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RESUMO 

O presente trabalho apresenta o conjunto de informações georreferenciadas que subsidiarão as atividades de 

monitoramento e fiscalização dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia, visando otimizar os 

recursos empregados e priorizar as ações de fiscalização realizadas pela Superintendência de Fiscalização dos 

Serviços de Eletricidade (SFE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

 

A partir do georreferenciamento das instalações elétricas das distribuidoras e seus acessantes e da 

geocodificação das reclamações dos consumidores agregadas aos indicadores de qualidade do serviço técnico 

e comercial, foram desenvolvidos relatórios dinâmicos (Dashboards - BI) que fornecem informações que 

permitem adotar medidas preventivas e corretivas para garantir que as distribuidoras atendam adequadamente 

aos seus consumidores. 

 

As informações foram processadas em um ambiente computacional de Inteligência Analítica (Business 

Information – plataforma SAS) e integradas à plataforma de geoprocessamento (ArcGIS), possibilitando a 

construção de relatórios dinâmicos que permitem quaisquer tipos de consultas dentre as medidas (valores 

numéricos) e dimensões (categorias de informação) selecionadas para cada relatório. 
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A utilização de componentes espaciais possibilitará o cruzamento com outros indicadores de qualidade do 

serviço, bem como será fundamental para o aperfeiçoamento do processo decisório com base em informações 

regulatórias. 

 

Palavras-chave: Qualidade do Serviço, Fiscalização, Energia Elétrica, Reclamações, Georreferenciamento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo do trabalho é apresentar o conjunto de informações georreferenciadas que auxiliarão as atividades 

de monitoramento e fiscalização dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia, visando priorizar as 

ações de fiscalização e otimizar os recursos empregados. 

 

A combinação de indicadores da qualidade do serviço técnico e comercial com a localização geográfica das 

reclamações dos consumidores classificadas por assunto e das instalações de energia elétrica proporcionam 

excepcional informação para compor o diagnóstico das distribuidoras e ferramenta imprescindível para ajudar 

no planejamento das ações de fiscalização de campo. 

 

Na medida em que a componente espacial vincula-se aos indicadores da qualidade do serviço e à percepção do 

consumidor em um ambiente de Inteligência Analítica, a utilização de informações georreferenciadas, 

reduzindo a assimetria de informação, se torna um dos instrumentos mais importantes para o futuro da 

evolução das atividades de regulação e fiscalização na ANEEL. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Visando sempre a melhoria da qualidade do serviço, a partir de 2012, a Agência Reguladora considerou a 

possibilidade de utilizar informações georrefenciadas como insumo ao processo de planejamento e execução 

das atividades de monitoramento e fiscalização.  

 

Nesse sentido, com base em um conjunto de dados já disponíveis na Agência e considerando alguns outros de 

fácil obtenção junto às distribuidoras de energia elétrica, foram elaborados onze relatórios temáticos sobre 

dimensões da qualidade que apresentam grande importância para a satisfação do consumidor. 

 

Para representação da qualidade do serviço comercial, foi explorado o desempenho das distribuidoras quanto 

ao cumprimento dos prazos para atendimento aos pedidos de serviços, a classificação dos consumidores, o tipo 

de faturamento, os pedidos de ressarcimentos de danos em equipamentos elétricos e eletrônicos e o 

atendimento às solicitações dos serviços de ligação e religação. 

 

Em relação à qualidade do serviço técnico, foram abordadas as dimensões de continuidade, conformidade, 

atendimento emergencial e os quantitativos de elementos do Sistema de Informação Geográfica Regulatório 

(SIG-R). 

 

De acordo com o estabelecido no Módulo 2 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 

Elétrico Nacional (PRODIST), o Sistema de Informação Geográfica Regulatório (SIG-R) é definido como a 

base de dados e os sistemas auxiliares que permitem a análise, armazenamento e extração de informações 

técnicas ou geográficas dos principais sistemas, equipamentos, estruturas e acessantes informados pelas 

distribuidoras, representando o status do sistema de distribuição e dos sistemas correlatos em um dado 

momento. 

