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RESUMO
As redes elétricas inteligentes foram concebidas com o objetivo de
aumentar a qualidade e a confiabilidade de sistemas de transmissão e distribuição
de energia e possibilitar a integração de novas fontes de energia limpa ao sistema
elétrico. A adoção dessas redes permitirá às concessionárias de energia e aos
consumidores mudarem a forma como produzem e consomem energia,
propiciando o estabelecimento de novas modalidades tarifárias e novos
comportamentos de consumo. Com a implantação das redes elétricas inteligentes,
os medidores de consumo eletromecânicos serão substituídos por medidores
inteligentes, que podem ser monitorados, lidos e comandados, remotamente, pela
concessionária. Nesse cenário, o problema objeto de estudo desta dissertação é
como garantir que as informações coletadas e enviadas para a distribuidora pelos
medidores inteligentes de uma determinada unidade consumidora sejam, de fato,
confiáveis e que o instrumento que as referenciam não tenha sido adulterado.
Assim, em caso de suspeita de fraude, a distribuidora poderia executar os
procedimentos de verificação e de inspeção em campo. Nesse sentido, o trabalho
tem por objetivo aplicar um mecanismo de detecção de fraudes de consumo de
energia elétrica utilizando a Teoria Matemática de Dempster-Shafer. A efetividade
do mecanismo de detecção de fraudes aplicado foi realizada por meio de
simulações utilizando uma amostragem estratificada obtida a partir de uma base
de dados fornecida por uma concessionária de energia elétrica contendo dados
reais de medições de consumo de energia elétrica de unidades consumidoras já
inspecionadas e identificadas a priori como sendo regulares ou irregulares.
Palavras-chave: smart grid, medidores inteligentes, detecção de fraudes,
Dempster-Shafer

ABSTRACT
Fraud detection of power consumption for Smart Grids using DempsterShafer theory
Smart grids are designed with the goal of increasing the quality and
reliability of transmission and distribution systems and enable the integration of
new sources of clean energy to the electrical system. The adoption of these
networks will allow utilities and consumers to change the way we produce and
consume energy, leading to the establishment of new tariff arrangements and new
consumer behaviors. With the deployment of smart grids, electromechanical
consumer meters will be replaced by smart meters, which can be tracked, scanned
and controlled remotely by the utility. In this scenario, the problem subject of this
dissertation is to ensure that the information collected and sent to the distributor of
the smart meters a particular consumer unit are in fact reliable and that the
reference instrument that has not been tampered with. Thus, in the case of
suspected fraud, the distributor could implement procedures for verification and
field inspection. In this sense, the thesis aims to implement a mechanism for
detecting fraud in electricity consumption using the Dempster-Shafer Theory. The
effectiveness of the proposed fraud detection mechanism was performed by
simulations using a stratified sample obtained from a database provided by an
electric utility containing actual measurement data of electricity consumption of
consumer units already inspected and identified a priori as being regular or
irregular.
Keywords: smart grid, smart meters, fraud detection, Dempster-Shafer
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1 INTRODUÇÃO
A adoção das redes elétricas inteligentes permitirá às concessionárias de
energia e aos consumidores mudarem a forma como produzem e consomem
energia. Além de aumentar a qualidade e a confiabilidade do sistema de
transmissão e distribuição de energia, integrar novas fontes de energia limpa ao
sistema e promover o uso racional e eficiente de energia elétrica, a adoção das
redes elétricas inteligentes propiciará o estabelecimento de novas modalidades
tarifárias e novos comportamentos de consumo.
Em termos práticos, as redes elétricas inteligentes propiciam automação,
monitoração e integração de todos os instrumentos e equipamentos dos sistemas
de geração, distribuição, medição e armazenamento de energia. Assim, os
medidores e instrumentos de campo realizam suas funções de maneira autônoma,
permitindo que a rede elétrica, por meio de análises e diagnósticos feitos em
tempo real, se reconfigure automaticamente para atender, de forma otimizada, às
necessidades do sistema elétrico.
Com a implantação das redes elétricas inteligentes, os atuais medidores de
consumo de energia serão substituídos, gradativamente,

por medidores

inteligentes, que poderão ser monitorados, lidos e comandados remotamente pela
concessionária.
A utilização das redes elétricas inteligentes permitirá, entre outras
vantagens, ajustar o consumo da energia, de modo que seja possível ao usuário
se beneficiar de períodos com tarifas reduzidas e evitar períodos nos quais os
preços são mais altos. Além disso, também será possível realizar o corte de
fornecimento de energia de uma residência ou grupo de residências específicos,
visando à melhoria do desempenho da rede, em situações críticas.
No entanto, devido à complexidade, à diversidade de instrumentos e
equipamentos, à descentralização do sistema e ao elevado volume de
informações transmitidas é necessário estabelecer mecanismos capazes de
garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações
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registradas e transmitidas entre os dispositivos do consumidor e os medidores e
os concentradores da rede. Como resultado, propiciar uma proteção mínima
contra ataques do tipo man-in-the-middle, forjamento de informação e de negação
de serviço. Para Khurana et al. (2010), os dados coletados pelos medidores
inteligentes devem ser precisos e confiáveis.
Este trabalho apresenta um mecanismo de detecção de fraudes de
consumo de energia elétrica utilizando dois métodos (duas abordagens) operando
em paralelo: uma baseada em análise diferencial, centrada no consumo de
energia elétrica (kWh) da unidade consumidora e que detecta mudanças
significativas nos padrões de consumo no decorrer do tempo e outra baseada em
análise global, centrada na observação do comportamento global das unidades
consumidoras, utilizando como parâmetro, o degrau de consumo. As evidências
de fraude determinadas por meio destas duas abordagens serão combinadas
utilizando-se a Teoria de Evidência de Dempster-Shafer.

1.1 Motivação
De acordo com Toledo (2012), é necessário conferir mecanismos de
irretratabilidade que assegurem que a origem da informação seja realmente o
instrumento que é dado como referência e vice-versa, quando a informação ou o
comando é proveniente da distribuidora.
Tão importante quanto autenticar as partes envolvidas é garantir a
confiança das informações que serão coletadas pelos medidores inteligentes,
instalados junto às unidades consumidoras e repassadas para a distribuidora.
Evita-se, assim, além do comprometimento da confiabilidade e da eficiência
operacional do sistema elétrico como um todo, perdas financeiras decorrentes dos
desvios e furtos de energia (FARIA, 2012).
Neste cenário, portanto, o problema objeto de estudo desta dissertação é
como garantir que as informações coletadas pelos medidores inteligentes de uma
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determinada unidade consumidora e enviadas para a distribuidora sejam, de fato,
confiáveis, bem como a integridade do instrumento que as referenciam. Assim, em
caso de suspeita de fraude, a distribuidora poderia disparar procedimentos de
verificação e de inspeção em campo.
Visando encontrar um valor capaz de representar e mensurar a confiança
dentro de determinados contextos, existem alguns trabalhos que apontam
possíveis direções a ser exploradas, dentre elas a da utilização de modelos de
confiança computacional.
Albuquerque (2008) propõe a criação e validação de um modelo de
confiança voltado para sistemas distribuídos. O trabalho de Benzi (2011)
apresenta um modelo de confiança para um sistema de gerenciamento de
conteúdo de comércio eletrônico, com base em requisitos de confiança elencados
segundo a aplicabilidade a esse ambiente. O estudo realizado por Duarte et al.
(2008) apresenta e analisa um modelo de confiança para redes móveis ad hoc.
Fraga et al. (2013) propõem um modelo de confiança para a composição de
serviços Web.
Bograd (2012) propõe um modelo de confiança e reputação baseado na
utilização de sistemas multiagentes no contexto da geração distribuída, no qual, o
consumidor poderá fornecer energia elétrica gerada a partir de fontes renováveis
para a rede ou outros consumidores.
O estudo realizado por Pradhan et al. (2011) propõe a utilização de uma
abordagem baseada em confiança e reputação para detectar variações atípicas do
consumo de energia reportadas pelos medidores inteligentes. O estudo foi
realizado com base na análise e comparação dos dados de consumo das
unidades consumidoras em relação aos padrões de consumo individual e de
outras unidades consumidoras dentro da mesma categoria de consumo.
O trabalho realizado por Matei et al. (2012) apresenta um modelo de
confiança baseado em sistemas multiagentes para verificação da precisão dos
dados de consumo registrados pelos medidores inteligentes e enviados para
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concessionária, a fim de propiciar uma proteção adicional contra forjamento de
dados de consumo em virtude de adulteração de equipamentos ou ataques
cibernéticos.
Diferentemente dos trabalhos estudados, seja em função da utilização de
padrões de fraude já conhecidas ou em virtude da utilização da análise da
variação do padrão de consumo da própria unidade consumidora ou mesmo em
relação a outras unidades consumidoras da mesma categoria na identificação de
fraude, o presente trabalho prevê a utilização de dois métodos de detecção de
suspeita de fraude operando em paralelo: um baseado em análise diferencial, e
outro baseado em análise global, cujas evidências obtidas serão combinadas
utilizando-se a Teoria Matemática de Dempster-Shafer.
Apesar de ser usual a representação da confiança em sistemas
computacionais, não existe um consenso sobre sua aplicação e utilização de
modo generalizado, uma vez que a aplicação da confiança se dá dentro de
cenários e contextos específicos, cujas particularidades e restrições inviabilizam a
utilização dos modelos propostos em outras perspectivas.

