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Conjunto de Dados 

 

Visão Geral 
O Programa de P&D tem como objetivo alocar adequadamente recursos humanos e financeiros em projetos que demonstrem a originalidade, 

aplicabilidade, relevância e a viabilidade econômica de produtos e serviços, nos processos e usos finais de energia. Busca-se promover a cultura da inovação, 

estimulando a pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico brasileiro, criando novos equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que contribuam 

para a segurança do fornecimento de energia elétrica, a modicidade tarifária, a diminuição do impacto ambiental do setor e da dependência tecnológica do 

país. 

A tabela apresenta os projetos de P&D publicados a partir da vigência da Resolução Normativa ANEEL nº 316/2008. 

 

Metadados 

Nome do arquivo:  
projetos-ped-energia-eletrica (csv, xml e json) 

Resumo descritivo do arquivo: 
Relação de Projetos com as informações gerais de segmento do setor elétrico, fase atual do projeto, tipo de produto e demais dados que promovem 

uma visão geral de cada projeto. 

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

Projetos de P&D em Energia Elétrica 

https://dadosabertos.aneel.gov.br/
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Órgão responsável 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

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

Categorias no VCGE 
Energia elétrica 

Palavras-chave do conjunto de dados.  
P&D, pesquisa, desenvolvimento, inovação, projeto 

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. 

IdcSituacaoProjeto Cadeia de caracteres 25 

Informa o estado atual do projeto: 
CANCELADO 
CARREGADO (Execução não iniciada) 
EM EXECUÇÃO 
EM ATRASO (Prazo de Relatório excedido) 
CONCLUÍDO 

CodProejeto Cadeia de caracteres 20 Código único identificador do projeto 

NomAgente Cadeia de caracteres 400 Nome pelo qual a pessoa jurídica é registrada na Junta Comercial. 

SigAgente Cadeia de caracteres 50 Sigla da Empresa (já foi feito em outro conjunto, verificar) 

mailto:spepeb@aneel.gov.br
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NumCNPJ Cadeia de caracteres 14 Cadeia de caracteres referente ao número de cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

DscChamPedEstrategico Cadeia de caracteres 20 
Informa o número da Chamada de P&D Estratégico, vazio se o projeto não for estratégico. 
Referência: *01 

DscTituloProjeto Cadeia de caracteres 4000 
Título do projeto conforme cadastrado na base da ANEEL. 
Referência: *02 

QtdMesesDuracaoPrevista Numérico 3 Duração do Projeto em meses, conforme prevista 

SigSegmentoSetorEletrico Cadeia de caracteres 10 
Classificação do Projeto conforme segmento do setor elétrico (Geração, Transmissão, 
Distribuição) 

SigTemaProjeto Cadeia de caracteres 10 Classificação do Projeto conforme as áreas temáticas vigente no regulamento. 

SigFaseInovacaoProjeto Cadeia de caracteres 10 

Classificação do Projeto conforme sua posição na cadeia de Inovação 
PB - Pesquisa Básica 
PA - Pesquisa Aplicada 
DE - Desenvolvimento Experimental 
CS - Cabeça de Série 
LP - Lote Pioneiro 
IM - Inserção no Mercado 

SigTipoProdutoProjeto Cadeia de caracteres 10 

Classificação do Projeto conforme Tipo de Produto desenvolvido 
CD - Componente ou Dispositivo 
SW - Software 
CM - Conceito ou Metodologia 
ME - Máquina ou Equipamento 
MS - Material ou Substância 
SM - Sistema 

VlrCustoTotalPrevisto Numérico 20,2 Custo total do projeto, incluindo contrapartidas, estimado antes de sua execução 

AnoGarregametno Cadeia de caracteres 4 Ano em que os dados do projeto foram carregados na base de dados 

DatCadastroPropostaProjeto Data Simples   Data de cadastramento da Proposta de Projeto na Base da ANEEL 

VlrCustoTotalAuditado Numérico 20,2 Custo total auditado do projeto, incluindo contrapartidas, declarado após a sua execução 

 

Referência:*01 
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https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/temas-para-investimentos-em-p-

d/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-

d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3 

 

Referência:*02 
 https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/temas-para-investimentos-em-p-

1/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-

d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3 

 

https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/temas-para-investimentos-em-p-d/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/temas-para-investimentos-em-p-d/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/temas-para-investimentos-em-p-d/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/temas-para-investimentos-em-p-d/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/temas-para-investimentos-em-p-1/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/temas-para-investimentos-em-p-1/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/temas-para-investimentos-em-p-1/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
https://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/temas-para-investimentos-em-p-1/656831?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3