 

É de responsabilidade das concessionárias e permissionárias o encaminhamento da Base de Dados Geográfica 

da Distribuidora (BDGD), que representa o conjunto de dados fornecido pela empresa, ordinariamente ou 

extraordinariamente, de acordo com estrutura padronizada definida no Módulo 6 do PRODIST, e data base 

determinada pela ANEEL, para compor o SIG-R. 

 

Além da consolidação do SIG-R, outra etapa fundamental para a estruturação do trabalho foi a atividade de 

geocodificação das reclamações registradas no Sistema de Gestão da Ouvidoria ANEEL (SGO). A partir de 

dados de localização da unidade consumidora, como o endereço ou Código de Endereçamento Postal (CEP), 

associada à reclamação registrada foi possível realizar a atribuição das coordenadas geográficas e 

consequentemente o georreferenciamento da reclamação. 
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Complementarmente ao georreferenciamento, as informações foram processadas em um ambiente 

computacional de Inteligência Analítica (Business Information – plataforma SAS) e integradas à plataforma de 

geoprocessamento (ArcGIS), possibilitando a construção de relatórios dinâmicos que possibilitam quaisquer 

tipos de consultas dentre as medidas (valores numéricos) e dimensões (categorias de informação) selecionadas 

para cada relatório. 

 

UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DA ANEEL 

Nessa primeira etapa do trabalho, foram elaborados onze relatórios dinâmicos (Dashboards - BI) que 

permitem a sobreposição de camadas das instalações elétricas e reclamações sobre a visualização geográfica e 

temporal dos principais indicadores de qualidade do serviço técnico e comercial. Os onze relatórios 

desenvolvidos são: 

1. Qualidade dos Serviços Comerciais; 

2. Classificação por Classe de Consumidor; 

3. Tipo de Faturamento; 

4. Ressarcimento de Danos Elétricos; 

5. Serviços de Ligação e Religação; 

6. Indicadores de Continuidade; 

7. Compensação por Transgressão dos Indicadores de Continuidade Individuais; 

8. Indicadores de Conformidade; 

9. Compensação por Transgressão dos Indicadores de Conformidade Individuais; 

10. Atendimento Emergencial; 

11. Elementos do Sistema de Informação Geográfica Regulatório (SIG-R). 

 

INDICADORES DA QUALIDADE DO SERVIÇO 

Primeiramente, cabe ressaltar que os indicadores utilizados na elaboração dos relatórios são de acesso público 

na página da ANEEL na Internet. 

 

A seguir, serão listados os principais indicadores utilizados, com as suas respectivas siglas, para permitir um 

melhor entendimento dos relatórios que serão apresentados. 

 

Qualidade do Serviço Comercial 

Os indicadores de qualidade do serviço comercial estão definidos nas Condições Gerais Fornecimento de 

Energia Elétrica, Resolução Normativa nº 414, de 22 de julho de 2010. 

 

Cumprimento dos prazos das solicitações de serviços comerciais 

i. PME: Prazo médio de execução; 

ii. QSV: Quantidade de serviços comerciais com os prazos violados; 

iii. PSP: Percentual de serviços comerciais no prazo; 

iv. PSF: Percentual de serviços comerciais fora do prazo; 

v. CRC: Crédito ao Consumidor (R$) devido pela violação dos prazos. 

 

Classificação das Unidades Consumidoras 

i. NCCOM: Número de consumidores na classe comercial; 

ii. NCCP: Número de consumidores na classe consumo próprio; 

iii. NCCRES: Número de consumidores na classe residencial; 

iv. NCIND: Número de consumidores na classe industrial; 

v. NCIP: Número de consumidores na classe iluminação pública; 

vi. NCPP: Número de consumidores na classe poder público; 

vii. NCRUR: Número de consumidores na classe rural; 

viii. NCSP: Número de consumidores na classe serviço público. 