1.2 Objetivo
O presente trabalho tem por objetivo propor e aplicar um mecanismo de
detecção de fraudes de consumo de energia elétrica utilizando a Teoria
Matemática de Dempster-Shafer baseando-se no método de Kovach (2011).
A efetividade do mecanismo de detecção de fraudes proposto será avaliada
por meio da validação do modelo proposto e da análise dos resultados obtidos a
partir da realização de simulações utilizando uma amostragem estratificada gerada
a partir de uma base de dados fornecida por uma concessionária de energia
elétrica contendo dados reais de medições de consumo de energia elétrica de
unidades consumidoras já inspecionadas e identificadas a priori como sendo
regulares ou irregulares.
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1.3 Contribuições
O presente trabalho tem como objetivo, além de contribuir com o
equacionamento do problema de detecção de fraude de consumo de energia
elétrica, servir como uma alternativa para a combinação de evidências de fraudes
determinadas por outros modelos de detecção de fraudes já utilizados pelas
concessionárias, propiciando maior diversificação de modelos a fim de ampliar a
visão dos especialistas sobre o problema da detecção de fraude de consumo de
energia elétrica.
A aplicação do mecanismo de detecção de fraudes de consumo de energia
proposto neste trabalho contribuirá com o aumento da precisão das informações
coletadas pelos medidores inteligentes instalados junto às unidades consumidores
e enviadas para a rede distribuidora, assegurando a integridade da origem da
informação. Essa contribuição permitirá que as concessionárias reduzam a
probabilidade de fraudes e de perdas financeiras decorrentes delas, bem como
melhorem a eficiência do sistema elétrico como um todo.
O aumento do grau de confiança das informações coletadas e transmitidas
em uma rede elétrica inteligente, decorrente da efetividade do mecanismo
proposto neste trabalho contribuirá, oportunamente, com a viabilização da
introdução de novos modelos tarifários, que permitirão ao consumidor beneficiarse de tarifas diferenciadas, de acordo com seu perfil de consumo.
Além de equacionar a questão central da detecção de fraudes dos dados de
consumo coletados pelos medidores inteligentes, o presente trabalho propiciará
uma contribuição ao tema por meio do estabelecimento de um conjunto mínimo de
requisitos capaz de representar e mapear confiança em redes elétricas
inteligentes. Possibilita-se ainda que futuros trabalhos contemplem outros
aspectos relacionados à confiabilidade da informação, como a identificação dos
instrumentos de medição inteligentes e a proteção das trocas de informação entre
os instrumentos de medição e os concentradores da rede.
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Assim, como resultado deste trabalho, pretende-se avançar no estado da
arte referente ao aspecto da detecção de fraudes em Smart grids – essencial para
a confiabilidade da operação dos sistemas de redes elétricas inteligentes.

1.4 Método de trabalho
Pesquisa descritiva e exploratória visando ao desenvolvimento e aplicação
de um mecanismo capaz de detectar fraudes de consumo de energia elétrica.
Tendo em vista o objetivo que se pretende alcançar neste trabalho, serão
desenvolvidas as seguintes atividades:
a) revisão da literatura e análise dos principais métodos de detecção de
fraudes, buscando identificar contribuições e aspectos que possam ser objeto de
aprofundamento. Definição dos principais conceitos e fundamentos relacionados
ao tema deste trabalho, como geração e armazenamento distribuído de energia,
tomadas, eletrodomésticos e medidores inteligentes de energia elétrica.
b) desenvolvimento e aplicação de um mecanismo de detecção de fraudes
de consumo de energia elétrica utilizando a Teoria Matemática de DempsterShafer que seja capaz de gerar um escore de suspeita de fraude com base nas
evidências determinadas por dois módulos operando em paralelo.
c) realização de simulações e validação do mecanismo proposto a fim de
verificar a eficiência do mecanismo proposto para detectar fraudes no registro de
medições de consumo de energia elétrica. Serão realizadas simulações utilizando
uma amostragem estratificada gerada a partir de uma base de dados fornecida por
uma concessionária de energia elétrica contendo dados reais de medições de
consumo de energia elétrica de unidades consumidoras de um município do
interior de São Paulo, já inspecionadas e identificadas a priori como sendo
regulares ou irregulares.
d) análise crítica dos resultados decorrentes da aplicação do mecanismo de
detecção de fraudes do consumo de energia elétrica proposto neste trabalho. A
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representação dos resultados obtidos nas simulações será feita por meio de
tabelas e gráficos e sua correspondente análise.

1.5 Organização do Trabalho
Essa dissertação está organizada em 7 capítulos, como segue:
O Capítulo 1, “INTRODUÇÃO”, discorre sobre a motivação, o objetivo, as
contribuições e o método empregado no trabalho.
O Capítulo 2, “SMART GRIDS E DETECÇÃO DE FRAUDE”, apresenta uma
revisão dos principais conceitos, fundamentos e trabalhos relacionados à Smart
grids e os dois principais métodos de detecção de fraudes que servirão de base
para o entendimento do trabalho.
O Capítulo 3, sobre “TEORIA DE EVIDÊNCIA DE DEMPSTER-SHAFER”,
apresenta uma revisão da literatura sobre a Teoria Matemática de Evidências de
Dempster-Shafer, buscando identificar contribuições e aspectos relevantes dentro
da perspectiva da detecção de fraudes.
O Capítulo 4, “DETECÇÃO DE FRAUDES DE CONSUMO DE ENERGIA
UTILIZANDO A TEORIA DE DEMPSTER-SHAFER” apresenta os detalhes da
proposta de mecanismo de detecção de fraude de consumo de energia elétrica
utilizando a teoria de evidência de Dempster-Shafer.
O Capítulo 5, “VALIDAÇÃO DA PROPOSTA”, apresenta as principais
considerações acerca da validação da proposta.
O Capítulo 6, “ANÁLISE DOS RESULTADOS”, apresenta uma análise
crítica dos resultados obtidos nas simulações realizadas decorrentes da aplicação
do mecanismo de detecção de fraudes proposto.
O Capítulo 7, “CONCLUSÕES”, apresenta as principais conclusões acerca
do trabalho e sugestões para trabalhos futuros.
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2 SMART GRIDS E DETECÇÃO DE FRAUDES
Este capítulo tem por objetivo apresentar uma revisão dos principais
conceitos, fundamentos e trabalhos relacionados à Smart grids e os dois principais
métodos de detecção de fraudes que servirão de base para o entendimento do
trabalho.

2.1 Definição de Smart grids
As redes elétricas inteligentes surgiram em resposta às necessidades do setor
elétrico de aumentar a qualidade e a confiabilidade do sistema de transmissão e
distribuição de energia e de integrar fontes de energia renováveis à matriz
energética. A adoção das redes elétricas inteligentes permite às concessionárias
de energia a promoção do uso racional e a redução das perdas de energia
elétrica, atualmente existentes, contribuindo, dessa forma, com o desenvolvimento
sustentável e a preservação do meio ambiente.
Em termos práticos, a adoção de Smart grids propiciará a automação,
monitoração e integração de todos os instrumentos e equipamentos dos sistemas
de geração, distribuição, medição e armazenamento de energia. Nesse contexto,
os medidores de consumo de energia elétrica e demais instrumentos de campo
passam a ser capazes de realizar suas funções de maneira autônoma, permitindo
assim, que a rede elétrica, por meio de análises e diagnósticos em tempo real,
reconfigure-se automaticamente para atender de forma otimizada as necessidades
do sistema elétrico.
Smart grid pode ser definido como:
“... a transição de um modelo caracterizado pela geração
centralizada e redes passivas de distribuição de energia elétrica
para um modelo caracterizado pelo gerenciamento e controle da
geração realizada pelas diferentes fontes que passarão a fazer
parte das chamadas microredes conectadas de forma distribuída à
rede elétrica...”, segundo Oliveira e Júnior (2012).
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Essa transição é alcançada por meio da adoção de tecnologias da
informação e comunicação e da convergência entre a infraestrutura de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica e a infraestrutura de comunicação
de dados, interligando os chamados IEDs (Intelligent Electronic Devices) e
permitindo a troca de informações e ações de controle entre os diversos
segmentos da rede elétrica.
Segundo Oliveira e Júnior (2012), a transição do atual modelo de sistema
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica para o modelo baseado
em Smart grids ocorrerá de forma gradativa, sendo que o primeiro passo será a
substituição dos atuais medidores de consumo de energia elétrica por medidores
inteligentes.
Os medidores inteligentes, instalados junto às unidades consumidoras,
poderão ser monitorados, lidos e comandados remotamente pela concessionária.
Com a adoção das redes elétricas inteligentes será possível monitorar o consumo
de energia elétrica de cada cliente em tempo real, de tal forma que, eventuais
falhas sejam percebidas imediatamente. Além disso, a introdução de tecnologias
da informação para gerenciamento da rede poderá favorecer a redução das
perdas e o aumento da eficiência dos sistemas como um todo (SMART E-NERGY,
2010).
A utilização desses medidores inteligentes fornecerá condições para a
introdução de novos modelos tarifários, capazes de mudar o comportamento de
toda a cadeia consumidora de energia elétrica (OLIVEIRA; JÚNIOR, 2012).
Com a adoção de Smart grids será possível agregar à rede elétrica, novas
fontes de geração de energia, dentre as quais, fontes de energia limpa, como a
energia eólica e a solar. Com as novas fontes de geração de energia conectadas
diretamente à rede ou às unidades consumidoras será possível aumentar a
capacidade de integração de geração distribuída das centrais de microgeração
nas redes elétricas, principalmente, em redes de baixa tensão – conceito de
microgrid (OLIVEIRA; JÚNIOR, 2012).
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Um dos principais benefícios da adoção de Smart grids é justamente essa
possibilidade de oferecer e integrar diversas fontes de energia, permitindo que os
consumidores escolham quais fontes querem utilizar e em quais horários, a
chamada geração distribuída. Pode-se converter o excedente de energia
produzido em descontos na conta de luz, além de devolvê-la para a rede, o que
diminui os riscos de sobrecarga na rede. A Figura 1 apresenta uma visão geral de
um Smart grid.
Figura 1 - Visão geral de um Smart grid

Fonte: nMentors (2013)

2.2 Benefícios da Adoção de Smart grids
A adoção de smart grids prevê benefícios tanto para as concessionárias de
energia quanto para os consumidores. A fim de se apresentar uma visão geral
sobre alguns dos principais benefícios da adoção de Smart grids, de acordo com
os trabalhos estudados, dividiu-se o tratamento do assunto sob dois aspectos: o
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primeiro aborda os benefícios sob a perspectiva dos consumidores e o segundo, a
partir da visão das concessionárias.

