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RESUMO 

 

 

Com o consumo brasileiro de energia elétrica crescendo a uma média aproximada de 4% a.a., 

segundo dados do Ministério de Minas e Energia, é necessário que se busquem alternativas 

para atender e controlar esta demanda com segurança e sustentabilidade. Nos últimos anos 

aumentou a preocupação das concessionárias de energia elétrica com relação às perdas 

comerciais. Essas perdas estão associadas a ligações ilegais, desvios de energia e danos dos 

medidores de eletricidade.  Este trabalho tem como objetivo principal apresentar as 

providências no sistema de medição direta de energia elétrica ativa para o combate a fraude de 

clientes atendidos com fornecimento em baixa tensão. Portanto, será tema principal dessa 

pesquisa o medidor de energia elétrica, os diferentes tipos de indícios de fraudes nesse 

aparelho de medição, assim como, os métodos utilizados para a detecção de fraude e os 

artifícios utilizados para dificultar essa prática. A implementação das metodologias de 

melhoria propostas é capaz de amenizar as taxas dos indicadores de perdas do sistema elétrico 

e a má qualidade de energia, gerando economia ao cliente e a concessionária.  

 

 

Palavras-chave: Perdas comerciais. Medidor. Detecção de Fraude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

According to data from the Ministry of Mines and Energy, Brazilian electricity consumption 

is growing at an average of 4% per year. It is necessary to seek alternatives to meet and 

control this demand with safety and sustainability. In recent years, the concern of electric 

utilities with respect to commercial losses has increased. These losses are associated with 

illegal connections, power deviations and damaging electricity meters. This work has as main 

objective to present the measures in the system of direct measurement of active electric 

energy to combat fraud of group B customers. Therefore, the main theme of this research will 

be the electricity meter, the different types of evidence of fraud in this group. The methods 

used for the detection of fraud and the devices used to hamper such practice. The 

implementation of the proposed improvement methodologies is able to soften the rates of the 

indicators of losses of the electric system and the poor quality of energy, generating savings to 

the customer and the energy distribution company. 

 

 

Keywords: Commercial losses. Meter. Fraud Detection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A energia elétrica é considerada um bem essencial para atividades diárias, produção da 

industrial e comércio. A geração, transporte, distribuição e comercialização desse produto 

apresenta um elevado custo, sendo o retorno do investimento, como custo de implantação, 

operação e manutenção se dá em longo prazo (CESAR, 2014). 

No final dos anos 60, o Decreto Nº 62.724 tratou pela primeira vez da estrutura 

tarifária, estabelecendo divisões pelos níveis de tensão de abastecimento e atividade 

desenvolvida no Brasil pelo consumidor (ANEEL, 2010). 

Os consumidores brasileiros de energia elétrica são classificados em dois grupos: Alta 

(grupo A) e Baixa Tensão (grupo B). O grupo A compreende consumidores atendidos com 

tensão igual ou superior a 2,3 kV e é caracterizado pela tarifa binômia – considera o consumo 

de energia elétrica e a demanda de potência. No grupo B estão as unidades consumidoras com 

fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, caracterizados pela tarifa monômia, tarifa 

constituída unicamente pelo consumo de energia elétrica ativa (ANEEL, 2010). Os 

consumidores residenciais, foco do presente estudo, pertencem ao grupo B, subgrupo B1, 

sendo divididos em residencial e residencial de baixa renda (ANEEL, 2010). 

O consumo de energia elétrica das unidades consumidoras que se encontram ligadas 

no sistema elétrico e com contrato ativo com a distribuidora, é mensurado através de 

equipamentos regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Os medidores 

de energia elétrica são dispositivos que medem a quantidade de energia consumida pelas 

cargas em kWh. 

Para evitar comprometer gerações futuras, deve-se incentivar o uso racional de energia 

elétrica, visto que, é um bem derivado da exploração dos recursos naturais. O uso inteligente 

dos recursos energéticos está diretamente ligado à redução de impactos ambientais, bem como 

financeiros. Nesse contexto, é obrigação das empresas do setor elétrico manter o controle das 

perdas de energia com o auxílio da sociedade possibilitando um melhor desempenho dos 

indicadores econômicos (VIEIRALVES, 2005). 

As distribuidoras de energia elétrica registram anualmente elevadas perdas na 

distribuição que causam prejuízos da ordem de bilhões de reais (ABRADEE, 2018). Além do 
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prejuízo financeiro, as perdas comerciais podem ocasionar a sobrecarga do sistema, 

diminuindo a vida útil dos equipamentos. 

A ANEEL estima que da energia elétrica gerada no ano de 2017, as perdas atingiram 

13,79%, o que corresponde a 31.533 GWh de energia com furtos, desvios ou fraudes, o que é 

suficiente para abastecer o estado de Santa Catarina por um ano (Acende Brasil, 2018).  

Respeitar normas e diretrizes estabelecidas por órgãos regulamentadores é tarefa 

fundamental para garantir qualidade, segurança e confiabilidade a produtos e serviços 

oferecidos aos consumidores. Em sua resolução normativa nº 414/2010, a ANEEL estabelece 

limites aceitáveis de perdas que são compensadas na revisão tarifária referente a cada 

distribuidora. Assim, as perdas dentro dos limites estabelecidos, são incluídas na tarifa paga pelos 

consumidores. Logo, devem-se manter as perdas de energia abaixo do limite estabelecido pela ANEEL. 

Segundo o Instituto Acende Brasil, se não houvesse a perda de energia, a tarifa poderia ser 4,3% menor 

do valor cobrado atualmente pelas concessionárias do país.  

Dentro desse cenário, o maior desafio das concessionárias de energia está no combate 

às perdas comercias, das quais se caracterizam pelos furtos, fraudes e problemas de medição e 

faturamento. Outro tipo de perda existente são as perdas técnicas, que estão relacionadas ao 

processo natural da distribuição, ou seja, com a transformação da energia elétrica em energia 

térmica nos condutores e podem ser resolvidas com modernização tecnológica das redes. 

Tendo em vista os argumentos expostos, o presente trabalho discorre sobre o estudo da 

verificação metrológica e metodologias de combate às perdas comerciais nos consumidores 

do grupo B. 

 

1.1. Objetivos 

 

O presente trabalho almeja incentivar o desenvolvimento de procedimentos que 

possam auxiliar no combate a perdas comerciais nos consumidores do grupo B e o aspecto 

financeiro das concessionárias de energia elétrica.  

 Os objetivos gerais são: fazer uma contextualização teórica da verificação metrológica 

dos medidores de energia e da importância das diferentes maneiras de combate às perdas 

comerciais na região norte do estado do Ceará. 
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1.2 Justificativa do tema 

 

A necessidade de adequação às normas da ANEEL (Resolução 444/2011) faz com que 

as concessionárias de distribuição de energia elétrica busquem técnicas para o controle de 

perdas. Dessa forma, procura-se analisar e identificar melhorias que possam ser adotadas a 

fim de minimizar os efeitos causados pelas perdas comerciais para aperfeiçoar a qualidade de 

fornecimento de energia.  

A escolha do tema abordado surgiu a partir da observação da dificuldade por parte de 

eletricistas e técnicos em identificar algumas irregularidades nas verificações metrológicas em 

campo.  

Assim, surgiu o interesse em elaborar uma metodologia de fácil interpretação para 

atender a necessidade dos profissionais que atuam no Departamento de Medição e Combate a 

Perdas da concessionária de energia Enel Distribuição Ceará. 

 

1.3  Estrutura do trabalho 

 

 

Este trabalho está dividido em seis capítulos, sendo o primeiro introdutório, em que é 

feito uma explanação sucinta da teoria a ser detalhada nos demais capítulos. 

No capítulo 2 é apresentada a teoria da medição de energia elétrica, que se subdivide 

em duas seções. Na seção 2.1 são apresentados os conceitos dos medidores de energia elétrica 

e em seguida, foi discorrida a história, de forma cronológica, e evolução dos medidores no 

mundo, assim como sua estrutura e modos de operação. 

A seção 2.2 está subdividida em seis seções e apresenta de modo geral as perdas nos 

medidores de energia elétrica, retratando o conceito de perdas técnicas e perdas não técnicas e 

em seguida as perdas no sistema elétrico. É comentada a relação da inadimplência com as 

perdas comerciais, em que o consumidor que não consegue pagar a conta de energia pode vir 

a furtar este produto, realizando uma ligação clandestina a fim de reduzir o custo de sua conta. 