 

Tipo de Faturamento 

i. NFEMC: Número de faturas emitidas pela média de consumo; 

ii. NFECD: Número de faturas emitidas pelo custo de disponibilidade; 

iii. NFEFN: Número de faturas emitidas pelo faturamento normal; 

iv. NFE: Número total de faturas emitidas; 

v. PUCSF: Porcentagem de Unidades Consumidoras sem Faturamento. 
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Ressarcimento de danos a equipamentos elétricos e eletrônicos 

vi. NCSDE: Número de consumidores que solicitaram ressarcimento por danos elétricos; 

vii. NCRDE: Número de consumidores que receberam ressarcimento por danos elétricos; 

viii. MINVC: Menor valor de ressarcimento; 

ix. MAXVC: Maior valor de ressarcimento; 

x. VMC: Valor médio dos ressarcimentos pagos; 

xi. VTP: Valor total dos ressarcimentos pagos. 

 

Atendimento às solicitações dos serviços de ligação e religação 

i. PLEBR: Percentual ligações executadas no prazo – grupo B área rural; 

ii. PLEBU: Percentual ligações executadas no prazo – grupo B área urbana; 

iii. PLEGA: Percentual ligações executadas no prazo – grupo A; 

iv. PRNEDPAR: Percentual de religações normais executadas dentro do prazo na área rural; 

v. PRNEDPAU: Percentual de religações normais executadas dentro do prazo na área urbana; 

vi. PRUEDPAR: Percentual de religações de urgência executadas dentro do prazo na área rural; 

vii. PRUEDPAU: Percentual de religações de urgência executadas dentro do prazo na área urbana. 

 

Qualidade do Serviço Técnico 

Os indicadores de qualidade estão definidos nos Módulos 1 e 8 do PRODIST. 

 

Continuidade 

i. DEC: Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (horas); 

ii. DECIN: DEC devido à interrupção de origem interna ao sistema de distribuição, não programada, 

incluindo os expurgos (horas); 

iii. DECIP: DEC devido à interrupção de origem interna ao sistema de distribuição e programada, não 

ocorrida em dia crítico, incluindo os expurgos (horas); 

iv. DECXN: DEC devido à interrupção de origem externa ao sistema de distribuição e não programada, 

não ocorrida em dia crítico, incluindo os expurgos (horas) 

v. DECXP: DEC devido à interrupção de origem externa ao sistema de distribuição e programada, não 

ocorrida em dia crítico, incluindo os expurgos (horas) 

vi. FEC: Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora (interrupções) 

vii. FECIN: FEC devido à interrupção de origem interna ao sistema de distribuição, não programada, 

incluindo os expurgos (interrupções) 

viii. FECIP: FEC devido à interrupção de origem interna ao sistema de distribuição e programada, não 

ocorrida em dia crítico, incluindo os expurgos (interrupções) 

ix. FECXN: FEC devido à interrupção de origem externa ao sistema de distribuição e não programada, 

não ocorrida em dia crítico, incluindo os expurgos (interrupções) 

x. FECXP: FEC devido à interrupção de origem externa ao sistema de distribuição e 

xi. IDGC: Indicador de desempenho global de continuidade, que consiste na razão do valor apurado pelo 

limite dos indicadores DEC e FEC; 

xii. TMI: Tempo Médio de Interrupção, que consiste na razão do valor apurado do DEC pelo FEC. 

 

Conformidade 

i. DRCe: Duração Relativa da Transgressão para Tensão Crítica, que consiste no indicador coletivo 

referente ao percentual de leitura nas faixas de tensão crítica para as unidades consumidoras da 

amostra; 

ii. DRPe: Duração Relativa da Transgressão para Tensão Precária, que consiste no indicador coletivo 

referente ao percentual de leitura nas faixas de tensão precária para as unidades consumidoras da 

amostra; 

iii. ICC: Índice de Unidades Consumidoras com Tensão Crítica, que corresponde ao percentual da 

amostra com transgressão de tensão crítica; 

iv. IDGT: Indicador de desempenho global de Transgressão de Conformidade de Tensão, que consiste na 

razão do valor apurado pelo limite dos indicadores DRCe e DRPe. 