2.2.1 Benefícios da adoção de Smart grids sob a perspectiva dos
consumidores
Sob a perspectiva dos consumidores, a adoção de Smart grids, permitirá
que eles acompanhem, em tempo real, as informações sobre o consumo de
energia elétrica e o nível de qualidade da energia recebida, possibilitando assim,
melhor planejamento e controle dos gastos com energia elétrica, por meio da
adequação do consumo ao orçamento doméstico, uma vez que será possível o
deslocamento de carga, principalmente dos horários de pico, para períodos cujas
tarifas poderão ser reduzidas (OLIVEIRA; JÚNIOR, 2012).

2.2.2 Benefícios da adoção de Smart grids sob a perspectiva das
concessionárias
Sob o ponto de vista das concessionárias, a adoção de Smart grids
possibilitará a detecção e a correção automática de falhas na rede, em tempo real,
o que agilizará a realização de manutenção preventiva e monitoramento da
qualidade do fornecimento de energia, o suporte à geração e ao armazenamento
distribuído de energia, o fornecimento detalhado de informações sobre o serviço
prestado, bem como, a redução de perdas técnicas e melhoria na eficiência
operacional.
Além dos benefícios citados, a adoção de Smart grids tem por objetivo
prover alta confiabilidade e qualidade da energia elétrica fornecida, otimização da
utilização dos ativos do sistema elétrico, minimização dos custos de operação e
manutenção do sistema, capacidade de autodiagnostico e auto recuperação da
rede elétrica frente a qualquer problema detectado no circuito elétrico, resistência
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a ataques cibernéticos, capacidade de interconexão de grande variedade de
fontes de geração na forma distribuída e opções de armazenamento de energia.
(BROWN, 2008)
Conclui-se, portanto, que a adoção de Smart grids, tanto na perspectiva das
concessionárias, quanto dos consumidores, representará uma mudança de
paradigma na forma de lidar com os sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica.

2.3 Panorama da Adoção de Smart grids no Brasil
No Brasil, o primeiro teste de viabilidade das redes elétricas inteligentes
vem sendo realizado pela concessionária de energia elétrica portuguesa EDP em
Aparecida, município paulista de 35.000 habitantes, desde 2011 (EXAME, 2014).
Em

Minas

Gerais,

a

Cemig

pretende

substituir

os

medidores

eletromecânicos por medidores inteligentes de 8000 unidades consumidoras da
região de Sete Lagoas, município vizinho a Belo Horizonte, até abril de 2014
(EXAME, 2014).
Já a AES Eletropaulo, a maior concessionária do país em faturamento e
consumo de energia, com 6,5 milhões de consumidores, pretende substituir os
atuais 60000 medidores de energia elétrica, analógicos, de todos os clientes de
Barueri, por medidores inteligentes até 2015 (EXAME, 2014).
No Brasil, a partir de março de 2014, os consumidores de baixa tensão,
como residências e pequenos estabelecimentos comerciais poderão ser
beneficiados pela chamada tarifa branca, ou seja, a cobrança de tarifas
diferenciadas de acordo com o horário em que a energia elétrica for consumida.
Esse é um dos aspectos que tem impulsionado a disseminação das redes
elétricas inteligentes na Europa.
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2.4 Visão geral do sistema de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica
A energia elétrica é transportada das usinas de geração, sejam elas,
hidrelétricas, termelétricas, eólicas ou termonucleares até os centros urbanos
através das linhas das redes de transmissão de energia elétrica. Essas redes,
além das linhas de transmissão, propriamente ditas, são compostas por um
conjunto de cabos, torres e subestações de transformação equipadas com
transformadores e equipamentos de controle e proteção (ABRADEE, 2014).
Como as plantas de geração de energia elétrica, geralmente, se encontram
localizadas distantes das unidades consumidoras, a energia elétrica é transmitida
das geradoras até os centros de distribuição locais, por meio de linhas de alta
tensão. A energia elétrica é transmitida das geradoras até os centros de
distribuição em alta tensão a fim de se reduzir as perdas elétricas em função da
dissipação de energia nas linhas de transmissão (GUIMARÃES et al., 2013).
“Em linhas gerais, a energia elétrica é conduzida através do
sistema de transmissão, desde a sua origem na geração até
subestações transformadoras de distribuição, que são
responsáveis por distribuí-la através do sistema de redes de
distribuição” (TOLEDO, 2012).

O equipamento responsável, tanto pela elevação quanto pelo rebaixamento
do nível de tensão elétrica, em uma subestação é o transformador. O esquema
básico de funcionamento do sistema elétrico é mostrado na Figura 2.
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Figura 2 - Sistema elétrico básico

Fonte: Guimarães et al.(2013, p. 110)

As subestações de transmissão são instalações, geralmente, localizadas
próximas às centrais de geração de energia elétrica. Seu objetivo é elevar o nível
da tensão elétrica para que a energia elétrica seja transportada até os centros de
distribuição locais.
Além de transformadores, uma subestação de transmissão dispõe de
equipamentos

de

manobra,

como

chaves

seccionadoras

e

disjuntores,

equipamentos de medição e de proteção como relés, fusíveis e para-raios.
Já as subestações de distribuição, usualmente, localizadas nos grandes
centros, próximo às zonas de consumo, são responsáveis pelo rebaixamento do
nível de tensão elétrica para ser distribuída em média tensão.
Assim como ocorre em uma subestação de transmissão, os principais
componentes

de

equipamentos

de

uma

subestação

manobra,

como

de

distribuição

chaves

são

seccionadoras

transformadores,
e

disjuntores,

equipamentos de medição e de proteção contra curtos-circuitos e descargas
atmosféricas (ABRADEE, 2014).
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2.5 Características e componentes das redes elétricas inteligentes
As redes elétricas inteligentes têm por objetivo aumentar a confiabilidade, a
eficiência e a qualidade do sistema elétrico como um todo. Segundo Guimarães et
al. (2013):
“As redes elétricas inteligentes propõem maior automação das
subestações utilizando Dispositivos Eletrônicos Inteligentes
(Intelligent Devices – IEDs) e Unidades Terminais Remotas
(Remote Terminal Units – RTUs) para aumentar a capacidade de
controle e monitoramento de dados”.

O NIST (National Institute of Standards and Technology) propõe um modelo
conceitual para redes elétricas inteligentes, composto por sete domínios de atores:
geração de energia, transmissão, distribuição, consumidores, operação da rede
elétrica, provedores de serviços e mercado de energia (NISTIR 7628, 2010). A
Figura 3 apresenta uma visão geral desses domínios e a comunicação entre eles.
Figura 3 - Domínios das redes elétricas inteligentes

Fonte: Guimarães et al.(2013, p. 111)

De acordo com o modelo conceitual para redes elétricas inteligentes,
proposto pelo NIST, o domínio de geração de energia é constituído pelas plantas
de geração e armazenamento (NISTIR 7628, 2010).
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Segundo Guimarães et al. (2013), “Os domínios de transmissão e
distribuição são constituídos basicamente das subestações e das linhas de
transmissão de energia...”. Sendo que o domínio de distribuição também é
responsável por coletar os dados de consumo obtidos pelos medidores
inteligentes, instalados junto às unidades consumidoras.
O domínio de consumidores contempla os aspectos relacionados ao
consumo, armazenamento e à geração de energia em pequena escala. Os
domínios de mercado e de provedores de serviços são, respectivamente,
responsáveis pelo balanceamento da oferta e da demanda de energia elétrica e
pela operação de serviços terceirizados.
Finalmente, o domínio de operação tem por objetivo propiciar a
comunicação e a troca de informações entre os demais domínios da rede a fim de
garantir o controle e a operação confiáveis da rede (GUIMARÃES et al., 2013). Os
fluxos de informação entre os domínios são bidirecionais e, segundo Guimarães et
al. (2013), “...englobam todos os domínios para garantir a interoperabilidade dos
diversos serviços das redes elétricas inteligentes.”