O capítulo 3 é destinado a uma apresentação sucinta dos principais tipos de 

irregularidades encontradas nos equipamentos de medição de energia elétrica, assim como os 

tipos de fraudes internas e externas aos medidores e os equipamentos para detectar e evitar 

essa prática. 
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O capitulo 4 trata de um estudo de caso sobre a detecção e solução de problemas 

relacionados à verificação metrológica e perdas comerciais encontradas em consumidores do 

grupo B. A metodologia se baseia na entrevista por meio de questionário de 10 perguntas 

aplicado a equipe técnica. 

O capítulo 5 é dedicado às sugestões de melhorias, são discorridas quatro 

metodologias que atendem a necessidade de melhoria do processo de inspeção e combate a 

perdas de energia elétrica em consumidores do grupo B. 

Por fim, o capítulo 6 expõe as conclusões acerca do desenvolvimento do trabalho e os 

trabalhos futuros.  
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2. MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

A medição de energia elétrica tem diversas finalidades, entre elas o levantamento do 

consumo de energia elétrica. Porém, com a evolução dos medidores eletrônicos é possível 

receber como entrada a energia elétrica em valores de tensão, corrente e fator de potência da 

rede da concessionária. 

A energia é uma grandeza física e se caracteriza por ser a capacidade de um sistema 

realizar trabalho (SOLON, 1997). Pode ser definida em um intervalo de tempo da potência 

como mostra na equação 2.1. 

                                                     𝐸 = ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡
𝑡+∆𝑡

𝑡
                                                             (2.1) 

Em que: 

E = Energia  

P(t) = Potência no tempo t 

 

Para a medição de energia elétrica é utilizado a unidade de energia watt-hora (Wh). 

Toda energia fornecida pelas concessionárias distribuidoras a seus clientes é quantificada a 

partir de um equipamento metrológico, o medidor. Portanto, cada vez mais, as 

concessionárias de energia elétrica estão melhorando a qualidade na eficiência da verificação 

das medições de energia, utilizando técnicas e metodologias de trabalho que identifiquem e 

recuperem as perdas existentes no sistema (LIMA, 2011).  

O processo de medição tem por objetivo determinar o valor de uma variável, por 

intermédio da utilização de um instrumento como meio físico. As variáveis são grandezas 

físicas que serão medidas. O valor de uma grandeza representa a “expressão quantitativa de 

uma grandeza específica, geralmente sob a forma de uma unidade multiplicada por um 

número” (BALBINOT. A; BRUSAMARELLO, 2010, p. 18). 

A concessionária de energia elétrica depende de equipamentos e sistemas de medição 

para mensurar e faturar o gasto relativo total da energia elétrica consumida pelo cliente. 

Segundo a resolução normativa nº 414/2010 da ANEEL: “Medição é o processo realizado por 

equipamento que possibilite a quantificação e o registro de grandezas associadas à geração ou 

consumo de energia, assim como a potência ativa ou reativa, quando cabível”. 
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2.1. Medidores de energia elétrica 

 
O método de leitura através de medidores eletromecânicos não é automático e por isso 

o serviço de leitura do consumo possui um custo operacional, pois para coletá-la faz-se 

necessária a presença de funcionários da concessionária nas unidades consumidoras (UC) 

(RAMOS, 2014). 

Comercialmente existem diversas marcas e modelos de medidores de energia elétrica. 

Esses equipamentos devem atender a requisitos padronizados pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), órgão governamental de metrologia do 

país, que é responsável por verificar a conformidade das normas técnicas e legais aplicáveis a 

instrumentos de medição. Além disso, o INMETRO tem por objetivo: planejar e executar as 

atividades de aprovação de laboratórios (INMETRO, 2013). 

2.1.1 História dos medidores de energia elétrica 

 

Será apresentado de forma cronológica a história e evolução dos medidores de energia 

elétrica no mundo, assim como sua estrutura e modos de operação. 

A Figura 2.1 mostra o primeiro medidor de energia elétrica que se tem registro, surgiu 

no século XIX nos Estados Unidos, o criador da patente foi Samuel Gardiner, sua estrutura se 

resumia em basicamente um relógio acoplado a um eletroímã (LIMA e PEREIRA, 2011).   

Figura 2.1 - Medidor de Samuel Gardiner. 

 
 

Fonte: LIMA e PEREIRA (2011) 
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O equipamento da Figura 2.1 operava em corrente contínua, a unidade de medida 

expressa era lâmpada-hora. A medição de energia tinha como base o tempo em que a lâmpada 

ficava ligada (LIMA e PEREIRA, 2011). 

No ano de 1878, um novo tipo de medidor de energia elétrica foi criado, porém 

operando em corrente alternada, o protótipo foi patenteado por JB Fuller. A medição de 

consumo se dava através da vibração de um par de bobinas que vibravam de acordo com a 

frequência da corrente de alimentação do relógio (TEIXEIRA, 2013, p.20). 

Figura 2.2 - Medidor patenteado por JB Fuller em 1878. 

 

 Fonte: LIMA e PEREIRA (2011) 

 

Em 1882, Thomas Edison desenvolveu o primeiro medidor que mostrava realmente a 

quantidade de energia consumida, no qual a unidade de medida expressa era ampère-hora. 

Esse medidor, apresentado na Figura 2.3, continha duas placas de zinco mergulhadas em uma 

solução condutora e conectadas em série com o circuito elétrico (VAZ, 2012). Essas placas 

eram pesadas todos os meses e comparado à diferença dos pesos do mês anterior. Porém, não 

havia precisão dos valores medidos, pois o sistema estava inerente a fatores externos que 

poderiam modificar a medição das placas de zinco.  
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Figura 2.3 - Medidor químico de energia elétrica desenvolvido por Thomas Edison. 

 
 

Fonte: VAZ, 2012 

 

Somente no ano de 1903 que surgiram os primeiros medidores Watt-hora, 

comercializados pela empresa General Electric. Com isso, começa a surgir medidores 

híbridos, com sistema mecânico tradicional, porém aperfeiçoados com visores eletrônicos que 

facilitava a leitura do consumo registrado (VAZ, LAURA MARIA MENDES. 2012). Por 

volta dos anos 80 começa a fabricação dos medidores completamente eletrônicos como 

mostrado na Figura 2.4. 

Figura 2.4 - Medidor eletrônico - Landis Gyr. 

 
 

Fonte: Catálogo medidores Landis Gyr 
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2.1.2 Medidor Eletromecânico 

 

O medidor eletromecânico possui como princípio de funcionamento a indução 

eletromagnética, a qual afirma que, um condutor percorrido por uma corrente (i) na presença 

de um campo magnético (B), fica submetido a uma força (F) cujo sentido é dado pela regra da 

mão direta e possui módulo representado pela equação 2.2 (MEDEIROS F. SOLON, 1960).                                                               

                                                                 F = B. i. L. senα                                                     (2.2) 

 

Em que L é o comprimento do condutor sob a ação do campo magnético (B). A 

corrente elétrica é definida por i. O ângulo entre o vetor do campo magnético e a direção do 

vetor no espaço é representado por α. A unidade de medida desse equipamento é watt-hora.  

O medidor eletromecânico de indução é composto por quatro partes principais: corpo 

(carcaça), elemento móvel (disco), registrador e elemento frenador, como mostrado na Figura 

2.5 (MEDEIROS F. SOLON, 1960). 

Na carcaça do medidor estão alocadas as bobinas de potencial e de corrente. Estas 

bobinas ao serem energizadas, criam campos magnéticos que pelo efeito de indução fazem o 

disco girar. O registrador é o conjunto destinado a registrar o número de rotações do rotor, sua 

leitura é indicada em kWh que representa a energia consumida pela carga. O elemento 

frenador, por sua vez, é responsável pela calibração do medidor, ou seja, ele indica o quão 

maior ou menor é o fluxo magnético. 
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Figura 2.5 - Esquema do funcionamento do medidor eletromecânico. 

 

Fonte: Solon de Medeiros Filho: Medição de Energia Elétrica 

 

Os medidores eletromecânicos podem ser: 

 Monofásico – Composto por uma bobina de corrente, uma bobina de tensão e um 

disco; 

 Bifásico – Composto por duas bobinas de corrente, duas bobinas de tensão e um ou 

dois discos; 

 Trifásico – Composto por três bobinas de corrente, três bobinas de tensão e um ou três 

discos (BARONI NETO e MORETTI, 2007, p.21-22). 