 

Atendimento às ocorrências emergenciais 

i. NIE: Número de ocorrências emergenciais com interrupção de energia elétrica; 

ii. NOE: Número de ocorrências emergenciais; 
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iii. POIE: Percentual de ocorrências com interrupção de energia elétrica; 

iv. QDC: Quantidade de Dias Críticos
1
;  

v. VLCDC: Valor Limite para Classificação de Dia Crítico; 

vi. TMP: Tempo Médio de Preparação (minutos), corresponde à média dos intervalos de tempo para o 

atendimento da ocorrência emergencial, compreendido entre o conhecimento da existência de uma 

ocorrência e o instante da autorização para o deslocamento da equipe de emergência; 

vii. TME: Tempo Médio de Execução (minutos), corresponde à média dos intervalos de tempo 

compreendido entre o instante de chegada ao local da ocorrência até o restabelecimento, pela equipe 

de atendimento, de cada ocorrência emergencial; 

viii. TMD: Tempo Médio de Deslocamento (minutos), compreende a média dos intervalos de tempo, entre 

o instante da autorização para o deslocamento da equipe de atendimento de emergência até o instante 

de chegada ao local da ocorrência; 

ix. TMAE: Tempo Médio de Atendimento a Ocorrências Emergenciais (minutos), compreende a média 

dos intervalos de tempo compreendido entre o conhecimento da existência de uma ocorrência 

emergencial, o deslocamento, o instante da chegada da equipe de atendimento de emergência no local 

da ocorrência e o tempo de execução do serviço, correspondendo à soma dos tempos TMP, TMD e 

TME. 

 

Elementos do SIG-R 

i. AL: Quantidade de Alimentadores; 

ii. CAPP: Quantidade de Capacitores Primários; 

iii. CAPS: Quantidade de Capacitores de Subestação; 

iv. ERAT: Extensão de Rede de Alta Tensão (metros); 

v. ERBT: Extensão de Rede de Baixa Tensão (metros); 

vi. ERMT: Extensão de Rede de Média Tensão; 

vii. MED: Quantidade de Medidores; 

viii. REGP: Quantidade de Reguladores Primários; 

ix. REGS: Quantidade de Reguladores de Subestação; 

x. RELP: Quantidade de Religadores Primários; 

xi. RELS: Quantidade de Religadores de Subestação; 

xii. SUB: Quantidade de Subestações; 

xiii. TD: Quantidade de Transformadores de Distribuição; 

xiv. TS: Quantidade de Transformadores de Subestação. 

 

Importante ressaltar que todos os indicadores acima observados já são utilizados atualmente para aferição do 

desempenho das distribuidoras de energia elétrica e para o planejamento e priorização das ações de 

fiscalização. 

 

RELATÓRIOS DE ASPECTOS COMERCIAIS 

As fontes dos dados utilizados para o relatório dinâmico de Qualidade dos Serviços Comerciais são os extratos 

da apuração dos padrões dos indicadores comerciais de todas as unidades consumidoras da distribuidora que 

foram encaminhados mensalmente à ANEEL. Estas informações estão discretizadas por área de concessão. 

 

Para os outros quatro relatórios, foram utilizadas as informações encaminhadas pelas distribuidoras, 

inicialmente solicitadas, por meio de oficio circular emitido pela SFE. Estas informações podem ser 

discretizadas no tempo, por ano e mês, no espaço, por distribuidora e município. 

 

Além disso, em todos os relatórios é possível visualizar, para um determinado período, a localização 

georreferenciada de todas as reclamações dos consumidores, de origem técnica ou comercial, registradas na 

Ouvidoria da ANEEL.     

 

A seguir, é apresentada uma descrição das informações disponibilizadas em cada um dos relatórios comerciais. 

