de intimação das penas dos editais, TI - Termos de intimação) - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/group/fiscalizacao 

Indicadores quantitativos 
Substituído pelos conjuntos de dados do assunto de Fiscalização (Auto de Infração, Termo de 
Notificação, TIPE - Termos de intimação das penas dos editais, TI - Termos de intimação) - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/group/fiscalizacao 

Autos de infração cadastrados pelas áreas 
de fiscalização 

Substituído pelos conjuntos de dados do assunto de Fiscalização (Auto de Infração, Termo de 
Notificação, TIPE - Termos de intimação das penas dos editais, TI - Termos de intimação) - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/group/fiscalizacao 

Audiências públicas e consultas públicas Conjunto de dados revisado e atualizado 

Reuniões públicas da diretoria Conjunto de dados revisado e atualizado 

Ouvidoria 
Substituído pelo Ouvidoria Setorial ANEEL - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/ouvidoria-setorial-aneel 

Reclamações mais registradas 
Substituído pelo Reclamações no 1° e 2° nível da Distribuidora - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/reclamacoes-no-1o-e-2o-niveis-da-distribuidora 

Portal da ANEEL 
Conjunto de dados excluído do PDA da ANEEL devido à migração para do portal para a 
plataforma gov.br/ 

Compensação financeira / Royalties Prorrogado para o PDA 2022-2024: (previsão: 1sem/2023) 

Relação de empreendimentos geração 
Substituído pelo Relação de empreendimentos de Geração Distribuída - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/relacao-de-empreendimentos-de-geracao-
distribuida 

Receita e Consumo – Mercado Cativo de 
Energia Elétrica 

Substituído pelo SAMP - Sistema de Acompanhamento de Informações de Mercado para 
Regulação Econômica  - https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/samp (previsão: 
ago/2022) 

Inclusão de 6 novos conjuntos de dados previstos no PDA 2020-2022 

Nome do conjunto de dados Status 



 

Unidades geradoras com geração distribuída 
Substituído pelo Relação de empreendimentos de Geração Distribuída - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/relacao-de-empreendimentos-de-geracao-
distribuida 

DEC e FEC por concessionária 
Substituído pelo Indicadores de Continuidade Coletivos de Energia Elétrica - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/indicadores-coletivos-de-continuidade-dec-e-fec 

Tarifas de aplicação das distribuidoras de 
energia elétrica 

Substituído pelo Tarifas de aplicação das distribuidoras de energia elétrica - 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/tarifas-distribuidoras-energia-eletrica 

Dados cartográficos sobre distribuição 
Prorrogado para o PDA 2022-2024: Aguardando GEO elaborar página de dados abertos 
sistema ESRI (previsão: 2sem/2023) 

Mapa esquemático da transmissão 
Conjunto de dados excluído do PDA da ANEEL por motivos de segurança de infraestrutura 
estratégica. 

Dados cartográficos sobre DUP (G e T) 
Prorrogado para o PDA 2022-2024: Aguardando GEO elaborar página de dados abertos 
sistema ESRI (previsão: 2sem/2023) 

Conjuntos de dados adicionais publicados e não previstos no PDA 2020-2022 

Nome do conjunto de dados Status 

Liberação para operação comercial de 
empreendimentos de geração 

Conjunto de dados criado em mar/2022, disponível em 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/liberacao-para-operacao-comercial-de-
empreendimentos-de-geracao 

Agentes de Geração de Energia Elétrica 
Conjunto de dados criado em jul/2022, disponível em 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/agentes-de-geracao-de-energia-eletrica 

IndQual Município 
Conjunto de dados criado em jun/2022, disponível em 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/indqual-municipio 

Atendimento às Ocorrências Emergenciais 
Conjunto de dados criado em jul/2022, disponível em 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/atendimento-ocorrencias-emergenciais 

Segurança do Trabalho e das Instalações 
Conjunto de dados criado em jul/2022, disponível em 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/seguranca-do-trabalho-e-das-instalacoes 

FSB - Fiscalização de Segurança de Barragens 
Conjunto de dados criado em jul/2022, disponível em 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/fsb-fiscalizacao-de-seguranca-de-barragens 

Indicadores de Conformidade do Nível de 
Tensão em Regime Permanente 

Conjunto de dados criado em jul/2022, disponível em 
https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/indicadores-de-conformidade-do-nivel-de-tensao-
em-regime-permanente 

Inadimplência (IndQual) Conjunto de dados a ser disponibilizado em ago/2022 

Composição Societária - Polímero Conjunto de dados a ser disponibilizado em ago/2022 

 
Glossário 

Dado - sequência de símbolos ou valores, representados em qualquer meio, produzidos como resultado 
de um processo natural ou artificial; 

Dado acessível ao público - qualquer dado gerado ou acumulado pelo Governo que não esteja sob sigilo 
ou sob restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de 4 novembro de 2011; 

Dados abertos - dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato 
aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet, disponibilizados, sob licença aberta ou sob 



 

domínio público que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a 
autoria ou a fonte; 

Formato aberto - formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada 
publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou qualquer outra 
restrição legal quanto à sua utilização; 

Plano de Dados Abertos - documento orientador para as ações, com prazos definidos, de implementação 
e promoção de abertura de dados de cada órgão ou entidade da administração pública federal, 
obedecidos os padrões mínimos de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das 
informações. 

Governança Digital - utilização, pelo setor público, de tecnologias da informação e comunicação com o 
objetivo de melhorar a informação e a prestação de serviços, incentivando a participação dos cidadãos no 
processo de tomada de decisão e tornando o governo mais responsável, transparente e eficaz. 

Dados Abertos Governamentais - metodologia para a publicação de dados do governo em formatos 
reutilizáveis, visando o aumento da transparência e maior participação política por parte do cidadão, além 
de gerar diversas aplicações desenvolvidas colaborativamente pela sociedade. 

Fonte: Plano de Ação da INDA (2017/2018). 

Informações adicionais 

Mapa estratégico ANEEL 



 

 


