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Resumo – Este artigo tem apresenta os resultados obtidos até a 
data de finalização do Projeto de P&D 066 – Sistema Inteligente 
de Medição e Distribuição Anti-Fraude identificado pela sigla 
SAF. O principal objetivo do sistema SAF gera sinalizações que 
permitem a emissão de Ordens de Inspeção com base na 
identificação de comportamentos anômalos quanto ao perfil de 
consumo dos consumidores atendidos em um determinado circuito 
de baixa tensão. 
 
Palavras-chave – Teleleitura, Perdas Comerciais, Medidores 
Eletrônicos, Gestão de Informações de Medição de Energia, Centro 
de Medição. 

I.  INTRODUÇÃO 
 

A LIGHT Serviços de Eletricidade S/A trava uma grande 
batalha contra as perdas comerciais em sua rede de 
distribuição de energia. Instrumentalizar e capacitar as 
distribuidoras de energia para o combate a fraude e roubo de 
energia se tornou uma necessidade do negócio 
comercialização de energia. Atualmente existem grupos, 
associações regionais e internacionais que tem como objeto 
de estudo, dentre outros, os mecanismos de proteção da 
receita e otimização dos processos comerciais tais como a 
IURPA, LARPA, AMRA, ABRADEE, etc. A proteção da 
receita tem sensibilizado a direção das distribuidoras de 
energia e conseguido canalizar investimentos para o setor os 
quais na maioria dos casos tem comprovado a viabilidade 
econômica da sua adoção quando adotados de maneira 
cientifica. A abordagem para um problema complexo como 
a fraude e o roubo de energia que envolve traços culturais, 
econômicos, regionais e sociais não possui uma 
metodologia única para o seu entendimento e solução, o que 
demanda a aplicação regionalizada da seguinte metodologia: 
 

• Compreensão do Problema: Levantamento e 
analise de dados para que a fraude e o roubo de 
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energia sejam entendidos em seus métodos e 
tendências; 

 
• Prevenção: A partir da compreensão do problema é 

necessário que haja a antecipação quanto à atuação 
fraudulenta através da adoção de equipamentos e 
procedimentos operacionais, tais como inspeções 
programadas, que previnam a fraude ou ao menos 
reduzam a sua incidência.  

 
• Detecção: Uma vez que a fraude e o roubo não 

podem ser integralmente evitados, é necessário que 
as concessionárias tenham ferramentas de 
identificação do roubo ou fraude com índices de 
acerto que sejam satisfatórios sob a ótica dos 
investimentos relacionados ao desenvolvimento e 
manutenção dos sistemas de detecção de fraude, 
infra-estrutura e serviços relacionados à inspeção 
em campo.  

 
• Ação: Uma vez identificada à fraude ou roubo de 

energia é necessário que a concessionária possua a 
infra-estrutura técnica e jurídica necessária para 
que seja feita a correta instrução do processo de 
forma a apresentar ao poder judiciário os subsídios 
necessários à consecução do devido processo legal. 
A ação tem como objetivos básicos à recuperação 
do faturamento desviado devido ao ato ilícito e a 
inibição da reincidência pelo fraudador processado, 
bem como a inibição de novos ilícitos por terceiros 
tendo em vista a certeza de que a concessionária 
agirá de forma firme e imediata. A Ação é a certeza 
que não haverá impunidade frente à infração.  

 
Assim, dentre os diversos elementos que compõe o 

processo de proteção da receita, foi proposto o 
desenvolvimento de uma ferramenta de detecção de fraude e 
roubo de energia baseada nas em técnicas computacionais 
disponíveis nos meios acadêmico e produtivo, as quais tem 
sido amplamente utilizadas com sucesso nas mais diversas 
áreas do conhecimento humano. 
 