 

                                                             
1
 Dia em que a quantidade de ocorrências emergenciais, em um determinado conjunto de unidades 

consumidoras, superar a média acrescida de três desvios padrões dos valores diários. A média e o desvio 

padrão a serem usados serão os relativos aos 24 (vinte e quatro) meses anteriores ao ano em curso, incluindo 

os dias críticos já identificados. 
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Qualidade dos Serviços Comerciais 

 

Para um determinado período em análise, este relatório dinâmico apresenta o ranking das distribuidoras de 

serviço público de energia elétrica para o atendimento aos serviços comerciais, estabelecidos no Anexo III – 

Relatório de Qualidade do Atendimento Comercial, da Resolução Normativa nº 414/2010. 

 

Além disso, é possível avaliar para um determinado período a evolução da qualidade dos serviços comerciais 

prestados por uma determinada distribuidora de serviço público de energia elétrica. 

 

O relatório apresenta informativo sobre quais distribuidoras se destacam em relação às outras quanto ao 

atendimento dos serviços solicitados pelos seus consumidores e em quais distribuidoras os serviços solicitados 

estão com maiores tempos de atendimento, ou seja, a distribuidora com o pior atendimento comercial. 

 

Neste relatório é possível observar também qual o tipo de serviço possui pior desempenho. 

 

 
Figura 1: Mapa do percentual de pedidos de serviço de ligação nova em baixa tensão fora do prazo 

 

A Figura 1 apresenta o mapa de concessionárias da Região Sudeste do Brasil, tematizado pelo percentual de 

pedidos de serviço de ligação nova urbanas e rurais em baixa tensão, executados fora do prazo regulamentar, 

no ano de 2014. 

 

Classificação de Unidade Consumidora 

 

Para um determinado período em análise, este relatório dinâmico apresenta os tipos de classificação das 

unidades consumidoras das distribuidoras, por região, estado e município, em números absolutos e 

percentuais. 

 

Permite também identificar em que região, estado ou município, estão localizadas as unidades consumidoras 

com maior ou menor percentual de unidades nas classes residencial, comercial, industrial, baixa renda, rural 

etc. 

 

Este relatório é de suma importância para o cruzamento entre informações, em especial, para avaliar a 

consistência das informações do relatório da qualidade do serviço comercial, pois com o cruzamento entre as 

informações desses relatórios é possível identificar quais classes os atendimentos estão sendo mais 

demandadas e para quais tipos de unidades (classe), estado, município, os serviços estão com seus prazos de 

atendimento mais demorados. 

 

Tipo de Faturamento 

 

Este relatório dinâmico apresenta em números absolutos e percentuais, todos os tipos de faturamento 

realizados, com leitura e sem leitura, seja pelo custo de disponibilidade ou por média (estimado pela carga 

instalada ou média de consumo), para as áreas urbana e rural. 
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Possibilita identificar em qual região, estado ou município têm o maior percentual de unidades consumidoras 

cujos faturamentos foram realizados estimados pela carga instalada ou pela média de consumo e pelo custo de 

disponibilidade (mínimo da classe). 

 

 
Figura 2: Mapa com percentual de unidades consumidoras faturadas pela média de consumo 

 

A Figura 2 apresenta o mapa de municípios tematizado pelo percentual de unidades consumidoras faturadas 

pela média de consumo para o ano de 2014. 

 

Com o cruzamento das informações deste relatório e os dados do relatório de Classificação de Unidades 

Consumidoras é possível verificar em quais classes de unidades consumidoras e em quais áreas (urbana ou 

rural) os faturamentos estão sendo realizados sem leitura estão em maior ou menor número. 

 

Ressarcimento de Danos Elétricos 

 

Este relatório apresenta, em números absolutos e percentuais, o número de consumidores que solicitaram o 

ressarcimento por danos elétricos em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como os que receberam suas 

indenizações. 