2.1.3  Medidor Eletrônico 

 

A partir da evolução dos circuitos digitais, principalmente dos transdutores, é possível 

converter fenômenos físicos em um sinal detectável, que pode ser elétrico (LIMA e 

PEREIRA, 2011). Transdutores de corrente e de potência compõe a estrutura dos medidores 
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eletrônicos. A potência é obtida através do bloco multiplicador e a energia é através do bloco 

registrador como mostrado na Figura 2.6. 

Figura 2.6 - Diagrama de blocos do funcionamento do medidor eletrônico. 

 

Fonte: Própria autora 

 

O medidor eletrônico recebe de entrada a energia elétrica com valores de tensão, 

corrente e fator de potência da rede da concessionária. Esses valores passam pelo circuito 

integrado (CI) que é interligado a um microcontrolador, o qual contabiliza os pulsos de 

energia elétrica. Os resultados de tensão, corrente, potência instantânea e energia consumida 

são mostrados em um visor digital com uma maior precisão e casas decimais quando 

comparado com os ciclométricos dos medidores eletromecânicos.  

2.2 Perdas em medidores 

 

A medição de energia elétrica é empregada para possibilitar o faturamento adequado 

da quantidade de energia consumida por cliente (CURADO, 2015). A perda de energia para o 

medidor é obtida pela multiplicação entre a perda de potência e o período analisado, como 

representado na equação 2.3. 

                                             Ep = Pp . ∆T [MWh]                                                    (2.3) 

Em que: 

Ep= Energia perdida 

Pp= Potência perdida 

T= Tempo estimado 
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2.2.1 Calibração e aferição do medidor 

 

A aferição visa comparar um medidor qualquer com o medidor padrão, que é 

projetado especialmente para serviço de aferição e calibração, sendo possível apurar a 

existência de possíveis erros no medidor em comparação (MINGUEZ, 2007, p. 20). 

A Figura 2.7 apresenta o esquema usado para o teste de aferição, o qual se deve ligar a 

bobina de corrente (Bc) do medidor padrão em série com a bobina de corrente do medidor sob 

aferição e a bobina de potencial (Bp) do medidor padrão em paralelo com a bobina de 

potencial do medidor sob aferição.  

Figura 2.7 - Esquema de ligação das bobinas de potencial e de corrente. 

 

  Fonte: MINGUEZ, 2007 

 

Na Figura 2.7 observa-se que ao fechar a chave, o medidor padrão marca corretamente 

à quantidade de energia (E) que é registrada pela potência ativa (P) em um determinado 

intervalo de tempo, tendo uma carga M que solicita certa quantidade de energia.  

Pode-se então calcular essa quantidade de energia elétrica através da equação 2.4.  

                                                              E = P x T                                                                  (2.4) 

Em que T é o tempo decorrido desde o fechamento da chave até a sua abertura.  
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O medidor a ser aferido registra a quantidade de energia, que pode ser calculada de 

acordo com a equação 2.5. 

  E = Kd x Nm                (2.5) 

Em que Kd é a constante do medidor, esse valor é dado pelo fabricante e Nm 

representa a quantidade de rotações que o disco do medidor a ser aferido irá efetuar, durante o 

tempo em que a chave permanecer ligada. 

De forma análoga a equação 2.5, tem-se a equação 2.6 para registro da energia do 

medidor padrão. 

     E = Kp x Np          (2.6) 

Assim, comparando a equação 2.5 e 2.6, conclui-se que: 

Kd x Nm =  Kp x Np          (2.7) 

Com isso, compara-se o medidor em questão com um medidor padrão. Para Np 

rotações no medidor padrão, verifica-se Nm rotações no medidor em questão. Desenvolvendo 

a equação 2.7 obtemos a equação 2.8. 

Nm = (
Kp

Kd
)  x Np         (2.8) 

Em seguida submete-se o medidor a uma carga ativa P durante certo intervalo de 

tempo, contando o número de rotações do disco durante o intervalo de tempo de acordo com a 

equação 2.9: 

Kd =
P x T

3600 x Np
            (2.9) 

2.2.2 Verificação Metrológica 

 

Segundo o Procedimento Técnico de Execução (PEX - 15), a primeira etapa da 

inspeção de uma unidade consumidora de baixa tensão é a análise da instalação padrão.  

Após a análise, é feita a verificação do equipamento de medição, que se caracteriza 

por testes, através dos equipamentos de aferição, que identificam possíveis irregularidades 

provenientes da manipulação dos equipamentos ou deficiência técnica, que 

consequentemente, geram interferências no registro do consumo de energia elétrica 

ocasionando as perdas comerciais.   
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Assim, a verificação metrológica é importante para o consumidor a fim de identificar 

anomalias que podem colocar em risco iminente de danos tanto a pessoas quanto a bens de 

consumo. 

2.2.3 Perdas técnicas 

 
No processo de distribuição de energia elétrica há dois tipos de perdas: técnicas e comerciais. 

As perdas técnicas estão relacionadas a transformação de energia elétrica em energia térmica nos 

condutores, proveniente do processo natural da atividade de distribuição de energia. Essas perdas são 

apuradas mensalmente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) (RAMOS, 2014). 

As perdas técnicas são calculadas na revisão tarifária periódica conforme determinado no 

Módulo 7 do Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 

(PRODIST). Segundo a ANEEL, para o cálculo de perdas na distribuição utilizam-se informações 

simplificadas dos equipamentos existentes, como por exemplo: o comprimento e bitola dos condutores, 

potência dos transformadores e energia fornecida às unidades consumidoras. Assim, com base nessas 

informações, estima-se o percentual de perdas técnicas relativas a energia injetada na rede elétrica. 

2.2.4 Perdas comerciais ou perdas não técnicas 

 

As perdas comerciais se caracterizam por furto de energia elétrica, provocados por 

desvio direto da rede, ligação clandestina, erros na medição, erros no processo de 

faturamento. Essas perdas são associadas a comercialização da energia entregue ao usuário e 

não faturada, também são definidas como a diferença entre as perdas totais e as perdas 

técnicas (RAMOS, 2014). 

As perdas comerciais são calculadas a partir da diferença entre a energia requerida (Er) 

e a energia fornecida (Ef), menos as perdas técnicas estimadas (Ptecn), como descrito na 

equação 2.10. Essa estimativa é feita pela ANEEL. 

 

                                                            Pc = Er - Ef – Ptecn                                                (2.10) 

Em que: 

Pc = Perdas Comerciais ou não técnicas [kWh]; 

Er = Energia Requerida [kWh]; 

Ep = Energia Fornecida [kWh]; 
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Ptecn = Perdas Técnicas [kWh]. 

2.2.5 Perdas no sistema elétrico 

 
A concessionária de energia elétrica perde dinheiro caso apresente um percentual de 

perda maior do que a estipulada pela agência (ANEEL), pois o percentual de perda entra no 

cálculo da tarifa da distribuidora somado a energia elétrica que atenderá ao seu mercado. 

Logo, as distribuidoras de energia elétrica têm o incentivo de manter as perdas abaixo 

do que a ANEEL estabelece. A agência define, durante o processo de revisão tarifária, a perda 

aceitável que será repassada ao consumidor através da tarifa de energia.  

A Figura 2.8 apresenta o percentual de perdas de algumas distribuidoras do Brasil no 

ano de 2017, relacionadas aos dados referentes ao ano anterior, apurados pela Associação 

Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (ABRADEE). A distribuidora com maior 

percentual de perda é a ED Piauí. Verifica-se que a distribuidora do estado do Ceará, ENEL 

CE, apresenta um percentual de 12,5%. 

Figura 2.8 - Percentual de perdas de algumas distribuidoras do Brasil no ano de 2017. 

 

Fonte: ABRADEE, 2018 
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Na Figura 2.9 observou-se o percentual de perdas de energia em relação à energia 

injetada no sistema global das 63 distribuidoras de energia elétrica do Brasil. Nesse gráfico 

são mostrados os valores de perdas técnicas e perdas comerciais no período de 2000 a 2016.  

Pode-se observar que as perdas comerciais sofrem um aumento significativo ao longo 

dos anos. Além disso, observa-se que no ano de 2016 as perdas totais alcançaram 13,9%, 

sendo 7,79% de perdas técnicas e 6,08% de perdas comerciais. Já as perdas comerciais 

tiveram um aumento de 56,83% de 2016 em relação ao ano de 2000. 