2.5.1 Infraestrutura de comunicação
Quanto à abrangência, as redes de comunicação podem cobrir pequenas,
médias e longas distâncias e podem interconectar milhões de equipamentos com
ou sem restrição de capacidade de processamento (TOLEDO, 2012).
Uma HAN (Home Area Network) “... corresponde à rede de
comunicação formada entre o concentrador/interface com o
consumidor e seus dispositivos...”. (TOLEDO, 2012). “Podem
ainda, existir redes de menor abrangência, chamadas de PAN
(Personal Area Network), em geral, associadas a um indivíduo e
aos seus próprios dispositivos...” (TOLEDO, 2012).

Esses dispositivos, geralmente, são conectados entre si por meio de
protocolos de comunicação de curta distância, como o Bluetooth. O nível de
abrangência, imediatamente superior, correspondente à rede formada pelos
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medidores e os pontos de concentração de dados e é chamado de NAN
(Neighborhood Area Network). Uma NAN pode abranger inúmeras residências,
quarteirões e até mesmo bairros.
A rede que conecta os concentradores da distribuidora é chamada de WAN
(Wide Area Network). Uma WAN pode abranger grandes áreas. De acordo com
TOLEDO (2012) “Todas essas redes podem operar de forma isolada e com certa
autonomia.” As definições do fluxo de dados que atravessam os perímetros de
cada rede, bem como, os requisitos de segurança que devem ser adotados em
cada nível são determinantes para a garantia da confiabilidade das redes elétricas
inteligentes (TOLEDO, 2012).
O sistema de comunicação das redes elétricas inteligentes prevê a
utilização de padrões que possam aproveitar a disponibilidade preexistente na
indústria de eletrodomésticos e de automação residencial, a fim de potencializar a
sua adoção. Sistemas como: 802.11, Bluetooth, Zigbee, Homeplug, Mesh,
GSM/GPRS, 3G e 4G podem ser escolhidos conforme a abrangência da rede e
especificidades de cada região, bem como os padrões específicos utilizados pelas
subestações de energia elétrica, como DNP3 e IEEE 61850. A Figura 4 mostra as
redes de comunicação entre os domínios (GUIMARÃES et al., 2013).
Figura 4 - Redes de comunicação entre os domínios

Fonte: Guimarães et al.(2013, p. 112)
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2.5.2 Medidores inteligentes
O medidor inteligente é uma evolução dos medidores eletromecânicos. De
acordo com Smart Grid Light (2014) “Além de permitir o envio automático de
dados de medição para a concessionária, permitirá ao consumidor receber
informações avançadas sobre seu consumo e fornecimento de energia.” Os
medidores inteligentes além de fornecerem as funcionalidades metrológicas
básicas, também são capazes de estabelecer canais de comunicação e
disponibilizar informações sobre consumo para os usuários por meio da Internet.
Os medidores inteligentes são equipados com displays que exibem aos
consumidores, informações sobre o consumo e emissões de CO2 equivalentes à
energia consumida diária, semanal e mensalmente, além das informações
acumuladas e simuladas.
Com a adoção da tarifa branca no país, prevista para 2014, os
consumidores poderão acompanhar pelo display, em tempo real, as informações
sobre o consumo de energia elétrica e o valor das tarifas em um determinado
instante, o que permitirá que gerenciem o próprio consumo de energia elétrica, de
acordo com o valor da tarifa cobrada.
“A esses medidores poderão ser associados mostradores remotos
inteligentes que, além das funcionalidades supracitadas, permitirão
ao consumidor acompanhar seu gasto com energia elétrica de
forma amigável, através de textos, gráficos, imagens e cores”.
SMART GRID LIGHT (2014)

O cliente poderá ainda, segundo Oliveira e Júnior (2012), “...estabelecer
metas de consumo e receber alertas, toda vez que as estimativas de consumo
projetarem que a meta poderá ser ultrapassada.”
Ao adequar seu comportamento de consumo de energia aos horários de
tarifas menores, o cliente poderá se beneficiar reduzindo seus gastos com
energia. A Figura 5 apresenta o modelo de medidor inteligente que será utilizado
pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) em substituição dos 8.000
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medidores eletromecânicos no município de Sete Lagos, em Minas Gerais, até
abril de 2014 (PÁGINA SUSTENTÁVEL, 2013).
Figura 5 – Modelo de Medidor Inteligente

Fonte: Página Sustentável (2013)

2.5.3 Tomadas inteligentes
A micromedição, por meio das tomadas inteligentes, permitirá o
chaveamento de cargas específicas que, associadas à adoção de tarifas
diferenciadas, propiciará, de forma automática o deslocamento de carga ao longo
do dia e a diminuição do desperdício de energia elétrica (deslocamento de
consumo).
As tomadas inteligentes ajudarão a identificar o consumo real das cargas a
elas ligadas a fim de promover o uso racional da energia elétrica junto à unidade
consumidora por meio do chaveamento de cargas. Dessa forma, as tomadas
inteligentes às quais equipamentos como TV, DVDs, decodificadores, micro-ondas
e carregadores de bateria de celulares estiverem ligados, poderão ser
programadas para desligarem completamente esses equipamentos durante o
período, no qual, não estiverem sendo utilizados (da meia-noite as seis hora da
manhã, por exemplo), eliminando assim, o consumo de energia proveniente do
modo stand-by. Essa medida poderia representar uma economia de até 10% do
consumo total de energia de uma residência.
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De forma análoga, tomadas associadas a equipamentos de alto consumo
poderão ser configuradas pelo cliente para funcionarem, prioritariamente, nos
períodos em que a tarifa cobrada for mais baixa, propiciando dessa forma,
benefícios tanto para o cliente quanto para o sistema elétrico como um todo
(TOLEDO, 2012).

2.5.4 Armazenamento distribuído de energia
A adoção de Smart grids prevê também a produção de energia distribuída e
integrada, transformando os clientes da concessionária em produtores. Para isso,
as redes elétricas inteligentes preveem a integração de fontes renováveis de
energia e armazenamento distribuído, incluindo veículos elétricos e híbridos
recarregáveis. Sistemas de geração e armazenamento distribuídos instalados em
uma unidade consumidora permitirão ao cliente utilizar o excedente em horários
nos quais a tarifa cobrada é mais alta ou converter esse excedente em descontos
na conta de luz. Segundo Toledo (2012), “Tal energia pode ser utilizada tanto para
compensações de consumo em horário de ponta, aliviando o sistema de
distribuição, quanto para alimentar cargas prioritárias em casos de interrupções no
fornecimento de energia.”.

2.6 O problema da detecção de fraudes em Smart grids
A detecção de fraudes tem por objetivo identificar uma fraude antes que ela
seja consumada. “... A detecção de fraudes entra em ação quando a prevenção
não consegue evitar a fraude...” (KOVACH, 2011).
A AES Eletropaulo, maior concessionária do país em termos de faturamento
e consumo de energia, estima que cerca de 4% da energia distribuída se perca
em função de práticas ilícitas, como adulteração de medidores e ligações
clandestinas. Essa quantidade seria suficiente para abastecer, por exemplo, o
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município de Santo André, na Grande São Paulo, com 670.000 habitantes, por dez
meses (EXAME, 2014).
No sentido de validar a fidelidade e a inviolabilidade dos dados de consumo
coletados pelos medidores, de tal forma, que a concessionária, em caso de
suspeita de tentativa de fraude, possa disparar procedimentos de inspeção em
campo, o presente trabalho propõe o desenvolvimento e a aplicação de um
mecanismo de detecção de fraude no consumo de energia utilizando duas
abordagens distintas operando em paralelo. Os detalhes da arquitetura do
mecanismo de detecção de fraude proposto serão apresentados na seção 4.

2.7 Métricas de desempenho
As métricas de desempenho, normalmente utilizadas para avaliar o
desempenho de detectores de fraudes são as seguintes (KOY, Y., et al., 2004):
Taxa de verdadeiro positivo (Tvp) ou sensibilidade é a fração de medições
fraudulentas que foram corretamente classificadas como fraudulentas.
Taxa de falso positivo (Tfp) ou taxa de falsos alarmes é a fração de medições
legítimas que foram incorretamente classificados como fraudulentas.
Taxa de verdadeiro negativo (Tvn) é a fração de medições legítimas que foram
corretamente classificadas como legítimas.
Taxa de falso negativo (Tfn) é a fração de medições fraudulentas que foram
incorretamente classificadas como sendo legitimas.
Exatidão (Ex) é a proporção do número de medições, legítimas e fraudulentas,
corretamente identificadas em relação ao número total de medições realizadas.
Precisão (Pr) é a fração das medições classificadas como fraudulentas que
estavam corretas.