 

Possibilita verificar o nível de ressarcimento apresentado por distribuidora e para cada município, bem como o 

maior e menor valor absoluto de indenização e o valor médio indenizado por consumidor. Também, com o 

cruzamento das informações contidas nos relatórios técnicos, em especial os de continuidade e de 

conformidade, existe a possibilidade de identificar se as áreas (região, estado ou município) com os piores 

indicadores de interrupções ou de nível de tensão são aquelas que apresentam o maior número de solicitações. 

 

Serviços de Ligação e Religação 

 

Este relatório dinâmico apresenta as solicitações dos consumidores para as ligações novas e religações de 

urgência e normal de unidades consumidoras.  

 

Diferentemente do relatório da qualidade do serviço comercial, que apresenta os resultados sobre os serviços 

ligação e religação de unidades consumidoras por área de concessão, este relatório apresenta estas informações 

discriminadas por região, estado e município.  

 

Com este relatório é possível verificar a evolução das distribuidoras para o atendimento aos pedidos de ligação 

e religação, quais distribuidoras apresentam melhores resultados em relação ao atendimento das solicitações de 

ligação e religação por município, seja em área urbana ou rural. 
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Figura 3: Mapa com número de ligações grupo B área urbana fora do prazo e as reclamações sobre 

atendimento às ligações registradas no SGO 

 

A Figura 3 representa o mapa de municípios tematizado pelo número de ligações grupo B
2
 área urbana fora do 

prazo e as reclamações sobre atendimento às ligações registradas no SGO para o ano de 2014.  

 

As informações são apresentadas por distribuidora e município, sobre o número de consumidores que 

solicitaram ligação, para os grupos A
3
 e B, a sua área de localização, urbana ou rural e o quantitativo de 

ligações executadas em conformidade com os prazos estabelecidos na Resolução Normativa nº 414/2010. As 

informações para as religações são referentes aos tipos de religação urgência e normal, e também são de 

quantitativos de pedidos e executadas nos prazos regulamentares. 

 

RELATÓRIOS DE ASPECTOS TÉCNICOS 

Indicadores de Continuidade 

 

Este relatório dinâmico permite avaliar o desempenho dos indicadores de continuidade do fornecimento de 

energia elétrica para as dimensões geográficas: conjunto, distribuidora, estado, região e país, considerando 

agregações temporais para mês, trimestre e ano. A Figura 4 representa o mapa de distribuidoras tematizado 

pelo IDGC para o ano de 2014. 

 

 
Figura 4: Mapa de IDGC para as distribuidoras do Brasil 

 

                                                             
2
 Grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, 

caracterizado pela tarifa monômia. 
3
 Grupo A: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 

2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado pela 

tarifa binômia. 
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Também são parte do relatório os gráficos de Composição do DEC e FEC considerando suas parcelas e os 

gráficos do ranking de IDGC e de TMI. 

 

O Relatório dos Indicadores de Continuidade tem várias camadas de sobreposição ao mapa, entre as quais, 

podemos citar: subestações, linhas de alta tensão, redes de média tensão, transformadores de distribuição, e 

ainda as reclamações de interrupção de energia. 

 

 
Figura 5: Mapa de subestações e redes de média tensão 

 

A Figura 5 mostra as subestações e a rede de média tensão sobre o mapa de conjuntos de unidades 

consumidoras de uma distribuidora, onde estão indicados com a cor mais escura os conjuntos com maiores 

FEC Interno Não Programado do ano de 2014. Dessa forma, podem ser identificados os conjuntos com maior 

FEC Interno Não Programado e quais as subestações e redes que poderiam vir a ser inspecionadas pela 

Fiscalização. 

 

No relatório dinâmico, também consta tabela dos indicadores de continuidade, estando relacionada com as 

informações geográficas e temporais apresentadas nos mapas gerados. 

 

Compensação por Transgressão dos Indicadores de Continuidade Individuais 

 

O objetivo deste relatório é verificar o comportamento do pagamento das compensações devidas pela 

transgressão dos indicadores de continuidade individuais para as dimensões geográficas: conjunto, 

distribuidora, estado, região e país, considerando agregações temporais para mês, trimestre e ano.  