Figura 2.9 - Percentual de perdas Global das 63 distribuidoras. 

 

Fonte: ABRADEE, 2018 

 

O Gráfico 2.1 demonstra o comportamento de perdas globais estabelecidos pela ENEL 

(Companhia Energética do Ceará), no qual verifica que a partir do ano de 2012, estas perdas 

vêm apresentando um crescimento significativo. 

 

 

 

 

 

 



31 

Gráfico 2.1 - Índices de perdas no sistema global da ENEL-CE. 

 

Fonte: ABRADEE, 2018 

 

Segundo a ANEEL, no Brasil, entre maio de 2017 e abril de 2018 foram perdidos 

aproximadamente 31.533 GWh de energia com furto, fraudes e desvios. No ano de 2017, as 

perdas de energia elétrica no estado do Ceará estiveram em torno de 1.868.975 MWh.  

De acordo com os relatórios e informações financeiras da Enel Distribuição Ceará, o 

aumento de furto de energia, principalmente na classe de consumo do grupo B, é explicado 

pela retração da economia do estado em conjunto com o efeito de revisão da metodologia de 

medição de iluminação pública (Relatórios Investidores ENEL). 

 

2.2.6 Perdas Comerciais e Inadimplência 

 

Embora a inadimplência do pagamento da conta de energia e o furto de energia 

elétrica possam parecer ações inofensivas, elas têm impactos muito significativos sobre os 

consumidores de energia elétrica (Acende Brasil, 2017). As perdas comerciais e a 

inadimplência impactam diretamente as empresas de distribuição, pois independentemente 
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dos consumidores finais realizarem o pagamento ou não da conta à concessionária precisa 

pagar: 

 A fatura da energia suprida pelas geradoras; 

 O serviço de transmissão; 

 Os encargos do setor elétrico; 

 Os tributos PIS/Confins e ICMS cobrados sobre a energia. 

 

A inadimplência se refere à energia faturada, mas não recebida pela distribuidora. 

Segundo os dados dos relatórios investidores da ENEL, em 2016 o saldo total das contas 

vencidas era de aproximadamente R$ 406 milhões. A Figura 2.10 representa a taxa de 

inadimplência por classe de consumo no Brasil de acordo com a ANEEL. 

Figura 2.10 - Inadimplência da conta de energia elétrica por classe de consumo. 

 
 

  Fonte: ANEEL. Elaboração: Instituto Acende Brasil 

 

A classe de consumo residencial apresenta altos índices de inadimplência, em torno de 

dois milhões de reais no decorrer dos anos de 2012 a 2015. Segundo dados do Instituto 

Acende Brasil, as áreas de concessão nas quais há uma tendência de elevação das perdas são 

nas áreas de risco, áreas nas quais comumente as equipes técnicas sofrem ameaças à 

integridade física.  

A inadimplência pode ser o início de um ciclo, conforme mostrado na Figura 2.11 em 

que o consumidor que não consegue pagar sua conta de energia tem o seu fornecimento 
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suspenso, podendo vir a furtar este produto, ou a fim de reduzir o custo de sua conta para 

facilitar o pagamento, realizando uma ligação clandestina. 

Figura 2.11 - Ciclo em relação à inadimplência. 

 

Fonte: Própria autora 

 

É importante ressaltar que o aumento do desemprego e diminuição da renda são 

fatores que teoricamente promovem a inadimplência e o furto de energia elétrica, 

principalmente, dos clientes da classe de consumo atendidos pela baixa tensão (Acende 

Brasil, 2017). 
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3 PRINCIPAIS TIPOS DE IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NOS 

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DO GRUPO B 

 

Nesse capítulo serão apresentados os principais tipos de irregularidades encontradas a 

partir das verificações metrológicas dos medidores usados em campo. Os tipos de fraudes são 

divididos em duas categorias: fraude externa e fraude interna ao medidor. Este trabalho 

dedica-se em relatar as fraudes internas mais comuns. Já as fraudes externas são 

caracterizadas pela ligação de condutores diretamente na rede de distribuição. 

3.1 Tipos de fraudes internas 

 
Entre as principais fraudes internas, também conhecidas como fraudes visuais, que 

podem ser identificadas sem o uso do equipamento de aferição, se destacam: 

 Base do medidor furada;  

 Ponte externa ao bloco de terminais; 

 Medidor com dispositivo eletrônico com manipulação através de controle 

remoto; 

 Manipulação do medidor eletrônico através de temporizador; 

 Manuseio do sistema de engrenagem. Podendo ser feito pelo afastamento, 

raspagem, troca de engrenagem ou danificação dos dentes da coroa principal do eixo do disco, 

impedindo assim, o giro do disco que registra o consumo normal. Este tipo de fraude é 

normalmente realizado por pessoas que entendem do funcionamento do equipamento. 

Algumas irregularidades na medição de energia elétrica são identificadas com o uso do 

equipamento de aferição como resistência para simular a carga. Entre essas fraudes pode-se 

citar: 

 Ponte interna, ou Jumper. Ligação dos condutores de entrada e saída pelos bornes 

dos terminais, sem passar pelo equipamento de aferição; 

 Bobina de tensão aberta, com o objetivo de diminuir o conjugado motor e 

consequentemente diminuir a velocidade de rotação do disco, é caracterizada pela abertura do 

enrolamento da bobina, interrompendo a passagem da corrente pela bobina de potencial. Isso 

faz com que o consumo não seja registrado em sua totalidade. Para detectar esse tipo de 
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fraude é necessário que o técnico da inspeção tenha acesso ao interior do disco e verifique se 

houve a violação do selo de segurança. Quando é feito o teste da constante do medidor, é 

provável que indique um erro acima do esperado; 

 Manipulação do Registrador: Desacoplamento do disco do medidor, em alguns 

casos, o disco gira, mas não registra o consumo, associado à remoção da selagem oficial da 

concessionária de energia.  

A Figura 3.1 demonstra o tipo de instalação correta do medidor do lado da linha 

(concessionária) e do lado da carga (cliente). 

Figura 3.1 - Instalação correta do medidor. 

 

Fonte: MINGUEZ, 2007 

 

A Figura 3.2 representa o desvio de energia feito por acionamento remoto, prática que 

está sendo usada em larga escala, principalmente no estado do Rio de Janeiro (Controle de 

medição LIGHT).  
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Figura 3.2 - Instalação adulterada com acionamento remoto. 

 

Fonte: MINGUEZ, 2007 

Essa fraude de energia só é possível em medidores eletrônicos de energia, no momento 

que é acionado o controle remoto o medidor para de contabilizar a energia consumida, porém 

ainda mostra o consumo, enganando assim os inspetores de fraude quando vão realizar a 

inspeção nas UCs do grupo B. 

3.1.1 Tipos de fraudes externas 

 

A fraude externa é caracterizada por ser uma ligação direta, sendo esta prática muito 

comum e não está associada diretamente ao medidor, normalmente é feito o desvio através do 

condutor primário, ou seja, antes do medidor.  

Uma medida antifurto é a utilização de cabos concêntricos, mostrado na Figura 3.3, na 

qual o condutor neutro passa entre as fases e o isolamento externo. Assim para ter acesso aos 

condutores de fase é necessário que o condutor neutro seja cortado, ocasionando um curto 

entre fase e neutro, dificultando o acesso aos condutores fases.  
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Figura 3.3 - Cabo concêntrico utilizado como medida antifurto. 

 

Fonte: Cabelfix Concêntrico Brasil 

 

3.1.2 Medidas e equipamentos para detectar e evitar as fraudes 

 

O procedimento operacional das inspeções em campo segue os requisitos para 

orientação dos colaboradores responsáveis pela execução das atividades de Inspeção em 

unidades consumidoras do grupo B conforme o Procedimento de Execução (PEX-013) e 

Procedimento Operacional (PCO-60) que de acordo com a resolução normativa nº 414, de 09 

de setembro de 2010, estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.  

Durante a atividade de inspeção, uma verificação metrológica em campo realiza testes 

no equipamento de medição direta com o objetivo de identificar possíveis irregularidades 

provenientes da deficiência técnica ou interferências de terceiros que podem prejudicar no 

registro do consumo de energia elétrica (PTO - 015).  

Pode-se identificar também, problemas provocados por fenômenos da natureza, como, 

por exemplo, poeira que se acumula nas lentes das caixas de proteção dos medidores, desgaste 

da caixa por ação de maresia ou salitre, observado principalmente em regiões praianas. 