As perdas comerciais da LIGHT são da ordem de 22%, o 
equivalente a R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de 
reais).  Ao longo dos anos a LIGHT realizou diversos 
estudos a fim de mapear as classes de consumidores e áreas 
onde as perdas as quais podem ser subdivididas segundo os 
seguintes perfis de fraude e roubo de energia: Baixa Renda, 
Favela, Rede Subterrânea e Rede Aérea. As subdivisões 
Baixa Renda e Favela são normalmente atendidas por redes 

Sistema Inteligente de Medição e Distribuição 
Anti-Fraude 

 
R. Areas, LIGHT; E. D. Vidal, L IGHT, C. Gonçalves Jr, SENERGY, C. Costa, SENERGY e  

B. L. A. Alberto SENERGY, L. C. Atayde, SENERGY1 



 2

de distribuição aérea, mas devido a sua natureza particular 
com relação ao assunto perdas mereceram destaque, criando 
assim agrupamentos especiais.  
 

As Redes Aéreas foram alvo de estudos específicos de 
analise de comportamento com relação ao roubo de energia 
e constatou-se, à época da proposição do projeto, que 
aproximadamente 10% do total das perdas comerciais da 
LIGHT encontravam-se nestes consumidores o que 
representa aproximadamente R$ 90.000.000,00 (noventa 
milhões de reais). Estes estudos foram realizados por 
amostragem uma vez que o universo de consumidores 
envolvidos neste agrupamento é considerável. Foi 
igualmente constato que com as tecnologias de medição e 
inspeção disponíveis seria viável tecnicamente a 
implantação de novas rotinas automatizadas de analise de 
informações de medição e emissão de ordens de inspeção 
em zonas onde o índice de fraude seja superior a 30% da 
energia entregue e não faturada e onde a media da energia 
desviada por consumidor por transformador de zona fosse 
igual ou superior a 80 kWh/mês. Extrapolando-se os dados 
e condições apresentadas considera-se que o universo de 
consumidores circunscritos por esta condição contemple 9,5 
% do total de consumidores envolvidos na subdivisão Redes 
Aéreas.  
 

As tecnologias a utilizadas no projeto demonstrativo 
projetaram um custo por ponto para os sistemas de 
supervisão que variam de R$ 600,00 a 3.500,00 reais por 
ponto de medição dependendo do volume de informações a 
serem providas pelos equipamentos, meios de comunicação 
empregados, níveis de disponibilidade do sistema e conexão 
com os pontos de medição. Um dos resultados obtidos pelo 
projeto foi o de caracterizar as ferramentas mais adequadas 
para cada grupos de consumidores com perfis de consumo 
diferenciados o que determinará o melhor retorno sobre o 
investimento para cada cenário encontrado na 
concessionária. A definição dos equipamentos e perfil do 
sistema de medição é conexa a tipo de fraude praticado e 
grau de inviolabilidade requerido pelos equipamentos de 
medição. A principio o objetivo é o de caracterizar soluções 
que alcancem índices de retorno sobre o investimento em 30 
meses. 

 
II. METODOLOGIA 

 
O Projeto SAF adotou como metodologia de 
desenvolvimento as recomendações o modelo CMM - 
Capability Maturity Model. Este modelo permite a avaliação 
da maturidade dos processos de software de uma 
organização e para identificação das práticas-chave que são 
requeridas para aumentar a maturidade desses processos. A 
partir da premissa da utilização deste modelo, as etapas 
funcionais do projeto foram organizadas de forma a oferecer 
os seguintes produtos: 
 
1 - Workstatement.  
2 - Especificação de Requisitos do Sistema.  
3 - Documentação do Produto 
4 - Relatório Final 
 

O Workstatement o compreendeu o projeto básico do 
sistema, definindo suas características técnicas, interfaces, 
interligações, funcionalidades de operação e configuração, 
seleção de circuitos de baixa tensão nos quais haviam 
indícios de taxas de fraude compatíveis com a aplicação do 
sistema; além disso, o documento apresenta a metodologia 
de trabalho a ser desenvolvida. 
 