33

As métricas de desempenho podem ser derivadas a partir de uma tabela
conhecida como matriz de confusão (FAWCETT, T., 2006). A matriz de confusão
de uma hipótese X oferece uma medida efetiva do modelo de classificação, ao
mostrar o número de classificações corretas versus as classificações preditas para
cada classe.
Como um detector de fraudes pode ser considerado um classificador de
duas classes, P (Positiva ou Fraude) e N (Negativa ou Legítima), o resultado da
medição de consumo de energia elétrica de uma unidade consumidora poderia ser
classificado de quatro formas diferentes, de acordo com a matriz de confusão
representada pela Figura 6.
Figura 6 - Matriz de confusão

Fonte: Kovach (2011)

Onde F corresponde a classe Fraude, L a classe legítima, VP ao número de
positivos (fraudes) classificados corretamente, FP ao número de negativos
(legítimos) classificados incorretamente, VN ao número de negativos (legítimos)
classificados corretamente e FN ao número de positivos (fraudes) classificados
incorretamente.
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Os componentes da diagonal principal da matriz de confusão fornecem o
número de medições corretamente classificadas para cada classe correspondente.
As métricas de desempenho são calculadas da seguinte forma:
Taxa de verdadeiro positivo ou sensibilidade: TVP = VP / P
Taxa de falso positivo: TFP = FP / N
Taxa de verdadeiro negativo: TVN = VN/ N
Taxa de falso negativo: TFN = FN / P
Exatidão: Ex = VP + VN / (P + N)
Precisão: Pr = VP / (VP + FP)
Onde, P = VP + FN corresponde ao número total de medições de consumo
de energia irregulares (fraudulentas) e N = VN + FP ao número total de medições
de consumo de energia regulares (legítimas).

2.8 Métodos de detecção de fraudes
Alguns detectores de fraudes utilizam métodos baseados na comparação
do perfil de comportamento observado, com padrões de perfis já conhecidos. Ou
seja, o detector de fraude, possui uma base de dados com os perfis de
comportamentos fraudulentos mais conhecidos. Caso o perfil de comportamento
observado coincida com um dos perfis de comportamento fraudulentos
conhecidos, um alerta é disparado.
Outros detectores de fraudes, no entanto, baseiam suas análises em
métodos estatísticos, por meio dos quais se busca identificar desvios significativos
de comportamento frente ao comportamento padrão e assim, possam indicar
suspeita de fraude.
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Em qualquer um dos casos, os detectores de fraudes têm por objetivo
classificar uma medição ou evento como legítima ou fraudulenta, baseando-se na
análise do comportamento observado. Com base nessa análise, os métodos de
detecção de fraude, de modo geral, geram valores que são comparados com
limiares pré-estabelecidos. Portanto, caso o comportamento observado seja
diferente do comportamento característico, ou seja, apresente um valor superior
ao limiar pré-estabelecido, o detector de fraudes emite um alerta.
Os métodos de detecção de fraude podem ser classificados como
supervisionados e não supervisionados.
Métodos

supervisionados

são

aqueles

que

utilizam

amostras

de

comportamentos considerados normais e anômalos como parâmetro para
comparação e classificação de observações de novos comportamentos. Já os
métodos não supervisionados, segundo o mesmo autor, procuram identificar
anormalidades com relação aos comportamentos usuais (KOVACH, 2011).

2.8.1 Métodos estatísticos
“Métodos estatísticos utilizam métricas e modelos estatísticos para
determinar as variações de comportamento dos usuários.” (KOVACH, 2011).
Esses métodos baseiam-se nas análises absoluta e diferencial.
Na abordagem baseada em análise absoluta, a detecção de fraude é
realizada por meio do estabelecimento de algum critério da comparação, a partir
de um ou mais dados de uma medição com valores fixos preestabelecidos,
denominados limiares (KOVACH, 2011). No entanto, vale ressaltar que, embora
certas mudanças no padrão de consumo de algumas unidades consumidoras
possam ser indícios de fraude, em outras elas podem ser consideradas aceitáveis,
como, por exemplo, um ligeiro aumento do consumo de energia elétrica em virtude
da aquisição de um novo eletrodoméstico. Este fato justifica a necessidade de
adoção de outro método, que, atuando conjuntamente com o primeiro, poderia ser
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utilizado para fortalecer a possibilidade de ocorrência de verdadeiro positivo. O
método em questão será apresentado e detalhado na seção 4 deste trabalho.
Já na abordagem baseada em análise diferencial, o padrão de consumo de
energia elétrica de uma unidade consumidora é monitorado e comparado com o
seu histórico de consumo de energia.
Como resultado da comparação entre o novo padrão de consumo
observado e o padrão de consumo anterior, o mecanismo gera um valor que
determina o grau de anormalidade do comportamento observado. Caso não seja
identificada qualquer anormalidade, o novo padrão de consumo é incorporado ao
padrão anterior visando à adaptação das variações ao padrão de consumo de
energia elétrica da unidade consumidora. Se, no entanto, o sistema detectar uma
mudança muito significativa do padrão de consumo de energia elétrica dentro de
um curto espaço de tempo, um alarme é disparado.

2.8.2 Métodos baseados em regras
Métodos baseados em regras podem ser definidos como algoritmos de
aprendizado supervisionado que produzem classificadores utilizando regras na
forma “... SE 〈antecedente〉 ENTÃO 〈consequente〉 relacionando dados ou fatos
(no antecedente, também denominado de premissa ou condição) a alguma ação
ou resultado (no consequente, também denominado de conclusão)...” (ZUBEN,
2011).
Como os sistemas que utilizam métodos baseados em regras são apenas
capazes de detectar as fraudes identificadas por essas regras, eles precisam ser
constantemente atualizados com novas regras à medida que novas fraudes são
descobertas. Além disso, podem cometer erros durante a inferência, devido à
dificuldade de lidar com ambiguidades e regras conflitantes e pela necessidade de
aprendizado e atualização constante da base de conhecimento.
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Finalmente, segundo Kovach (2011), “Uma das consequências dessa
abordagem pode ser a necessidade de uma grande quantidade de memória de
armazenamento o que pode acarretar atraso no processamento.”.

2.8.3 Métodos baseados em redes neurais artificiais
Redes neurais artificiais são sistemas computacionais compostos por várias
unidades de processamento, interconectadas por canais de comunicação
associados a determinados pesos, que são ajustados à medida que ocorrem
interações entre as unidades de processamento da rede, de acordo com os
padrões apresentados. O processo de aprendizado decorre justamente da
identificação do conjunto apropriado de pesos para que a rede se comporte da
forma desejada.
Redes neurais artificiais são utilizadas como técnica de reconhecimento de
padrões em detecção de fraudes. Neste caso, durante a fase de aprendizado, os
parâmetros da rede são ajustados para associar à saída uma classe (legítima ou
fraudulenta), de acordo com um padrão de entrada (KOVACH, 2011).
Se a rede não possuir nenhuma classe associada a uma determinada
entrada, então, a rede fornecerá uma saída que corresponda ao padrão que mais
se aproximar daquele que foi fornecido na entrada (MORANDI, M.; ZULKERINE,
M.; 2004; BEBAR, H. et al., 2002).
Segundo Kovach (2011), uma desvantagem dos métodos baseados em
redes neurais artificiais é que a arquitetura da rede e a determinação dos pesos
das conexões apenas são definidas após considerável número de tentativas e
erros.
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2.9 Síntese do capítulo
O presente capítulo apresentou uma revisão dos principais conceitos,
fundamentos e trabalhos relacionados a Smart grids e à detecção de fraudes,
dentro da perspectiva abordada pelo trabalho. Neste capítulo discorreu-se os
benefícios da adoção de Smart grids tanto sob a perspectiva dos consumidores,
quanto das concessionárias. Traçou-se um panorama da adoção de Smart grids e
apresentou-se as principais características e componentes das redes elétricas
inteligentes e levantou-se o problema da detecção de fraudes em consumo de
energia elétrica. Finalmente, comentou-se sobre os principais métodos de
detecção de fraudes.
No próximo capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica sobre
confiança computacional e sobre a Teoria Matemática de Evidências de
Dempster-Shafer, buscando identificar aspectos importantes dentro da perspectiva
da detecção de fraudes.
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3 TEORIA DE EVIDÊNCIA DE DEMPSTER-SHAFER
Esta seção tem por objetivo apresentar uma revisão conceitual sobre
confiança computacional e a utilização da Teoria Matemática de Evidências de
Dempster-Shafer na perspectiva da detecção de fraudes em Smart grids.

3.1 Definição
A Teoria de Evidência de Dempster-Shafer (TDS) é um modelo que permite
o tratamento e a representação matemática de incerteza ou ignorância em
domínios complexos. Trata-se de uma alternativa à Teoria de Probabilidade.
Enquanto na Teoria de Probabilidade a probabilidade deve ser igualmente
distribuída, na Teoria de Evidência de Dempster-Shafer é possível atribuir
medidas de incerteza a um conjunto de hipóteses disjuntas (KOVACH, 2011).
Na Teoria de Evidência de Dempster-Shafer o conjunto das hipóteses
primitivas é chamado de domínio do problema ou quadro de discernimento e é
denotado por Θ. O quadro de discernimento é um conjunto de elementos, dentro
de um ambiente, que podem ser assumidos como possíveis respostas (KOVACH,
2011).
Um quadro de discernimento é constituído por todos os subconjuntos,
formados pela disjunção de seus elementos dentro de um determinado domínio ou
ambiente.
A Teoria de Evidência de Dempster-Shafer assume que, para qualquer
domínio de problema Θ é exaustivo, no sentido de ser completo (conter toda
possível hipótese primitiva) e as hipóteses primitivas em Θ são mutuamente
exclusivas (UCHÔA, J., Q., et al., 2000).
Cada subconjunto de Θ, formado pela disjunção de seus elementos, pode
ser interpretado como uma possível hipótese, dando origem a 2Θ possíveis
hipóteses.
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Uma das vantagens da utilização da Teoria de Evidência de DempsterShafer é que, a despeito de qualquer conhecimento, a priori é possível utilizá-la
para detectar fraudes ou comportamentos anômalos não observados, a partir da
combinação de evidências obtidas de diversas fontes de detecção. Além disso, a
Teoria de Evidência de Dempster-Shafer permite exprimir ignorância a partir da
atribuição de medidas de incerteza a um conjunto de hipóteses disjuntas.

