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Conjunto de Dados
Informações Gerenciais – Tópico: Expansão da Oferta/Consumo

Informação
5.1 – Previsão de Entrada em Operação de Novas Usinas

Visão Geral

Os dados demonstrados na tabela referem-se à previsão de ampliação da capacidade de
geração do Brasil, por ano, com base nas previsões de entrada em operação comercial de cada
unidade geradora das usinas que ainda não se encontra em operação.
As usinas que servem de base para o preenchimento da tabela são aquelas que não
iniciaram obras, ou com obras em andamento, ou com obras paralisadas, que contenham, ou
não, previsão de entrada em operação comercial.
O acompanhamento é feito por tipo de empreendimento, ou seja, hidrelétrica, pequena
central hidrelétrica, eólica, termelétrica e fotovoltaica.
Caso a usina esteja parcialmente em operação comercial, a parcela restante é
contabilizada na tabela de previsão.

Metadados

Nome da tabela: PrevisaoNovaUsina

Resumo descritivo da tabela: 5.1 Previsão de Entrada em Operação de novas usinas. Os dados
demonstrados na tabela referem-se à previsão de ampliação da capacidade de geração do Brasil,
por ano, com base nas previsões de entrada em operação comercial de cada unidade geradora
das usinas que não se encontram em operação.
Definição dos campos
Significado de cada coluna e dos tipos de dados, de acordo com o conjunto de dados extraídos
para publicação do Boletim de Informações Gerenciais.

Nome do Campo

Tipo de Dado

Descrição

IdePrevisaoNovaUsina

Numérico (PK)

Identificador Previsão Nova Usina

NomTipoGeracao

Texto

Nome do Tipo de usina

QtdAumentoCapacidadeInstaladaMW Numérico

Quantidade em MW das restrições
para entrada em operação comercial

AnoEstimadoOperacao

Numérico

Ano estimado de entrada em
operação das unidades geradoras

MesReferencia

Numérico

Mês de referência da coleta da
informação

Anoreferencia

Numérico

Ano de referência da coleta da
informação

DthProcessamento

Numérico (fins
de controle)

Data e hora do processamento de
carga automático