A Especificação de Requisitos do Sistema apresenta o 
detalhamento do projeto do sistema de forma a oferecer o 
direcionamento à equipe de desenvolvimento quanto a todos 
os elementos funcionais, operacionais e de performance que 
devem ser cumpridos pelo projeto. Nesta fase foram 
selecionados 02 (dois) circuitos de baixa tensão nos quais a 
aplicação do sistema foi considerada viável.  
 
Na fase construtiva que culminou com a Documentação do 
Produto foi a etapa na qual ocorreu a construção de todo o 
sistema de acordo com a Especificação de Requisitos do 
Sistema. O produto final desta etapa foi código fonte, 
executável e documentação do sistema. Esta etapa 
compreendeu os testes realizados em fábrica, destinados a 
avaliar o estado de fabricação do sistema como um todo, 
relativamente ao cronograma proposto e aos aspectos 
funcionais. Estes testes garantiram que o sistema foi 
disponibilizado para aplicação em campo em avançado 
estado de depuração. Além disso, foram realizadas 
adaptações no firmware de modems GSM/GPRS de forma a 
compatibiliza-los com os medidores eletrônicos de 
faturamento os quais foram utilizados em substituição a 
medidores eletromecânicos convencionais.  
 
A ultima etapa do projeto que se encerra com o relatório 
final diz respeito à execução dos Testes de Aceitação em 
Campo, momento no qual o sistema foi submetido às 
condições reais de operação, através da sua instalação em 
campo com o respectivo comissionamento. Foram 
realizados ajustes no sistema de forma que o escopo do 
projeto fosse atingido. O produto final desta etapa é a 
atualização do produto final da 3a Etapa.  
 
Esta metodologia obedece as melhores praticas relativas ao 
desenvolvimento de sistemas computacionais o que 
minimizou os riscos pertinentes a projetos de software.  
 

III. ARQUITETURA 
 
Durante as fases do projeto as quais foram anteriormente 
descritas, confirmou-se que a aplicação do sistema em áreas 
conhecidas como Zona Volt era a mais recomendada devido 
aos seguintes fatores: 
 

1. Estas zonas utilizam redes subterrâneas com cabos 
diretamente enterrados no solo que dificultam a 
identificação de by pass a medição de faturamento 
ou qualquer outro tipo de conexão direta ao 
circuito de baixa tensão que atende a estas áreas.  

 
2. O perfil dos consumidores atendidos nestas áreas é 

pautado pelo seu alto poder aquisitivo. 
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3. Os níveis de consumo individual são elevados. 
 
4. As taxas de fraude são igualmente elevadas, o que 

nos remeteu a possibilidade da recuperação de 
níveis de receita importantes para a LIGHT. 

 
5. Devido ao perfil dos consumidores e ao tipo de 

instalação do padrão de medição, constatou-se que 
a utilização de qualquer tecnologia de combate a 
perdas comerciais que causasse qualquer tipo de 
transtorno ao consumidor final implicaria em 
problemas importantes quanto à imagem da 
concessionária, sendo assim a tecnologia deveria 
ser o menos invasiva e destrutiva possível.  

 
A. Arquitetura da Infraestrutura 
 
A partir da caracterização dos fatores descritos acima se 
concluiu que a infraestrutura de hardware a utilizada no 
projeto seria composta por medidores eletrônicos de energia 
para faturamento padrão ABNT providos de portas seriais 
RS 232, os quais seriam conectados a modems GSM/GPRS. 
Os modems GSM/GPRS conectam-se via TCP/IP com o 
servidor GSM/GPRS que dispõem de sockets para conexão 
ao sistema SAF. Desta forma construiu-se uma arquitetura 
que permite a LIGHT a utilização de medidores de energia e 
modems GSM/GPRS de qualquer fabricante que cumpra 
com os requisitos mínimos propostos pelo projeto. Segue 
abaixo a arquitetura proposta.  
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Figura 1 - Arquitetura do Sistema 
 

A possibilidade da utilização de medidores de qualquer 
fabricante permitirá a LIGHT que sejam incorporados todos 
os avanços pertinentes a identificação de perdas que os 
novos equipamentos venham incorporar tais como medição 
da corrente de neutro e inversão da instalação Linha-Carga 
para Carga-Linha, de forma fornecer novos indicadores de 
identificação de fraude e roubo de energia. 