3.1.1 Função de massa e ignorância
A Teoria de Evidência de Dempster-Shafer utiliza uma função de atribuição
de probabilidade básica, chamada de função de massa, simbolizada pela letra m.
A massa é atribuída aos subconjuntos do ambiente aos quais se deseja atribuir
confiança (belief).
Considerando-se uma determinada evidência, a função de massa, m, atribui
a cada possível subconjunto de Θ e, inclusive, ao próprio Θ (ou seja, a 2Θ), um
valor no intervalo [0, 1], onde 0 representa desconfiança e 1 representa confiança,
de tal formal que a soma de todas essas atribuições, incluindo o valor atribuído ao
próprio Θ, seja 1. Por definição, o número 0 deve ser atribuído ao conjunto vazio,
uma vez que o conjunto vazio corresponde à hipótese falsa.
Se nenhuma medida de confiança for atribuída a um subconjunto
específico,

este

subconjunto

será

considerado

sem nenhuma confiança

(nonbelief). A medida de confiança não atribuída pela evidência a nenhum
subconjunto de Θ, denominada confiança não atribuída m(Θ), é atribuída ao
próprio ambiente, e não à refutação das hipóteses que receberam confiança. A
confiança que reputa uma hipótese é denominada desconfiança (disbelief), e,
portanto, não tem o mesmo significado que sem nenhuma confiança.
Todo subconjunto do quadro de discernimento, ou espaço amostral, cuja
massa de atribuição de confiança for diferente de 0, ou seja, todo subconjunto
para o qual m > 0, é chamado de elemento focal. (SILVA, J. D. S, 2000)
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Supondo que, a título de ilustração, em um domínio Θ = {Fraude, ¬Fraude},
um detector de fraudes indicasse uma confiança de 0,6 na evidência de que os
dados de consumo de energia elétrica reportados pelo medidor de uma unidade
consumidora fossem incompatíveis com os dados reais, ou seja, fraude, a
atribuição de massa para o conjunto {Fraude}, seria expressa por m ({ Fraude })
=0,6. Neste exemplo, o resto da confiança, ou seja, 0,4 (1 – 0,6) seria deixado
para o ambiente Θ.
Enquanto na Teoria de Probabilidade o valor deixado para o ambiente Θ
representa o grau de desconfiança na fraude, na Teoria de Evidência de
Dempster-Shafer isto significa que se confia que a medição dos dados de
consumo seja fraude com um grau de 0,6 e reserva-se um parecer de 0,4 tanto na
desconfiança como na confiança adicional de que realmente seja uma fraude.

3.1.2 Regra de combinação de Dempster-Shafer
A regra de combinação da Teoria de Evidência de Dempster-Shafer tem por
objetivo combinar evidências independentes, obtidas por meio de diversas fontes
de observação.
Duas massas de evidências, m1(Z) e m2(Z), obtidas por meio de duas fontes
independentes, sobre o mesmo quadro de discernimento, utilizando-se a regra de
combinação de Dempster-Shafer poderiam ser combinadas da seguinte forma:
m3(Z) = m1(Z) ⊕ m2(Z) =

∑X ∩ Y = Z m1 X .m2 Y

(1)

Considerando o exemplo anterior e supondo que um segundo detector de
fraude apontasse, na mesma medição de dados de consumo de energia elétrica
daquela unidade consumidora, uma evidência de fraude da ordem de 0,8, as
massas de confiança dos dois detectores de fraudes, portanto, seriam:
m1 ({ Fraude} ) = 0,6 e m1 (Θ ) = 0,4
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m2 ({ Fraude} ) = 0,8 e m2 (Θ ) = 0,2
Pela regra de combinação de Dempster, as evidências seriam então
combinadas, conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 - Tabela de intersecções e produtos de m1 e m2

m1 ({ Fraude} ) = 0,6
m1 (Θ ) = 0,4

m2 ({Fraude} ) = 0,8
{Fraude} = 0,48
{Fraude} = 0,32

m2 (Θ) = 0,2
{Fraude} = 0,12
Θ = 0,08

Fonte: elaborado pelo autor

De acordo com a regra de combinação de Dempster, os conjuntos comuns
resultantes seriam somados:
m3 ({ Fraude} ) = m1 ⊕ m2 ({ Fraude} ) = 0,48 + 0,32 + 0,12 = 0,92
m3 (Θ) = m1 ⊕ m2 (Θ) = 0,08
onde, m3 ({ Fraude} ) representa a confiança na evidência combinada de fraude e
m3 (Θ), um valor adicional, que poderia ser somado à confiança de 0,92 no
conjunto {Fraude} para reforçar a evidência de fraude.
Dessa forma, o intervalo de confiança da evidência de fraude variaria entre
0,92 e 1,0 e seria representado por [0,92 e 1.0], no qual, o limite inferior é
conhecido como Confiança (Bel – Belief) e o limite superior, como Potencial de
Confiança ou Confiança Plausível (Pls – Plausibility).
Neste exemplo, o valor de K da função de combinação é igual a zero, pois
as intersecções não resultaram em nenhum conjunto vazio.

3.1.3 Função de confiança
A função de confiança (Bel) corresponde à soma de todas as atribuições de
massas de confiança.
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Segundo Kovach (2011), a função de confiança (Bel) fornece a confiança
total de um conjunto e de todos os seus subconjuntos, ou seja, Bel corresponde
“... à soma de todas as massas que dão suporte a um conjunto.”
Como as funções de confiança podem ser definidas em termos de massa, a
combinação de duas funções de confiança pode ser expressa em termos de soma
ortogonal das massas de um conjunto e de todos os seus subconjuntos
(KOVACH, 2011). Por exemplo:
Bel1 ⊕ Bel2 ({A,B}) = m1 ⊕ m2 ({A,B}) + m1 ⊕ m2 ({A}) + m1 ⊕ m2 ({B})

3.1.4 Intervalo de confiança (IC)
Bel (Y) exprime o grau com que a evidência suporta a hipótese Y, “... isto é,
fornece um limite inferior de confiança.” (KOVACH, 2011). Já Bel (Y´) exprime o
grau com que a hipótese Y é refutada.
Pls (Y) = 1 – Bel (Y´) representa a confiança total não atribuída a Y’,
estabelecendo um limite superior de confiança a Y.
A diferença entre Pls (Y) e Bel (Y) representa o grau de incerteza ou
ignorância em relação a Y.
Portanto, o intervalo de confiança de um conjunto Y é definido por:
IC (Y) = [ Bel (Y), Pls (Y) ]

(2)

A Figura 7 ilustra as relações entre as grandezas de um intervalo de confiança.

44

Figura 7 - Intervalo de confiança

Fonte: Kovach (2011)

Supondo agora, que no exemplo anterior, um terceiro detector de fraude,
apresentasse uma evidência de 0,75 de que os dados de consumo de energia
elétrica reportados pelo medidor da unidade consumidora fossem, na verdade,
condizentes com os dados reais, ou seja, uma evidência conflitante da ocorrência
de fraude, Neste caso, considerando, a confiança na evidência de fraude
resultante da combinação das massas de confiança dos dois detectores de
fraudes anteriores, conforme a Tabela 2, m1 ⊕ m2 ({ Fraude} ) = 0,48 + 0,32 +
0,12 = 0,92 e m1 ⊕ m2 (Θ) = 0,08, têm-se agora:

m3 ({¬Fraude}) = 0,75 e m3 (Θ) = 0,25
Tabela 2 - Tabela de intersecções e produtos entre m1, m2 e m3

m1 ⊕ m2 ( {Fraude} ) = 0,92

m1 ⊕ m2 (Θ) = 0,08

m3 ({¬Fraude} ) = 0,75

{ Ø } 0,69

{ ¬Fraude } 0,06

m3 (Θ) = 0,25

{ Fraude } = 0,23

Θ 0,02

Fonte: elaborado pelo autor

Neste caso, o conjunto vazio Ø ocorre porque {Fraude} e {¬Fraude} não
tem nenhum elemento em comum. O fator K, igual à soma das massas dos
conjuntos vazios resultantes da intersecção é igual a 0,69. Portanto, o fator de
normalização é 1 – K = 1 – 0,69 = 0,31.
Aplicando a regra de combinação de Dempster, têm-se:
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m1 ⊕ m2 ⊕ m3 ( {¬Fraude} ) = 0,06/0,31 = 0,194
m1 ⊕ m2 ⊕ m3 ( {Fraude} ) = 0,23/0,31 = 0,742
m1 ⊕ m2 ⊕ m3 (Θ) = 0,02/0,31 = 0,065
A confiança total no subconjunto {Fraude} será, portanto:
Bel ( {Fraude} ) = m1 ⊕ m2 ⊕ m3 ( {Fraude} ) = 0,742, e
Bel ( {¬Fraude} ) = m1 ⊕ m2 ⊕ m3 ( {¬Fraude} ) = 0,194
Pls ( {Fraude} ) = 1 – Bel ({¬Fraude } ) = 1- 0,194 = 0,806
Portanto, o novo intervalo de confiança será:
IC ( {Fraude} ) = [0,742, 0,806 ]
O suporte a hipótese (Bel) e o potencial de confiança (Pls) para {Fraude}
foram reduzidos pela evidência conflitante de {¬Fraude}.

