
 

 

     
       

Plano de Dados Abertos 2016-2017 
 

 

 

Conjunto de Dados 

Informações Gerenciais – Tópico: Fiscalização 
  

 

Informação 

12.1 – Fiscalização da geração 
 

 

Visão Geral  

         

A tabela 12.1 apresenta os quantitativos de fiscalizações realizados pela ANEEL, os quais 
são segmentados com base nos seguintes aspectos: 

I- Pela fase em que se encontram os empreendimentos de geração: 
empreendimentos em construção (expansão da oferta) e empreendimentos em 
operação (produção de energia elétrica). No que tange aos empreendimentos 
em operação, é feita uma subdivisão: empreendimentos situados nos Sistema 
Interligado Nacional (SIN) e aqueles situados em Sistemas Isolados (SISOL); 

II- Pela instituição que as executou: “Implementação Direta” são as ações 
executadas pela equipe própria da SFG/ANEEL, incluindo aquelas com o apoio 
técnico especializado de empresas credenciadas; “Implementação 
Descentralizada” refere-se as ações delegadas às Agências Estaduais de 
regulação que possuem contratos de metas com a SFG/ANEEL; e 

III- Fiscalização dos agentes setoriais e atividades específicas relacionadas à geração 
de energia elétrica: são ações realizadas em agentes setoriais que não operam 
diretamente as instalações de geração de energia elétrica, mas que administram 
recursos setoriais ou coordenam a operação do sistema elétrico. São eles o 
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Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o órgão responsável pela 
coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão 
de energia elétrica no SIN e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE), entidade responsável pela contabilização e pela liquidação financeira no 
mercado de curto prazo de energia. A Medida Provisória nº MP 735, de 22 de 
junho de 2016, estabeleceu que caberá, a partir de 2017, à Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) a responsabilidade de gerir a Reserva 
Global de Reversão (RGR), de onde provêm os recursos da Conta de Consumo de 
Combustíveis Fósseis para custeio da geração de energia elétrica nos Sistemas 
Isolados. A gestão da RGR era e será feita, até 31 de dezembro de 2016, pela 
Eletrobrás, razão pela qual é considerada agente setorial. 

         

 

Metadados 

 

Nome da tabela: FiscalizacaoGeracao 

 

Resumo descritivo da tabela: 12.1 Fiscalização da geração. Armazena os quantitativos de 
fiscalizações realizados pela ANEEL. 

 

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 

IdeFiscalizacaoGeracao Numérico (PK) Identificador Fiscalização Geração 

NomFiscalizacaoGeracao Texto Descrição do tipo de fiscalização realizada. 

QtdFiscalizacaoGeracao Numérico Quantidade de fiscalizações no período. 

MesReferencia Numérico Mês base de referência da informação 

AnoReferencia Numérico Ano base de referência da informação 

DthProcessamento Numérico (fins 
de controle) 

Data e hora do processamento de carga 
automático 

 