 

Adicionalmente, compõem o relatório os gráficos de Valor das Compensações por Continuidade, Quantidade 

de compensações por continuidade, Compensação por continuidade média e compensação por UC e o gráfico 

de Quantidade de Compensações por UC. 

 

O Relatório de Compensação por Transgressão dos Indicadores de Continuidade Individuais tem diversas 

camadas de sobreposição ao mapa, entre elas, podemos citar: subestações, linhas de alta tensão, redes de 

média tensão, transformadores de distribuição, e ainda limites de município e as reclamações de interrupção de 

energia. 

 

No relatório, também pode ser consultada tabela de todos os dados, estando relacionada com as informações 

geográficas e temporais apresentadas nos mapas gerados. 

 

Indicadores de Conformidade 

 

O Relatório de Indicadores de Conformidade permite avaliar o desempenho das distribuidoras em relação ao 

ICC para as dimensões geográficas: conjunto, distribuidora, estado, região e país, considerando agregações 

temporais para mês, trimestre e ano. Também compõem o relatório os gráficos de DRCe, DRPe, IDGT e ICC. 
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O Relatório dos Indicadores de Conformidade tem várias camadas de sobreposição ao mapa, entre as quais, 

podemos citar: subestações, linhas de alta tensão, redes de média tensão, transformadores de distribuição, e 

ainda os pontos de medição e as reclamações de nível de tensão. 

 

 
Figura 6: Mapa DRCe e Reclamações de Nível de Tensão 

 

A Figura 6 exibe os limites de municípios e as reclamações de nível de tensão sobre o mapa de conjuntos de 

unidades consumidoras de uma distribuidora, onde estão indicados com a cor mais escura os conjuntos com 

maiores DRCe. É possível verificar quais conjuntos da distribuidora possui DRCe elevado e grande 

quantidade de reclamações de nível de tensão. 

 

Outra análise importante que o relatório dinâmico propicia é a identificação das subestações e alimentadores 

que atendem os conjuntos com problemas de nível de tensão (DRPel e/ou DRCel elevados), podendo, assim, 

serem selecionados para inspeções pela Fiscalização. 

 

No relatório, também consta uma tabela dos indicadores de conformidade, onde estão relacionadas as 

informações geográficas e temporais apresentadas nos mapas gerados. 

 

Compensação por Transgressão dos Indicadores de Conformidade Individuais 

 

Este relatório dinâmico permite avaliar os valores de compensação por transgressão dos indicadores de 

conformidade individuais para as dimensões geográficas: conjunto, distribuidora, estado, região e país, 

considerando agregações temporais para mês, trimestre e ano. O relatório apresenta também gráficos de VCC, 

QCC, IDGT e ICC. 

 

O Relatório de Compensação por Transgressão dos Indicadores de Conformidade possui as mesmas camadas 

de sobreposição do Relatório dos Indicadores de Conformidade.  

 

É possível também realizar outras avaliações, tais como: os valores de compensação por nível de tensão dos 

conjuntos que são cortados por um determinado alimentador; se as distribuidoras que possuem as maiores 

quantidades de compensações pagas no ano também apresentam uma quantidade expressiva de reclamações de 

nível de tensão ou uma quantidade expressiva de extrapolações de limites estabelecidos de tensão; e os 

regionais de uma determinada área de concessão que possuem a menor relação de compensação por 

consumidor compensado, verificando quais municípios fazem parte daquele regional. 

 

Atendimento Emergencial 

 

Este relatório permite avaliar os valores de compensação por transgressão dos indicadores de conformidade 

individuais para as dimensões geográficas: conjunto, distribuidora, estado, região e país, considerando 

agregações temporais para mês, trimestre e ano. O relatório apresenta também gráficos da composição do 

TMAE (TMP, TME e TME), NIE, NOE, QDC e Limite para Classificação de Dia Crítico. 
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A Figura 7, apresenta o TMAE de uma região correlacionando com o número de reclamações de interrupção 

de energia. Essa análise é importante para avaliar se a distribuidora que possui elevado TMAE também possui 

elevado número de reclamações de interrupção. 