Ao realizar a inspeção em campo, o eletricista deve se atentar a seguir os seguintes 

procedimentos de inspeção de acordo com o Procedimento Técnico Operacional (PTO 015 - 

Inspeção em Unidades Consumidoras de baixa tensão). Antes da execução da inspeção deve-

se realizar a Análise Preliminar de Risco (APR), seguindo os procedimentos de segurança da 

concessionária. Em seguida, o local de trabalho deve ser sinalizado e isolado através de cones 

e corrente plástica. 

Caso seja constatada alguma irregularidade, o técnico deverá lavrar o Termo de 

Ocorrência de Irregularidade (TOI), instrumento legal, previsto no artigo 129, inciso I, da 

Resolução ANEEL 414/2010. O TOI tem por finalidade formalizar a constatação de 
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irregularidade encontrada nos medidores de consumo de energia elétrica e deve ser 

preenchido de forma clara e legível sendo assinado pelo consumidor. 

3.1.3 Equipamentos de aferição de energia elétrica 

 

Os principais equipamentos de aferição que são utilizados na Companhia Energética 

do Ceará serão apresentados nesse capítulo.  

3.1.3.1 Analisador de desvio de registro de energia elétrica (ADR) 

 

É um equipamento capaz de identificar desvios nos medidores eletromecânicos e 

eletrônicos. O analisador utiliza tecnologia de controle de carga e medição de energia. Este 

equipamento é capaz de realizar a calibração obtendo a constante de correção por meio de um 

padrão de referência. Antes de o equipamento ser utilizado em campo a constante de carga 

(Kd) é previamente inserida no equipamento.  

Sem precisar deligar a rede elétrica do cliente o ADR é capaz de identificar desvios na 

ligação, sendo instalado no ramal de entrada e é operado através da comunicação bluetooth no 

tablet, PC ou Smartphone. 

Figura 3.4 - Utilização do ADR em campo. 

       
Fonte: Própria autora 
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Para o cálculo do erro instantâneo na medição de grupo B são coletados os dados da 

potência fornecida (P1), na qual é realizado medição de corrente (I), tensão (V) e fator de 

potência (fp) por fase no ponto de entrega da medição, conforme equação 3.1. 

 

                         P1 = [(𝑉𝑎. 𝐼𝑎. 𝑓𝑝𝑎) + (𝑉𝑏 . 𝐼𝑏 . 𝑓𝑝𝑏) + (𝑉𝑐. 𝐼𝑐. 𝑓𝑝𝑐)]                              (3.1) 

 

É realizado, através da equação 3.2, o cálculo da potência registrada (P2), a partir da 

qual se coleta o número de pulsos (NV), o tempo (T) necessário para coleta dos pulsos e a 

constante do medidor (Ke). Para coleta do tempo existe um cronometro integrado ao 

equipamento. 

                                                               P2 =
7200.Ke.NV

𝑇
          (3.2) 

Após a coleta dos dados de entrada, o teste é finalizado através da equação 3.3 com o 

cálculo do erro percentual (E%) entre a potência ativa medida (P2) e a potência registrada 

(P1). Assim, é possível medir o erro instantâneo na medição de grupo B no momento da 

inspeção. 

E% = [(
P2

P1
) − 1] . 100                                                   (3.3) 

3.1.3.2 Fratelo 

 

O fratelo, mostrado na Figura 3.5, é um equipamento desenvolvido para a realização 

de inspeções em medições de energia elétrica de unidades consumidoras do grupo B. Seu 

funcionamento se baseia no funcionamento de um analisador de potências que permite a 

realização de diagnósticos sobre as condições de funcionamento e ligação correta dos 

medidores de energia elétrica. 
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Figura 3.5 - Fratelo utilizado pela Concessionária Enel-CE. 

 

Fonte: Própria autora 

 

Antes de realizar a programação de aferição, deve-se fazer a conexão do fratelo 

através dos alicates de corrente elétrica em cada uma das três fases, observando sempre o 

sentido da carga. Após a conexão dos alicates, devem-se conectar as garras aos condutores 

das fases e ao neutro, como mostrado na Figura 3.6.  

Figura 3.6 -  Esquema de ligação do Fratelo. 

 

Fonte: Própria autora 

 

Em seguida, com o equipamento ligado deve-se digitar a constante (Kd) referente ao 

medidor e digitar o número de pulsos que irão ser contabilizados pelo equipamento. Por fim, 

será mostrado no visor o resultado do erro percentual do medidor.  

 

 

 

 



41 

3.1.3.3 Veritas 

 

O veritas é um dispositivo móvel capaz de detectar a presença de radiofrequência nos 

medidores eletrônicos e no ambiente onde estão instalados, ou seja, identifica placas 

eletrônicas de frequências diferentes. Sua estrutura se caracteriza por um sensor e por uma 

sonda. A sonda tem uma parte central, alimentada por baterias, conectada a um sensor. O 

sensor tem a forma ideal para ser colocado com facilidade nos espaços aos redores dos 

medidores eletrônicos.  

Figura 3.7 – Equipamento veritas: sensor e sonda. 

 

Fonte: Própria autora 

 

Muitos testes sobre medidores manipulados evidenciaram que uma fonte de 

radiofrequência nos medidores pode ser detectada, sobretudo na parte superior dos 

mesmos.  
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Figura 3.8 - Utilização correta do veritas em campo. 

 

Fonte: Própria autora 

 

Em alguns casos pode ser detectado um sinal significativo difuso no ambiente em 

volta do medidor, também de forte intensidade, trata-se de distúrbios ambientais difusos não 

localizáveis. Neste caso, deve ser utilizada a modalidades média tensão (MT) e baixa tensão 

(BT), para evidenciar a existência de circuito eletrônico extra, no interior do medidor que 

pode realizar fraude na medição.  

3.1.3.4 Telemedida 

 

O projeto da telemedida atende uma nova solução de normalização em clientes 

trifásicos comerciais, industriais ou residenciais comtemplados por média tensão (MT) ou 

baixa tensão (BT) que são reincidentes em fraude de energia elétrica. 

O equipamento é composto por duas partes: a primeira parte tem o medidor trifásico 

com uma comunicação remota ligada direta a ele, esse conjunto fica instalado no ramal do 

cliente. A comunicação remota é alimentada pela rede de distribuição e monitora o consumo 

do cliente periodicamente. A segunda parte do equipamento se caracteriza pelo medidor 

monofásico que mostra em seu display o monitoramento do consumo. O medidor monofásico 

é instalado na UC.  

O esquema da instalação padrão da telemedida é exemplificado na Figura 3.9, 

observa-se que é necessário caixa de policarbonato trifásica e monofásico, assim como 

disjuntor trifásico de 100A e disjuntor monofásico de 16A, estes últimos destinados à 
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proteção da instalação contra possíveis danos causados por curto-circuito e sobrecargas 

elétricas.  

Figura 3.9 - Esquema de instalação padrão da Telemedida. 

 

Fonte: Própria autora 

 

Para atender a esse projeto é necessário que se tenha um alto investimento, pois o 

mesmo leva mais material do que os equipamentos citados anteriormente. O diferencial da 

telemedição é a gestão de memória de massa, a qual a comunicação de dados da remota se faz 

através do Sistema Global de Comunicação Móvel (GSM – Groupe Special Mobile), esse 

sistema é derivado diretamente do TDMA (Time Division Multiple Acess) que trabalha em 

uma faixa de frequências também similar de 900 MHz A 1.800 Hz, contra 800 MHz A 

1.900MHz do TDMA. Assim, cada remota possui um chip acoplado, sendo que as principais 

operadoras são CLARO e TIM, pois são as operadoras que alcançam melhores sinais na 

região Norte do estado do Ceará.  

Na Figura 3.10 está descrito o esquema de comunicação via serviços gerais de pacote 

por rádio (GPRS – General Packet Radio), tecnologia que aumenta as taxas de transferência 

de dados, facilitando a comunicação e o acesso a redes. 
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Figura 3.10 – Comunicação de dados do sistema de Telemedição. 