B.  Arquitetura de Software 
 
O sistema SAF foi desenvolvido utilizando as 
recomendações oriundas da tecnologia J2EE, 
http://java.sun.com/j2ee/overview.html, servidor de 
aplicação JBOSS o qual prove serviços XML, correio 

eletrônico, servidor WEB e, possuindo, assim os seguintes 
requisitos:  
 

1. Escalabilidade Vertical e Independência de Sistema 
Operacional: O sistema SAF pode operar em 
diversas plataformas de Sistema Operacional tais 
como LINUX, Windows XP, Windows 2000 
Server, Solaris, etc. 

 
2. Escalabilidade Horizontal: o sistema dispõe da 

capacidade de distribuição de carga de 
processamento entre vários servidores que estejam 
provendo o mesmo serviço sem que ocorra, assim, 
a necessidade da alteração da plataforma 
operacional.  

 
3. EIA – Enterprise Integration Application: 

possibilidade de integração com sistemas legados 
através da utilização de ferramentas de integração 
do tipo open source 

 

 
 

Figura 2 - Arquitetura do Servidor de Aplicação SAF 
 

Seguindo a arquitetura de objetos distribuídos o Sistema 
SAF é constituído de três camadas. Possui uma camada de 
apresentação (Presentation Tier) provida via servidor de 
páginas WEB, que assim que são inicializadas procuram 
pelo(s) serviço(s) adequados as suas necessidades na 
camada de lógica de negócios (Business Tier). A camada de 
negócios centraliza toda a lógica de processamento das 
regras de negócios e reside no servidor de aplicações. Todo 
o acesso ao servidor de banco de dados (BackEnd Tier) é 
feito pelo servidor de aplicações. 
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Figura 3 – Camadas  do Sistema SAF 

 
Nesta arquitetura não há restrições para o número ou tipo de 
clientes que podem estar ativos em um determinado 
instante, podendo inclusive haver várias instâncias de um 
mesmo cliente funcionando concorrentemente. Servidores 
não ativos poderão existir na situação de reservas, os quais 
se tornaram ativos após uma eventual falha ou queda do 
servidor principal. 
 

C.  Regras de Negócios 
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O sistema SAF utiliza a técnica de balanço energético para 
identificar o trafo no qual a Taxa Fraude, pré-configurada, 
foi superada e assim gerar alarmes para a equipe de 
inspeção. O sistema realiza de forma automática em 
períodos de tempo configurável cálculos de balanço 
energético para todos os circuitos cadastrados no sistema 
SAF, com um controle de envio de alarme em caso de 
desequilíbrio das cargas via e-mail. 
 
Formulas: 
 
Energia Fraudada = Energia Fornecida - Energia Total 
Consumida 
 
Onde, 
 
Energia Fornecida é a Energia medida na saída do trafo 
que atende ao circuito de baixa tensão supervisionado.  
Energia Total Consumida é a totalização de toda a energia 
consumida e medida de cada um dos consumidores ligados 
ao trafo, acrescida do calculo das perdas técnicas deste 
mesmo circuito.  
 
Taxa Fraude: Energia Fornecida – Energia Total Consumida = % 
                                                Energia Fornecida 
 
Energia Desviada / Cliente: Energia Fraudada = kWh/mês 
                                                 Nº. de Clientes 
 
A partir dos indicadores propiciados pela Taxa de Fraude e 
Energia Desviada por Cliente o sistema SAF gera um 
ranking que propicia ordenamento dos consumidores quanto 
a maior probabilidade de que o consumidor seja o que está 
provocando a Taxa de Fraude geradora do alarme. Os 
principais elementos geradores do ranking são: 
 

1. Projeção da curva de carga esperada de cada um 
dos consumidores a partir de um intervalo de 
integração anterior ao inicio do alarme da taxa de 
fraude. Este indicador é gerado a partir da técnica 
de interpolação de dados de medição e o taxa de 
desvio frente à energia medida.  

