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Informação 

12.2 – Fiscalização da Transmissão e Distribuição 
 

 

 

Visão Geral  

         

A tabela 12.2 apresenta o total das quantidades de fiscalizações realizadas pela 
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, as quais são segmentadas com 
base nos tipos de fiscalização: 

Adm Trans – Acesso, Contratos, Sistema de Medição e Faturamento - SMF, Pesquisa e 
Desenvolvimento - P&D - Verificação do cumprimento das obrigações contratuais e 
regulamentares pelos agentes setoriais, a partir de eventuais demandas específicas. 

Baixa Renda - fiscalização que verifica a correta aplicação dos recursos da subvenção 
econômica à subclasse residencial baixa renda homologada mensalmente pela ANEEL às 
distribuidoras. 

Base de Dados Geográfica - Envio de Dados à ANEEL - fiscalização eventual que verifica o 
envio à ANEEL dos dados relativos à Base de Dados Geográfica da Distribuidora. 

Comercial - verificação do atendimento ao consumidor nos prazos e condições 
estabelecidas em relação à ligação e suspensão do fornecimento de energia elétrica, contratos 
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de fornecimento, leitura e faturamento, irregularidades na medição, ressarcimento por danos 
elétricos e atendimento ao público. 

Conformidade de nível de tensão - verificação da realização das medições amostrais de 
nível de tensão, do envio do resultado das medições à ANEEL, da regularização da situação nos 
prazos e da compensação financeira realizada, quando for o caso. 

Eficiência Energética - fiscalização eventual que avalia a execução dos programas 
aprovados pela ANEEL e desenvolvidos pela concessionária no combate ao desperdício de 
energia elétrica, examinando principalmente o cumprimento das metas físicas de cada projeto 
e aos resultados obtidos em cada projeto, em termos de energia economizada. 

Fator de Potência – Verificar a conformidade dos requisitos técnicos mínimos para 
conexão de cargas à rede básica e aos barramentos de transformadores de potência, no que se 
refere ao fator de potência das instalações de distribuição nos pontos de conexão com a rede 
básica. 

Indicadores de Continuidade - verificação do procedimento de coleta de dados e de 
apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos, da realização das 
compensações financeiras devidas aos consumidores cujos indicadores de continuidade 
individuais que tiveram os limites ultrapassados e da recomposição dos indicadores globais dos 
conjuntos de unidades consumidoras.  

Informações e Indicadores - Inadimplência e Atraso - fiscalização eventual que verifica o 
envio à ANEEL dos dados relativos à indicadores de qualidade e continuidade do serviço de 
distribuição de energia elétrica. 

Obras de Transmissão - Verificação do cumprimento das obrigações estabelecidas nos 
contratos de concessão e nas resoluções autorizativas relativas à implantação das obras de 
expansão e reforços no sistema de transmissão.  

Ocorrências/Perturbações - Consiste na análise das causas e apuração das 
responsabilidades das ocorrências e perturbações no sistema de transmissão com impacto na 
confiabilidade e suprimento dos Sistemas Interligado e Isolado. 

ONS - Auditoria dos sistemas e dos procedimentos técnicos do ONS, para verificar, dentre 
outros, a aderência das práticas operativas aos Procedimentos de Rede e Resoluções da ANEEL, 
a confiabilidade e a integridade dos sistemas operacionais e a qualidade e atualidade técnica 
das metodologias, dos modelos computacionais, sistemas e processos.   

Operação e Manutenção - Verificação do cumprimento dos contratos de concessão por 
parte das concessionárias de transmissão referente à prestação adequada do serviço público de 
transmissão associado aos processos de manutenção, operação e modernidade dos ativos das 
empresas. 

Parcela Variável - Fiscalização dos indicadores relacionados à frequência e à duração de 
desligamentos que ultrapassaram os padrões regulamentados. 

Perdas - aborda os índices de perdas técnicas e não técnicas apurados pelas distribuidoras 
de energia elétrica e o conjunto de ações e metas praticadas pelas mesmas em seu programa 
de redução de perdas elétricas, verificando se estes estão coerentes a sua realidade e com os 
índices por elas apresentados. 



Pesquisa/Desenvolvimento - fiscalização eventual que verifica o cumprimento das metas 
físicas do programa de pesquisa e desenvolvimento tecnológico aprovado pela ANEEL e avalia 
os resultados obtidos em cada projeto. 

Subclasse Residencial Baixa Renda 

Subrrogação de CCC - fiscalização eventual que avalia o cumprimento da legislação em 
vigor referente à sub-rogação da CCC, relativa a empreendimentos específicos de conexão do 
sistema isolado ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Técnica - verificação da manutenção das redes de distribuição e subestações, qualidade 
do atendimento emergencial, projetos e obras de reforço e expansão, operação do sistema e 
desempenho dos equipamentos de distribuição. 

Técnica – ERAC - Verificar o cumprimento, por parte da Concessionária de Distribuição, 
de suas atribuições e responsabilidades referentes aos Esquemas Regionais de Alívio de Carga – 
ERAC previstas nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 
Nacional – PRODIST e nos Procedimentos de Rede. 

Teleatendimento - verificação dos índices de teleatendimento em relação à quantidade 
de chamadas recebidas, atendidas e ocupadas. 

Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - algumas distribuidoras firmam Termos de 
Compromisso de Ajuste de Conduta (TAC) com a ANEEL, estabelecendo que, em substituição da 
multa aplicada, fariam investimentos no valor da multa com o objetivo de regularizar a situação 
constatada pela fiscalização. 

Universalização - verificação do cumprimento das metas acumuladas de quantidades de 
ligações a serem executadas anualmente nos programas de universalização e Luz para Todos. 

 

         

 

Metadados 

 

Nome da tabela: FiscalTransmissaoDistribuicao 

 

Resumo descritivo da tabela: 12.2 Fiscalização da Transmissão e Distribuição. Armazena 
quantitativos de fiscalizações realizados pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de 
Eletricidade, os quais são segmentados com base nos tipos de fiscalização. 

 

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 

IdeFiscTransmissaoDistribuicao Numérico (PK) Identificador Fiscalização Transmissão 
Distribuição 

DscItemFiscalizado Texto Descrição do Item Fiscalizado 

QtdFiscalizacao Numérico Quantidade de Fiscalizações realizadas por 
item 

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 

 