 

Fonte: Própria autora 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia trata de um estudo de caso sobre a detecção e solução de problemas 

relacionados à verificação metrológica e perdas de energia elétrica encontradas em 

consumidores do grupo B. Para isso, foi realizado um acompanhamento em campo com 

profissionais que atuam na área de recuperação de energia, a fim de conhecer o procedimento 

operacional das verificações metrológicas em campo e as dificuldades encontradas na 

execução dessa atividade. Com isso, propor uma melhoria na forma de executar e aferir tais 

procedimentos.  

Como meio de investigação, foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos 

científicos, resolução normativa vigente dos órgãos reguladores e da distribuidora local ENEL 

Distribuição Ceará, que permitiram: (i) embasar a conceituação da verificação metrológica; 

(ii) identificar os aspectos regulatórios relacionados as perdas comerciais; (iii) definir as 

ferramentas de medição de perdas utilizadas no desenvolvimento das análises desenvolvidas. 

A metodologia se baseia também na entrevista por meio de questionário aplicado a 

equipe técnica, que fundamentaram a pesquisa aplicada e o tratamento da base de dados da 

concessionária selecionada para o estudo.  

4.1  Estudo de caso: procedimento de inspeção e normalização  
 

Em agosto de 2018 foram entrevistados 40 profissionais que atuam no processo de 

inspeção de perdas comerciais das unidades consumidoras com medição direta do grupo B. 

Foram elaboradas 10 perguntas voltadas para a área de atuação do setor de perdas de energia 

elétrica, mostradas no apêndice A. 

A primeira parte do questionário continha três perguntas-filtro, como idade, 

escolaridade e tempo de atuação na área. O perfil dos entrevistados se caracteriza por ser de 

profissionais na faixa de 29 a 37 anos que possuem o curso de eletricista básico. Para a função 

a qual eles exercem não se faz obrigatório o curso de eletrotécnico.  Quanto ao tempo de 

atuação, 57,5% estão trabalhando há um ano no setor de inspeção de perdas, outros 25% 

trabalham entre dois a três anos no setor e 17,5% estão com mais de três anos exercendo essa 

função. Em suma mais da metade dos inspetores são novatos no processo. 
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A segunda parte do questionário continha sete perguntas: a primeira era uma medida 

de satisfação geral com o trabalho exercido em que se utilizou uma escala de diferencial 

semântico de 10 pontos (1 = totalmente insatisfeito; 10 = totalmente satisfeito), na qual 

constatou que 78% dos entrevistados estão satisfeitos com o trabalho. Todos os entrevistados 

citam fatores que contribuem para a motivação com a empresa em que trabalham e muitos 

almejam se especializar ainda mais no ramo da energia elétrica, como por exemplo, fazer um 

curso superior ou técnico voltado à área. 

Em seguida solicitou-se aos respondentes qual o grau de conhecimento quanto à área 

de atuação. Verificou-se que mais da metade dos entrevistados, 45% responderam que não se 

sentem confiantes nas atividades exercidas e 25% afirmaram ter muito conhecimento sobre o 

procedimento, ou seja, dos 40 colaboradores somente 10 dizem dominar a atividade que 

trabalham.  

Nesse contexto, na Figura 4.1 utilizou-se do método de satisfação simples, na qual o 

entrevistado demostra sua satisfação com os atributos em uma escala cujos extremos indicam 

se ele tem pouco conhecimento da área de atuação, ou se tem muito conhecimento e se 

domina a área de atuação.  Assim os extremos são considerados como medida para indicar a 

expectativa de desempenho do entrevistado (profissional da área de perdas) em relação a cada 

atributo (conhecimento da área). 

Figura 4.1 - Grau de conhecimento do operativo de inspeção dos profissionais de perdas. 

 

Fonte: Própria autora 
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Assim, fazendo o cruzamento de dados através do código gerado em VBA no Excel, 

tem-se que dos 18 profissionais que disseram não estar confiantes, 11 estão há um ano no 

processo de inspeção de perdas comerciais no grupo B.   

Observa-se que mesmo exercendo a atividade há 12 meses ainda há resquícios de 

dúvidas entre os funcionários as quais não são relatadas aos gestores ou supervisores da área. 

Fato esse que não contribui para a evolução profissional e melhoria dos indicadores da área.  

O questionamento seguinte pediu para os respondentes identificar qual a maior 

dificuldade encontrada no processo de inspeção de perdas comerciais, foram citadas cinco 

atividades corriqueiras da área: (1) Identificação da UC; (2) Manuseio dos equipamentos de 

aferição; (3) Pouco conhecimento voltado para a área de eletricidade; (4) Dificuldade em 

encontrar um desvio de neutro; (5) Dificuldade no preenchimento do Termo de Ocorrência de 

Irregularidade (TOI).  

Assim, 47,5% dos entrevistados relataram ter dificuldade na identificação da UC e 

35% dos entrevistados tem dificuldade no preenchimento do TOI. Somente 12,5% 

responderam que tem pouco conhecimento voltado para a área elétrica.  

Na Figura 4.2 o gráfico representa a distribuição das respostas do questionário para 

identificar a dificuldade no processo de inspeção de perdas comerciais. 

Figura 4.2 - Dificuldade no processo de inspeção de perdas de energia no grupo B. 

 

Fonte: Própria autora 
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A pergunta seguinte questiona sobre a inspeção visual, em que um dos critérios de 

análise que é realizado em campo é a identificação da engrenagem violada no medidor 

eletromecânico. O gráfico mostrado na Figura 4.3 demonstra em uma escala de 1 a 5, em que 

o extremo ‘um’ representa a facilidade em encontrar uma engrenagem violada e ‘cinco’ 

representa muita dificuldade na inspeção visual. 

Somente 15% responderam que tem facilidade em identificar uma engrenagem 

trocada, cerca de 60%, ou seja, 24 dos entrevistados têm dúvidas quanto ao reconhecimento 

de uma engrenagem trocada ou fraudada.  

Figura 4.3 - Inspeção visual: reconhecer uma engrenagem violada. 

 

Fonte: Própria autora 

 

A pergunta seguinte faz referência à detecção do desvio de neutro. O desvio de neutro 

é o mais comum na região norte do Ceará, segundo relatórios de inspeção da Enel 

Distribuição Ceará. Para detectar uma fraude desse tipo é necessário verificar as ligações de 

tensão fase-neutro. Na Figura 4.4 tem-se a estimativa das respostas quanto à detecção do 

desvio de neutro e 80% dos profissionais marcaram a opção correta. Logo, se conclui que a 

grande maioria dos profissionais está consciente quanto à detecção do desvio. 
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Figura 4.4 - Detecção do desvio de Neutro. 

 

Fonte: Própria autora 

 

Com a intenção de analisar a correta utilização dos equipamentos de aferição, 

utilizando do método de escalas, questionou-se sobre o grau de conhecimento das ferramentas 

de trabalho. Dos quatro equipamentos utilizados na inspeção (ADR 2000, ADR 4000, Maleta 

Mix, resistência padrão) tem-se que 82,5% dos colaboradores fazem uso do ADR2000 como 

equipamento de aferição. Outros 15,5% já utilizam o novo modelo do equipamento de 

aferição: ADR 4000 e apenas 2% fazem uso da maleta mix. 

Porém ao fazer o cruzamento dos dados obtidos na pergunta anterior com esta, tem-se 

que dos 33 colaboradores que utilizam o ADR 2000, 15 alegaram que tem dificuldade na 

utilização do equipamento, ou seja, 45,45% estão com dificuldade na utilização do principal 

equipamento que afere o resultado de perdas em uma unidade consumidora. A Tabela 1 

contém os resultados obtidos de duas perguntas do questionário da pesquisa. 

Tabela 1- Uso do equipamento de aferição e dificuldade de utilização do mesmo. 

Equipamento de 

aferição 

Quantidade  

de eletricistas 

Dificuldade na utilização do 

equipamento de aferição 

ADR 2000 33 15 

ADR 4000 6 4 

Maleta mix 1 0 

Resistência Padrão 0 0 
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Observa-se que a resistência padrão não é utilizada na atividade de perdas comerciais 

da empresa ENEL, pois foi substituída por equipamentos mais modernos e precisos. 

Analisando os dados da tabela tem-se que 21 profissionais alegaram não ter dificuldade na 

utilização dos equipamentos de aferição utilizados pela equipe. O que corresponde a 52,5% do 

total de funcionários. 

Por fim, perguntou-se se eles gostariam da criação de um manual em que seja feito 

uma padronização do procedimento de verificação metrológica e perdas comerciais de energia 

no grupo B, sendo que 85% optaram pela criação de um manual padrão para o procedimento. 

