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Conjunto de Dados
Informações Gerenciais – Tópico: Eficiência Energética

Informação
7.2 – Projetos por tipologia

Visão Geral

O Programa de Eficiência Energética tem como objetivo promover o uso eficiente da
energia elétrica em todos os setores da economia por meio de projetos que demonstrem a
importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos,
processos e usos finais de energia. Busca-se maximizar os benefícios públicos da energia
economizada e da demanda evitada, promovendo a transformação do mercado de eficiência
energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e
práticas racionais de uso da energia elétrica.
A tabela apresenta os valores investidos em programa de eficiência energética a partir da
publicação da Resolução Normativa ANEEL nº 300/2008.

Metadados

Nome da tabela: NovoProjeto

Resumo descritivo da tabela: 7.2 Novos projetos. Armazena dados referentes à tipologia do
projeto, a quantidade de projetos por tipologia, quantidade de empresas com projetos
cadastrados, demanda retirada da ponta, valor anual de energia economizada (GWh/ano) e o
investimento previsto no período.

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

IdeNovoProjeto

Numérico (PK)

Identificador Novo Projeto

DscTipologia

Texto

Descrição da tipologia de novos projetos

QtdProjeto

Numérico

Quantidade de Projetos

Decimal

Valor previsto em (MW) de demanda que
foi retirada da ponta com a execução dos
projetos.

VlrDemandaRetiradaPontaMW
VlrEconomiaEnergiaGWh

Decimal

Valor previsto de energia em GWh/ano
economizado com a execução dos projetos.

VlrInvestimento

Decimal

Valor investido em projetos de EE durante o
ciclo em milhões de Reais

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