 

 
Figura 7: Mapa de TMAE x Reclamações do Estado do Rio de Janeiro 

 
A informação principal deste relatório é o TMAE, porém é possível visualizar e, consequentemente analisar, 

TMD, TME, TMP, número de interrupções de energia elétrica, número de ocorrências emergenciais, 

percentual de ocorrências com interrupção de energia, quantidade de dias críticos e valor limite para 

classificação de dia crítico. 

 
Todas essas informações podem ser correlacionadas com a rede de alta tensão, limite de municípios, 

reclamação de interrupção de energia, rede de média tensão, rede de baixa tensão, regulador primário, 

seccionador primário, unidade consumidora de baixa tensão, transformador de distribuição, capacitor primário, 

subestação, transformador de subestação, unidade consumidora de alta tensão e unidade consumidora de 

média tensão. 

 

Elementos do Sistema de Informação Geográfica Regulatório (SIG-R) 

 

Este relatório dinâmico permite verificar a quantidade dos elementos do SIG-R para as dimensões geográficas: 

conjunto, distribuidora, estado, região e país, considerando a data de imobilização do respectivo elemento. 

 

São parte do relatório os seguintes gráficos: 

i. Extensão de Rede de Média Tensão (limitado às 20 maiores); 

ii. Evolução de Extensão de Rede de Média Tensão; 

iii. Extensão de Rede de Alta Tensão (limitado às 20 maiores); 

iv. Evolução de Extensão de Rede de Alta Tensão; 

v. Transformadores de Distribuição (limitado aos 20 maiores); 

vi. Evolução dos Transformadores de Distribuição; 

vii. Transformadores de Subestação (limitado aos 20 maiores); 

viii. Evolução dos Transformadores de Subestação; 

ix. Quantidade de Subestações (limitado aos 20 maiores); 

x. Quantidade de Alimentadores (limitado aos 20 maiores); 

 

No relatório também consta tabela dos quantitativos dos elementos do SIG-R, estando associadas às 

informações geográficas e temporais apresentadas nos mapas gerados. 

 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Um dos principais resultados esperados será a minimização da assimetria de informações entre os agentes e o 

Órgão Regulador. A organização das reclamações por área geográfica e a estratificação por assunto apontarão 

as localidades, conjuntos de unidades consumidoras e redes de distribuição que sofrem com a má prestação do 

serviço de distribuição de energia elétrica. Assim, a fiscalização poderá identificar com mais precisão a 

existência de não conformidades e atuar para que a situação seja regularizada rapidamente. 
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Com o georreferenciamento das instalações elétricas das distribuidoras e seus acessantes, das reclamações e 

dos indicadores de qualidade do serviço técnico e comercial será realizado um melhor direcionamento das 

ações de fiscalização, bem como, sinalização às distribuidoras sobre a eventual necessidade de melhorias em 

suas redes elétricas ou sistemas comerciais. 

 

Além disso, uma vez mapeada a localização e o tipo de reclamação dos consumidores, será possível adotar 

medidas preventivas e corretivas para garantir que as distribuidoras atendam adequadamente aos seus 

consumidores. 

 

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES  

Os processos de fiscalização e regulação devem ser dinâmicos e aproveitar todas as informações disponíveis, 

portanto, a utilização de um componente espacial possibilitará o cruzamento com outros indicadores de 

qualidade do serviço, bem como será fundamental para o aperfeiçoamento do processo decisório com base em 

informações regulatórias. 

 

Por fim, a utilização de informações georreferenciadas de um país com dimensões continentais como o Brasil, 

permitirá que a Agência otimize os recursos aplicados nas atividades de fiscalização, pois orientará a 

realização das inspeções de campo para as localidades com maior concentração de problemas, reduzindo a 

dispersão da atuação das equipes de fiscalização. 
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