Figura 4.5 - Criação de um manual padrão do procedimento. 

 

Fonte: Própria autora 
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5 SUGESTÕES DE MELHORIAS NO PROCESSO DE INSPEÇÃO DE PERDAS 

COMERCIAIS 

 

Os resultados do estudo empírico demostraram a importância de realizar treinamentos 

periódicos para os profissionais, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço 

executado, segurança e desempenho dos mesmos. Esses treinamentos podem ser voltados para 

a área de execução da inspeção e utilização correta dos equipamentos de aferição. Assim 

como, explanar de modo geral, os indicadores de perdas comerciais para melhorar o 

entendimento da execução da tarefa desenvolvida. 

Os equipamentos utilizados atualmente para identificação de irregularidades em 

medições são baseados na teoria de carga padrão, basicamente através do uso de analisadores 

de energia já fornecidos no mercado. Serão descritas quatro metodologias que atendem a 

necessidade de melhoria do processo de inspeção e combate a perdas de energia elétrica em 

consumidores do grupo B. 

5.1  Elaboração do aplicativo de testes em medição de faturamento no auxílio de 

combate de perdas comerciais 

 

Será descrito a metodologia de testes em medições de energia elétrica através do uso 

de um aplicativo desenvolvido na Enel Distribuição Ceará que atende as necessidades do 

processo de gestão e operação de perdas comerciais.  

Manter as etapas de uma inspeção direcionadas ao uso de um analisador de energia 

pode representar um risco ao resultado final, visto que a variedade dos tipos de fraudes 

identificadas está muito além do que um analisador comum pode identificar, tornando a 

ferramenta limitada. Além disso, somente é possível a realização do teste com a interrupção 

do fornecimento de energia para o cliente, fato que pode ocasionar reclamações e 

impedimentos para a realização dos testes.  

O aplicativo foi desenvolvido através da ferramenta MIT App Inventor, que 

disponibiliza gratuitamente vários recursos de programação. Conforme visto na figura 5.1, o 

sistema utiliza a linguagem Visual Blocks relacionada à linguagem Java. 
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O aplicativo tem uma interface gráfica, muito semelhante à interface do usuário 

StarLogo TNG, que permite aos usuários arrastar e soltar objetos visuais para criar um 

aplicativo que pode ser executado em dispositivos Android para diferentes aplicações. 

Figura 5.1 - Código de blocos do aplicativo Inventor. 

 

Fonte: App Inventor 

 

Apesar de possuir características simples de programação, a ferramenta MIT App 

Inventor atendeu todas as necessidades para o desenvolvimento do aplicativo e suas 

funcionalidades.  

5.1.1 Metodologia dos testes no app 
 

Os cálculos de erro percentual descrito no capítulo 3 deste trabalho estão disponíveis 

no aplicativo e são fundamentais na comparação entre a potência elétrica medida com a 

potência elétrica fornecida, orientando o inspetor ao real estado da medição durante o 

momento da inspeção. Conforme visto na Figura 5.2, os dados de entrada são coletados e o 

aplicativo realiza o processamento das informações através de fórmulas e parâmetros pré-

estabelecidos, emitindo ao final do teste uma saída com o resultado do cálculo.  
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Figura 5.2 - Fluxo de processo do aplicativo. 

 
 

  Fonte: da própria autora 

 

Para realizar a comparação e mensurar a potência registrada no momento da inspeção, 

são coletadas, instantaneamente, os pulsos e o tempo que o medidor levou durante o início até 

o fim da contagem de pulsos.  

O cálculo do erro instantâneo para medições em baixa tensão, ilustrado na tela do 

aplicativo na figura 5.3, possui menos complexidade devido aos dados de entrada ser de fácil 

coleta e a medição possuir menos variáveis quando comparados com outros tipos de medição. 

Figura 5.3 - Tela do erro instantâneo para o Grupo B trifásico. 

 

                    Fonte: Própria autora 
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A coleta do tempo relacionada ao número de pulsos do medidor pode ser coletada 

diretamente no aplicativo através de um cronômetro integrado, conforme interface do 

aplicativo na Figura 5.4.  

Figura 5.4 - Cronômetro integrado ao aplicativo. 

 

Fonte: Própria autora 

Tal ferramenta funciona em medidores eletrônicos e eletromecânicos sem precisar 

desligar a medição para realização do teste.  

5.2 Projeto caixa de medição blindada 
 

 

Para combater fraudes e práticas de vandalismo, desenvolveu-se um modelo de caixa 

de medição de consumo de energia ideal para áreas com índice de perda comercial elevada.  

A caixa de medição é composta por chapa de aço de carbono com 2mm de espessura e 

concreto forte com 30mm de espessura, barramento de cobre protegido por policarbonato, 

suporte para bandeja de medidores com fiação interna com cabo de cobre isolado de 10mm a 

120mm XLPE 0,61KV.  

A caixa de medição blindada contém um sistema de trancamento duplo com pistão em 

aço e fechaduras eletromecânicas acionadas por bluetooth. Composto por sistema de barreira 

eletrônica com múltiplos sensores, disjuntor geral telecomandado de 250A/315A. Aplicação 

para até 144 medidores de 15/120A em sistema de smartgrid como mostra na Figura 5.5. 
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Figura 5.5 - Caixa de medição blindada. 

 

Fonte: CMB: Soluções em sistemas de energia elétrica  

 

Para o cliente que possui o histórico de reincidência da ligação clandestina opta-se por 

instalar a caixa de medição blindada no poste que atende a UC do cliente, como mostrado na 

Figura 5.6. 

Figura 5.6 - Caixa de medição blindada para clientes especiais. 

 

Fonte: CMB: Soluções em sistemas de energia elétrica 

5.3  Smart Metering e localização de perdas não técnicas 

 

A técnica de localização de perdas não técnicas utiliza, em tempo real, uma 

comparação entre os valores de energia elétrica medidos (medições feitas na linha de 
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distribuição) e os valores estimados. O sistema SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) que tem como objetivo supervisionar e gerenciar o sistema de distribuição 

brasileiro é utilizado no primário do transformador para medir a energia total entregue aos 

consumidores, sendo esse valor comparado com a energia total consumida por todos os 

clientes, descontando-se as perdas técnicas que ocorrem no sistema. A Figura 5.7 exemplifica 

o método proposto. 

Figura 5.7 - Circuito para o método de Balanço de Energia. 

 

Fonte: Vieira, 2014 

 

Esse método é baseado na comparação do valor de potência calculado e medido nos 

transformadores, assim tendo essas informações é possível estimar o estado nos 

transformadores e determinar os locais que apresentam grandes perdas, em tais lugares 

provavelmente há furto de energia. 

O valor de medição em tempo real se faz pelos medidores inteligentes. Para isso, deve 

ser feita a substituição dos medidores tradicionais por estes. Os medidores inteligentes 

adicionam novas funções aos tradicionais, como medição de grandezas de potência reativa, 

tensão e componentes harmônicas, além de permitir o controle do dispositivo de maneira 

remota.  
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A implantação da medição inteligente possibilita a coleta de informações que facilita 

conhecer melhor o comportamento dos consumidores, além do consumo em tempo real, são 

coletados através de sensores nos medidores de energia e transmitidos para as concessionárias 

com determinada periodicidade.  

Segue algumas características dos medidores inteligentes: 

 Serviços inteligentes com os consumidores; 

 Aplicação de tarifas diferenciadas; 

 Gerenciamento, monitoramento e otimização do sistema elétrico em tempo real; 

 Vigilância e segurança; 

 Integração de serviços públicos. 

 

Quando for detectada alguma falha no acionamento do relé, ou seja, for detectada 

tensão na saída do medidor o relé ficará aberto e será disparado um alarme remotamente 

avisando que o medidor não esta realizando corretamente a medição. Na Figura 5.8 é 

mostrado o esquema de conexão do medidor com o relé de corte e religamento.  

Figura 5.8 - Esquema de conexão pra medição direta com relé. 

 

Fonte: Manual WEG 

 

O alarme também é disparado toda vez que a tampa do bloco de terminais é aberta, 

evitando assim que o medidor seja aberto sem que seja o técnico da concessionária.  

O medidor possui uma memória específica para armazenar dados históricos e 

periódicos.  Em resumo, as principais características da memória de massa são: 

 Potências instantâneas; 
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 52 canais configuráveis; 

 Fator de potência; 

 Temperatura; 

 Frequência; 

 Taxa de Distorção Harmônica (THD). 