3.2 Síntese do capítulo
Neste capítulo discorreu-se uma definição conceitual sobre confiança, tanto
sob o aspecto humano quanto sob o aspecto computacional. Apresentou-se a
Teoria Matemática de Dempster-Shafer, objeto principal deste trabalho. Com base
no entendimento da regra de combinação de Dempster-Shafer, concluiu-se que
duas evidências, obtidas por meio de duas fontes independentes dentro do
mesmo quadro de discernimento podem ser combinadas a fim de gerar-se uma
evidência final. Este aspecto será particularmente importante dentro da
perspectiva do mecanismo de fraude que será proposto no próximo capítulo.
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4 PROPOSTA DE DETECÇÃO DE FRAUDES DE CONSUMO DE
ENERGIA EM SMART GRIDS UTILIZANDO A TEORIA DE
DEMPSTER-SHAFER
Este capítulo apresenta a proposta de mecanismo de detecção de fraude
de consumo de energia elétrica utilizando a teoria de evidência de DempsterShafer.

4.1

Considerações iniciais

O mecanismo de detecção de fraude proposto neste trabalho baseia-se no
método de detecção de fraudes em transações financeiras via internet em tempo
real desenvolvido por Kovach (2011) – adaptação.
A arquitetura do mecanismo de detecção de fraudes proposto neste trabalho
será constituída por dois métodos (duas abordagens) operando em paralelo,
utilizando, no entanto, classes de atributos diferentes

em função das

especificidades do domínio de medições de consumo de energia elétrica.
Neste trabalho, diferentemente do trabalho desenvolvido por Kovach (2011)
optou-se por utilizar como modelos estatísticos para o cálculo da distância
probabilística entre os perfis de consumo atual e histórico, a média móvel simples
e ponderada.
O método a ser utilizado para validar a efetividade do mecanismo de detecção
de fraudes proposto seguirá os principais itens que sintetizam o objetivo do
trabalho:
•

determinação do atributo local e global mais adequados para determinar o
perfil de consumo das unidades consumidoras com base numa análise
empírica dos dados;
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•

escolha e aplicação dos modelos estatísticos mais adequados para
caracterizar evidências de fraude no consumo de energia elétrica com base
nos atributos escolhidos e;

•

definição de um método para combinar as evidências de fraude e
determinar um escore de suspeita de fraude.

4.2 Atributos de medição de consumo de energia elétrica
Para fins de detecção de fraudes, uma medição de consumo de energia
elétrica é caracterizada por um conjunto de atributos. A determinação dos
atributos de medição de consumo de energia elétrica mais apropriados para
detecção de fraudes é determinante na capacidade de discriminação do detector,
pois é por meio deles que os perfis de atividades individuais são definidos.

4.2.1 Perfil de atividade individual
O perfil de atividade individual descreve os aspectos observáveis do
comportamento das unidades consumidoras e são definidos a partir dos atributos
de medição do consumo de energia elétrica de uma unidade. Eles serão utilizados
para se distinguir um comportamento normal de um comportamento anômalo.
Uma métrica representa uma medida quantitativa de uma variável aleatória,
acumulada durante um período de medições. As métricas são normalmente
obtidas por meio de contagens, temporizações e medições de recursos. Já os
modelos estatísticos têm por objetivo determinar se as novas medições serão
consideradas normais ou anormais, em relação às medições realizadas
anteriormente. Dentre os modelos estatísticos mais comumente utilizados em
detecção de fraudes, estão os modelos baseados em média, desvio padrão e
limiar fixo.
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São exemplos de métricas e modelos estatísticos geralmente utilizados
para determinação de perfis de atividades individuais das unidades consumidoras:
•

consumo de energia elétrica:
métrica: medição do consumo de energia elétrica mensal.
modelo estatístico: média e desvio padrão.

•

Demanda máxima e demanda mínima:
métrica: consumo máximo e mínimo de energia elétrica registrado pela
unidade consumidora ao longo dos últimos doze meses.
modelo estatístico: limiar fixo.

•

Demanda por período:
métrica: medição da demanda de consumo de energia elétrica por período.
modelo estatístico: média e desvio padrão.

4.2.2 Perfil de comportamento
O perfil de comportamento (PC) de uma unidade consumidora será obtido
por meio de um vetor de variáveis aleatórias, no qual, cada variável corresponderá
a um perfil de atividade individual. O perfil de comportamento de uma unidade
consumidora será descrito pela seguinte expressão:
PC = { pa0, pa1, ..., pan-1 }

(3)

Onde, pai corresponderá ao perfil de atividade individual do elemento i do
vetor.
O objetivo da determinação do perfil de comportamento de cada unidade
consumidora é obter um vetor capaz de exprimir valores que representam o
comportamento normal esperado de uma unidade consumidora, com base no seu
histórico de comportamentos acumulados. Assim, o perfil de comportamento atual
de uma unidade consumidora poderá ser comparado com o seu perfil de
comportamento normal (considerado ideal) a fim de se verificar se existe alguma
inconsistência significativa que possa indicar suspeita de fraude.
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A determinação do perfil do comportamento atual de uma unidade
consumidora, bem como a verificação de sua consistência com o perfil histórico de
comportamento, será realizada pelo módulo de análise diferencial. A Figura 8
ilustra a construção do perfil de comportamento atual de uma unidade
consumidora.
Figura 8 - Construção do perfil de comportamento atual

Fonte: adaptado de Kovach (2011)

Dentro da perspectiva apresentada e com base nas características específicas
do domínio de aplicação deste trabalho, foram escolhidas empiricamente duas
classes de atributos:
•

uma centrada no perfil de comportamento das unidades consumidoras em
geral; e
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•

outra centrada no perfil de comportamento das unidades consumidoras
irregulares.

Com base nesta classificação, o atributo centrado nas unidades consumidoras
em geral, será denominado de atributo local. Já, o atributo centrado no perfil de
das unidades consumidoras irregulares será denominado de atributo global.

4.3 Características de evidências de fraudes em medições de energia
elétrica
Segundo os especialistas consultados, as principais características de
evidências de fraudes em medições de consumo de energia elétrica são:
•

variação significativa do consumo de energia elétrica;

•

queda acentuada do registro de consumo de energia elétrica entre dois
meses consecutivos (degrau de consumo);

•

pouca diferença de consumo de energia elétrica durante as estações de
verão e inverno;

•

registro de consumo de energia elétrica nulo;

•

histórico de fraudes;

•

faturamento pela taxa mínima;

•

histórico de inspeção in loco na unidade consumidora;

•

denúncia;

•

menor consumo de energia elétrica que o usual dentro do horário de pico; e

•

maior consumo de energia elétrica que o usual durante o horário de tarifa
branca.

O mecanismo de detecção de fraudes proposto neste trabalho leva em
consideração essas características na determinação dos atributos utilizados na
identificação de comportamento anômalo e no levantamento de evidência de
indício de fraude.
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4.4 Descrição geral da arquitetura do mecanismo de detecção de
fraudes proposto
O mecanismo de detecção de fraude proposto neste trabalho baseia-se no
método de detecção de fraudes em transações financeiras via internet em tempo
real desenvolvido por Kovach (2011). Assim como no trabalho desenvolvido por
Kovach (2011), a arquitetura do mecanismo de detecção de fraudes proposto
neste trabalho é baseada na utilização de dois métodos (duas abordagens)
operando em paralelo, no entanto, utilizando classes de atributos diferentes em
função das especificidades do domínio. Além disso, neste trabalho, diferentemente
do trabalho desenvolvido por Kovach (2011) optou-se por utilizar a média móvel
simples e ponderada como modelos estatísticos para o cálculo da distância
probabilística entre os perfis de consumo atual e histórico. A razão desta escolha
será detalhada na seção 5.4.1.
As duas abordagens operando em paralelo serão:
•

uma baseada em análise diferencial, centrada no consumo de energia
elétrica (kWh) da unidade consumidora e que detecta mudanças
significativas nos padrões de consumo no decorrer do tempo; e

•

outra

baseada

em

análise

global,

centrada

na

observação

do

comportamento global das unidades consumidoras, utilizando como
parâmetro, o degrau de consumo.
As evidências de fraude determinadas por meio pelas abordagens
apresentadas serão combinadas a fim de se exprimir um valor de suspeita de
fraude que, se estiver acima ou abaixo de um limiar preestabelecido, poderá, ou
não, disparar um alarme de suspeita de fraude. A Figura 9 apresenta uma visão
geral da arquitetura do mecanismo proposto.
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Figura 9 - Visão geral da arquitetura do mecanismo proposto

Fonte: adaptado de Kovach (2011)

A arquitetura do mecanismo de detecção de fraudes proposto será baseada
em dois pressupostos:
1) a probabilidade de fraude cresce à medida que ocorre variação significativa
na medição do consumo de energia elétrica junto à unidade consumidora; e
2) a única forma de se ter certeza de que uma fraude foi perpetrada ocorre
quando ela for confirmada pela própria concessionária por meio de uma
inspeção.
Os detalhes dos principais aspectos relacionados à arquitetura do
mecanismo proposto estão descritos nas próximas seções.