 
2. Indicadores e sinalizações propiciados pela página 

fiscal disponibilizada pelos medidores, tais como 
indicação de esquema de ligação e sua alteração 
pela inversão de fases, por exemplo, alteração de 
parâmetros de medição, etc. 

 
Estes indicadores cobrem uma grande faixa de tipos de 
fraude, entretanto, existem outros tipos de medidores que 
possuem funções avançadas de detecção de fraude tais como 
a medição de corrente de neutro que podem otimizar a 
performance do sistema.  
 

IV. CONCLUSÃO 
 
O produto final do Projeto de P&D 066 – Sistema SAF se 
mostrou compatível com as expectativas iniciais do projeto, 
e, além de gerar um sistema comercializável, possibilitou a 
melhor compreensão do problema perdas comerciais e 
proteção da receita, através principalmente da identificação 
das limitações quanto à expansão do sistema.  

 
A analise da solução de comunicação GPRS que integrou os 
pontos de medição diretamente ao Centro de Medição se 
mostrou extremamente dispendiosas tendo em vista que o 
volume de informações trafegadas é expressivo e que o 
custo da infraestrutura de hardware requerida é incompatível 
com os clientes residenciais quando utilizados modems 
GPRS/GSM de forma individual para cada um dos clientes e 
a modalidade de pagamento pré-paga para a provisão do 
serviço de comunicação de dados. A solução GSM/GPRS 
indicou que a utilização de soluções de comunicação ponto 
a ponto geram custos operacionais diretos e indiretos, 
quanto à gestão de redes, os quais são proibitivos para a 
aplicação em larga escala.  
 
Conclui-se que os índices de identificação de Taxa de 
Fraude serão compatíveis com proposto pelo projeto uma 
vez que se vale da utilização de dispositivos de medição que 
dispõe de homologação pelo INMETRO. O índice de 
assertividade do ranking gerado pelo sistema SAF está em 
fase de teste e ajustes finais os quais acredita-se que gerarão 
indicadores consistentes quanto à identificação de 
consumidores que roubam energia.  
 
O Taxa Interna de Retorno do Investimento em soluções que 
envolvam o sistema SAF são totalmente dependentes do tipo 
de solução de comunicação de dados e de medição de 
energia utilizado pela aplicação final. Acreditamos que a 
utilização de tecnologias que propiciem a pré-concentração 
e processamento das informações de medição podem 
oferecer custos de investimento em infraestrutura que 
alcancem índices de retorno atrativos em 30 meses.  
 
A partir do exposto recomendamos a redução do custo da 
infraestrutura de comunicação pela utilização dos contratos 
corporativos da LIGHT para a contratação da comunicação 
entre os modems GSM/GPRS e o Centro de Medição da 
LIGHT e o desenvolvimento de uma solução de 
comunicação wireless aplicável a qualquer medidor 
eletrônico disponível no mercado que tenha porta RS 232 ou 
saída de pulsos de forma a utilizar a arquitetura de rede local 
(LAN) para comunicação de dados com um Concentrador 
de Medição e a conexões a redes de alta velocidade deste 
Concentrador de Medição ao Centro de Controle de forma a 
minimizar o numero de conexões a serem gerenciadas e o 
seu respectivo custo operacional. A principio 
recomendamos que seja utilizada a tecnologia ZigBee - 
norma IEEE 802.15.4 (32, 64 e 128 bits) que dispõem das 
seguintes faixas de freqüência de comunicação 2.4 GHz, 
915 MHz e 868 MHz. 
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