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Dicionário de Metadados do Conjunto de Dados 
 

Conjunto de Dados 

 

Visão Geral 
Dados de todas as interrupções de ocorrências emergenciais nas redes de energia elétrica ocorridas nas redes de concessionárias de distribuição do país. 

Não constam as ocorrências das permissionárias (cooperativas). 

Metadados 

Nome do arquivo:  
ocorrencias-emergenciais-redes-distribuicao (csv, xml e json) 

Resumo descritivo do arquivo: 
Registro de ocorrências diárias com informações sobre a data de abertura e fechamento, número de da interrupção, os tempos de preparo, 

deslocamento execução bem como dados do local da ocorrência e demais dados sobre a mesma. 

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

Órgão responsável 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

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

Ocorrências Emergenciais nas Redes de Distribuição 

https://dadosabertos.aneel.gov.br/
mailto:monitoramento.sfe@aneel.gov.br
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Categorias no VCGE 
Energia elétrica 

Palavras-chave do conjunto de dados.  
ocorrências emergenciais, distribuidora, conjuntos elétricos, expurgos, indicadores de continuidade 

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. 

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

NumCPFCNPJ Cadeia de Caracteres 14 Número que indica o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do agente. 

NumOcorrencia Cadeia de Caracteres 30 Número de ordem da ocorrência. 

NumConjunto Numérico 10 Código do conjunto da unidade consumidora. 

DthInicioOcorrenciaAberta Data Hora  Data e hora do início da interrupção. 

DscCanalAtendimento Cadeia de Caracteres 80 
Forma de conhecimento da ocorrência aberta. 
   Ex.: Por telefone 

DthFimOcorrenciaAberta Data Hora  Data e hora do reestabelecimento (Fim) da interrupção. 

DscOcorrenciaAberta Cadeia de Caracteres 255 Descrição da ocorrência abertas. 

DscNumInterrupcao Cadeia de Caracteres 80 Número da interrupção associada a cada ocorrência aberta. 

MdaPreparo Numérico 20,5 
Tempo de preparo a ocorrência levou para ser criada.  
Controlada em minutos e décimos de minuto. 
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MdaDeslocamento Numérico 20,5 
Tempo de deslocamento. 
Controlada em minutos e décimos de minuto. 

MdaExecucao Numérico 20,5 
Tempo de execução da ocorrência. 
Controlada em minutos e décimos de minuto. 

NumVeiculo Cadeia de Caracteres 80 Número do veículo que foi utilizado para atender a ocorrência. 

CodIBGE Numérico 10 

Código de UF do IBGE. 
Irá assumir o valor -3 (não informado) para todos os registros que não 
possuam cadastro do mesmo. 

DatGeracaoConjuntoDados Data Simples   
Data do processamento de carga automática no momento da geração para 
publicação do conjunto de dados abertos. 

 


