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Dicionário de Metadados do Conjunto de Dados 

Conjunto de Dados 

 

Visão Geral 
Resumo de potência anual liberada para operação comercial a partir de 1997, em todo o Brasil, sem detalhes de Usinas, UF e municípios. Informa a potência 

total de novas unidades geradoras liberadas, em MW, por ano, por tipo de geração. 

Metadados 

Nome do arquivo:  
unidades-geradoras-liberadas-operacao-comercial-resumido (csv, xml e json) 

Resumo descritivo do arquivo: 
Este conjunto de dados reflete a listagem de capacidade instalada liberada para operação comercial a cada ano, agrupadas por tipo de usinas, classe 

de combustível e potência total liberada em MW. Este conjunto de dados refere-se a um dos itens do Relatório de acompanhamento da expansão da 

oferta de geração de energia elétrica, que destaca os principais resultados da implantação de novos empreendimentos de energia elétrica, ou seja, as 

novas unidades liberadas para operação. As informações deste arquivo abrangem as novas unidades geradoras liberadas para cada, instaladas no 

Sistema Interligado Nacional (SIN) e nos Sistemas Isolados do Brasil, com base nas informações fiscalizadas pela ANEEL. Estes dados resumidos têm os 

detalhes de unidades geradoras contemplados no arquivo “unidades-geradoras-liberadas-operação-comercial-detalhado” apenas para unidades 

liberadas para operação a partir do ano de 2014. Antes de 2014, os valores detalhados não cobrem o total liberado em cada ano. 

Liberação para operação comercial - Resumido 
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Catálogo origem 
https://dadosabertos.aneel.gov.br   

Órgão responsável 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

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

Categorias no VCGE 
Energia elétrica 

Palavras-chave do conjunto de dados. 
Operação comercial; Unidades Geradoras; expansão da oferta; geração; 

Frequência de atualização  

Mensal.  

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. 

AnoReferencia  Cadeia de caracteres 4 Ano de referência em que os dados foram coletados. 

https://dadosabertos.aneel.gov.br/
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DscOrigemCombustível  Cadeia de caracteres 10 Descrição da classe de combustível utilizado na geração de energia. 

SigTipoGeracao  Cadeia de caracteres 3 

Tipo de Geração 
SIGLAS 
CGH – Central Geradora Hidrelétrica 
UHE – Usina Hidrelétrica 
PCH – Pequena Central Hidrelétrica 
EOL – Usina Eólica 
UFV – Usina Fotovoltaíca 
UTE – Usina Termoelétrica 
UTN – Usina Termo Nuclear 
 

MdaSomaPotenciaMW Numérico 12,4 Quantidade de MW (megawatt) 

    

 