 

Outra vantagem dos medidores inteligentes é que eles fornecem medições rápidas e 

precisas, eliminando a necessidade de contas mensais estimadas e permite ao consumidor 

ajustar seus hábitos para reduzir as contas de eletricidade.  

5.4  Projeto TOI DIGITAL 

 

O projeto do TOI Digital consiste no Termo de Ocorrência de Irregularidade em 

formato digital e acessível aos inspetores que o aplicam. O TOI, apresentado no Anexo A, 

será feito de forma eletrônica e emitido na hora da constatação da irregularidade detectada na 

medição do consumo de energia elétrica. Outra característica do TOI Digital é a aplicação da 

multa de irregularidade no instante do preenchimento do formulário, dessa forma o cliente já 

fica ciente de quanto ele deve pagar para ter a sua situação normalizada. 

O TOI digital irá ser implementado no sistema que é utilizado pela concessionária de 

energia do Ceará, conhecido como eOrder. A Figura 5.9 representa a plataforma do eOrder na 

qual é usada para programação, planejamento, acompanhamento e busca das atividade 

operacionais.  
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Figura 5.9 - Software eOrder 

 

Fonte: Enel Distribuição Ceará 

 

Esse sistema operacional é dedicado às atividades técnicas do setor de distribuição, o 

mesmo integra um software de planejamento destas atividades para a atribuição automática. O 

eOrder é um componente de mobilidade que permite transmitir as informações necessárias 

para que as equipes operacionais realizem seu trabalho oferecendo suporte tecnológico como: 

mapeamento elétrico e geográfico com realidade aumentada.  

O objetivo do projeto do TOI digital é fornecer apoio logístico ao pessoal de campo, 

reduzindo o tempo de intervenção e as atividades de back-office, pois uma vez que o TOI seja 

preenchido eletronicamente, as informações ficarão armazenadas e serão enviadas ao 

responsável da área em tempo real.  

Assim, o projeto requer o uso do aplicativo, reduzindo os custos e melhorando a 

eficácia nos processos de intervenção e o uso dos recursos e materiais.  
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6 CONCLUSÃO  

 
O presente trabalho explorou uma situação real, um estudo de caso, referente ao 

procedimento de inspeção de perdas comerciais de energia elétrica nos clientes do grupo B e 

foi realizado mediante pesquisa quantitativa descritiva. 

Atendendo aos objetivos propostos, realizou-se uma contextualização teórica dos 

aspectos inerentes ao procedimento de inspeção de perdas e foram apresentadas as principais 

causas e consequências do indicador dessa atividade da ENEL Ceará. 

Foi conceituada através desta pesquisa a necessidade de se elaborar um procedimento 

padrão a ser seguido por todos os profissionais da área de perdas de energia elétrica, tendo 

como base a pesquisa de opinião realizada com eletricistas da distribuidora local Enel Ceará. 

Basicamente foi evidenciada uma clara associação entre a autonomia no trabalho 

realizado e o tempo de atuação dos eletricistas, pois 45% dos funcionários entrevistados 

relataram que não se sentem seguros e confiantes na realização da inspeção de perdas 

comerciais, desses inspetores, 61,11% são novatos no processo, ou seja, estão trabalhando há 

um ano no departamento de ganho de energia e por isso ainda não se sente seguros na 

execução da atividade.  

Outro ponto relevante da análise da pesquisa é a dificuldade que muitos têm no 

preenchimento do documento que constata a irregularidade nos medidores de consumo o qual 

é usado na aplicação de penalidades. A pesquisa de opinião detectou que 47,5% dos 

colaboradores afirmam ter dificuldade no preenchimento do TOI. Dentro desse contexto, 

houve o acompanhamento de um ano e meio com a equipe de inspeção de perdas e durante 

esse período, muitos relataram não entender os campos do documento a ser preenchido. 

Tendo conhecimento dessa dificuldade, está em andamento o projeto do TOI em 

plataforma digital, no qual o documento de ocorrência de irregularidade será preenchido em 

campo pelo inspetor de forma digital, somente com os campos necessários de acordo com a 

situação de furto, de forma mais simples e otimizada.  

Quanto à inspeção visual, parte fundamental do procedimento de inspeção, que é 

comumente utilizada para reconhecer o furto de energia sem precisar utilizar o equipamento 

de aferição, 60% dos profissionais diz ter dúvida ao reconhecimento de uma engrenagem do 

disco do medidor eletromecânico violada. Dessa forma, são necessários treinamentos 
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periódicos quanto à inspeção visual e a utilização de um manual padrão em que possa ser 

esclarecido tal procedimento de forma mais clara e objetiva. 

Destacou-se a utilização correta dos principais equipamentos de aferição. Na 

catalogação dos resultados da pesquisa, 82,5% dos profissionais de perdas utilizam a geração 

mais atual do analisador de desvio de registro de energia (ADR). São ao todo 33 técnicos que 

fazem uso deste equipamento, desse total, 33,33% dos profissionais tem dificuldade no 

manuseio do mesmo. O número de técnicos que enfrentam dificuldade na utilização do 

equipamento de aferição é elevado, o que implica na perda da qualidade do serviço de 

inspeção. 

De acordo com os resultados da pesquisa de opinião, foi realizado um levantamento de 

metodologias que atendem a necessidade de melhoria do processo de inspeção e combate a 

perdas não técnicas de energia elétrica em consumidores do grupo B. 

Em suma, nota-se que em geral os métodos existentes para a identificação de perdas 

não técnicas partem de um mesmo princípio: a comparação entre os padrões de medição 

históricos e os novos valores medidos ou entre os valores calculados e os valores medidos em 

tempo real.  

A primeira metodologia descrita no capítulo 5 descreve um aplicativo que atende 

atualmente 100% do parque de medição da Enel Distribuição Ceará com possibilidade de 

expansão para qualquer distribuidora do Brasil. O aplicativo foi desenvolvido através da 

ferramenta MIT App Inventor e é flexível para a realização dos testes independentemente da 

atividade ou do tipo de medição dos clientes. Para simular o equipamento de aferição, basta 

ter valores de tensão, corrente, fator de potência e pulso do medidor para se realizar o cálculo 

do erro percentual, dessa forma pode-se averiguar se a ligação está irregular ou não. 

No caso do cliente com reincidência de furto de energia, devem-se agrupar os 

medidores em uma caixa de medição blindada na qual sua estrutura é composta de aço e 

concreto, podendo ser energizado por um transformador exclusivo, sem utilizar a rede elétrica 

de baixa tensão da concessionária, onde todos os ramais de carga do cliente já saem medidos 

da caixa. Os cabos de alimentação do transformador são embutidos na coluna e protegidos por 

um eletroduto de ferro galvanizado, evitando o acesso destes. Há proteção de disjuntores em 

cada ramal de carga do cliente e sistema de monitoramento de temperatura e abertura da 

porta, caso a mesma seja aberta. 



62 

Outra solução para combater o furto de energia é utilizar uma teoria bem 

fundamentada da técnica de localização de perdas comerciais que utiliza, em tempo real, uma 

comparação entre valores de medições feitas na linha de distribuição e valores estimados.  

Os medidores inteligentes possuem o sistema SCADA, o qual é utilizado no 

secundário do transformador para medir a energia total entregue aos consumidores, sendo esse 

valor comparado com a energia total consumida por todos os clientes, descontando-se as 

perdas técnicas que ocorrem no sistema. 

Diante dos fatos expostos, nota-se que a implementação das metodologias de melhoria 

é capaz de amenizar as taxas dos indicadores de perdas que afligem o sistema elétrico e a má 

qualidade de energia, gerando economia ao cliente e a concessionária. Portanto, dentro do que 

foi analisado, as soluções aqui propostas mostram-se interessantes e passíveis de serem 

implementadas na unidade operacional norte do Ceará. 

6.1 Trabalhos futuros 

 

Como complementariedade deste trabalho, sugere-se como trabalhos futuros, o estudo 

da viabilidade de custos para implementação dos medidores inteligentes e a caixa de medição 

blindada, realizando o comparativo dos indicadores de perdas antes e depois da implantação 

dessas duas medidas de combate das perdas comerciais no grupo B. 
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ANEXO A: TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO: PESQUISA SOBRE A EXECUÇÃO DA 

INSPEÇÃO DE PERDAS COMERCIAIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 



72 

 

 