53

4.5 Análise diferencial
Na abordagem utilizando análise diferencial, o perfil de comportamento
referente à medição dos dados de consumo atual será comparado com o perfil de
comportamento que caracteriza o padrão de consumo de energia elétrica da
unidade.
Portanto, para realizar a análise diferencial proposta pelo mecanismo de
detecção de fraudes deste trabalho, será necessário dispor de informações sobre
o comportamento histórico das medições do consumo de energia elétrica da
unidade consumidora. Além disso, será necessário obter-se uma amostra da
medição mais recente para que o perfil de comportamento referente ao padrão de
consumo atual de uma unidade seja comparado com perfil de comportamento
normal

dessa

unidade.

Caso

o

resultado

dessa

comparação

divirja,

significativamente, do padrão de consumo médio, se caracterizará o indício de
fraude.
Para realizar esta análise diferencial, o mecanismo proposto utilizará dois
perfis: um que descreverá o comportamento da medição de dados de consumo
sendo realizada (PA - Perfil Atual); e outro que apresentará o perfil médio histórico
de consumo da unidade consumidora (PH – Perfil Histórico).
O Perfil de comportamento da medição atual será calculado por meio das
informações fornecidas pelos atributos de medição do consumo de energia elétrica
da unidade. O resultado obtido será utilizado para determinar a distância
probabilística entre o Perfil Atual e o Perfil Histórico. Esta distância será calculada
por meio da aplicação de modelos estatísticos em cada um dos elementos do
vetor (perfis individuais de atividade), que por sua vez, irão gerar valores
individuais de suspeita de fraude em relação a cada um deles. A união entre todas
as distâncias individuais fornecerá o valor da distância total entre o Perfil Atual e o
Perfil Histórico.
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Uma das maneiras de se obter a distância entre dois perfis individuais é por
meio da soma ponderada das distâncias individuais de cada elemento (FERREIRA
et al., 2006).
Para verificar se a escolha do modelo estatístico exerce alguma influência
significativa no resultado da análise diferencial, o mecanismo de detecção de
fraudes proposto neste trabalho utilizará utilizados dois modelos estatísticos
diferentes para determinar a distância total entre os dois perfis, PA e PH. Serão
utilizados os modelos de média simples e média ponderada.
O valor calculado das distâncias entre os perfis PA e PH - o dist (PA, PH)
será combinado com as evidências fornecidas pelo módulo de análise global, para
produzir um valor total de suspeita de fraude no módulo de combinação de
Dempster-Shafer. Se esse valor obtido não significar fraude, o Perfil Histórico (PH)
será atualizado com o perfil da medição recente (PA).

4.5.1 Atualização do perfil histórico
Como os perfis dos consumidores são dinâmicos, seja pela mudança de
comportamento natural do cliente, seja pela alteração da composição familiar
(residenciais) ou econômica (comerciais e industriais), essa dinâmica demanda
uma reavaliação periódica dos parâmetros adotados pelo sistema.
Com o objetivo de permitir que o perfil de comportamento histórico da
unidade consumidora se adapte às variações, ele será atualizado, lentamente,
para incorporar o perfil das medições de consumo de energia elétrica mais
recente. Esta atualização será feita por meio de uma função de média ponderada
que determinará a taxa com que os valores antigos serão descartados a cada
reavaliação do perfil histórico.
O valor de PH será atualizado com o valor de PA, decaindo os valores de
cada elemento de PH por um fator alfa (0 < α< igual 1), por meio da seguinte
expressão:
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phi = α. phi + (1 – α).pai

(4)

onde, Phi e pai representam o i-ésimo elemento de PH e PA, respectivamente; e o
valor de α determinará a taxa com que os valores antigos se tornarão irrelevantes,
sendo determinados por especialistas. A Figura 10 ilustra o processo de
atualização de PH com os valores de PA.
Figura 10 - Atualização de PH

Fonte: Kovach (2011)

4.5.2 Inicialização do perfil histórico
A fim de reduzir o número de falsos alarmes causados por suspeita de
fraude no consumo de energia elétrica, em virtude da falta de dados sobre o perfil
de consumo de novas unidades consumidoras na rede, é necessário escolher o
modelo estatístico ou o perfil inicial mais adequado para tratar o problema da
inicialização do perfil histórico.
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Um modelo estatístico que poderia ser utilizado seria um que fizesse uso do
cálculo da média e do desvio padrão, de tal forma que o intervalo de confiança
fosse maior no início e diminuísse à medida que fossem coletados mais dados
sobre o comportamento da nova unidade consumidora. No entanto, embora essa
abordagem pudesse reduzir o número de falsos alarmes causados pela evidência
de fraude dos dados de consumo reportados, ela não protegeria o sistema contra
comportamentos suspeitos ou mesmo contra unidades consumidoras cujo
comportamento fosse, inicialmente, anormal (KOVACH, 2011).
Kovach (2011) apud Cortes e Pregibon (2001) sugere a criação de classes
de equivalência de contas, de modo que quando uma nova conta fosse criada, os
atributos de comportamento da nova unidade consumidora seriam utilizados para
mapear o perfil de consumo inicial dela, para então associá-la a uma classe de
equivalência. Ainda de acordo com os mesmos autores, a inicialização do perfil
histórico não precisaria ser exata, pois, desde que um perfil inicial tenha sido
estabelecido, o perfil histórico seria atualizado com os dados individuais reais.
Ferreira (2006) propõe como solução para o problema da inicialização do
perfil histórico a abertura de uma pequena janela de tempo no início das
atividades, durante a qual não se detectaria fraudes.
O presente mecanismo de detecção de fraudes de consumo de energia
elétrica proposto propõe como solução para o problema da inicialização do perfil
histórico das novas unidades consumidoras a adoção de classe de consumo
equivalente à da nova unidade consumidora e a utilização de um modelo
estatístico baseado em média móvel ponderada, de modo que, à medida que
ocorressem novas medições, as medições antigas seriam descartadas e as novas
médias seriam calculadas considerando-se apenas os n períodos mais recentes.
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4.6 Análise global
O objetivo do módulo de análise global será fortalecer as evidências de
fraude determinadas pelo módulo de análise diferencial.
Como atributo global, será utilizado o degrau de consumo em decorrência
do fato de que estatisticamente unidades consumidoras irregulares apresentam
degrau de consumo. Além de se tratar um atributo comumente utilizado pelas
concessionárias de energia para selecionar unidades consumidoras suspeitas de
fraude para inspeção, a escolha deste atributo deu-se com base numa análise
feita na base de dados por meio da qual, constatou-se empiricamente que de fato,
boa parte das unidades consumidoras inspecionadas e identificadas a priori como
sendo ou irregulares apresentavam degrau de consumo - queda acentuada no
consumo de energia elétrica verificada entre dois meses consecutivos.

4.7 Combinação de evidências
A combinação dos resultados de vários detectores independentes pode
apresentar um desempenho melhor do que o resultado obtido por meio da
utilização de um único detector (KOVACH, 2011 apud SINGH, R. et al., 2006;
CHEN, Q; AICKELIN U., 2006).
No mecanismo proposto, as evidências de fraude, determinadas pelos
módulos individuais de detecção de fraudes, serão combinadas por meio da
utilização da teoria matemática de Dempster-Shafer (TDS) visando inferir e
exprimir um valor que represente a confiança da medição dos dados de consumo
de energia elétrica das unidades consumidoras.
O primeiro passo para se utilizar a regra da combinação da Teoria de
Evidência de Dempster-Shafer é mapear as evidências de fraude geradas pelos
módulos de detecção em número probabilístico, m(f) (KOVACH, 2011).
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No mecanismo proposto, as evidências de fraudes determinadas pelos dois
módulos já serão fornecidas em valores probabilísticos, não existindo, portanto, a
necessidade de se fazer qualquer mapeamento.
A regra da combinação de Dempster-Shafer fornecerá uma função para
calcular o valor total de duas evidências. Dadas as massas de duas evidências de
fraude m1(f) e m2(f), elas poderão ser combinadas em uma terceira massa m3(f)
pela seguinte expressão (KOVACH, 2011):
m3(f) = m1(f) ⊕ m2(f) =

∑ ∩

.

(5)

O quadro de discernimento Θ no domínio de detecção de fraudes é
constituído de dois valores mutualmente exclusivos, isto é,
Θ = { f, -f }
Onde, f = fraude; e –f = legítimo.
O conjunto de todas as hipóteses possíveis de Θ corresponde a todos os
subconjuntos de Θ e incluindo ele mesmo. Este conjunto, denotado por 2Θ é
constituído de três possíveis hipóteses, {f}, {-f} e Θ = { f, -f } (representando a
incerteza) (KOVACH, 2011).
Supondo que o módulo tem uma evidência de fraude com probabilidade α,
as massas a serem assinaladas seriam:
m(f) = α
m(-f) = 0
m(Θ) = 1- α
Com base nisso, o resultado da combinação de Dempster, m3(f) = m1(f) ⊕
m2(f), será reduzidas a:
m3(f) = m1(f). m2(f) + m1(f). m2(Θ) + m1(Θ). m2(f)
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Supondo que um detector obtenha uma evidência de fraude com m1(f) = 0,2
e outro detector, uma evidência de fraude com m2(f)=0,4
Neste caso,
m1(-f) =0 e m1(Θ) = 0,8; e
m2(-f)= 0 e m2(Θ) = 0,6; e
m3(f)= 0,2 . 0,4 + 0,2. 0,6 + 0,8. 0,4 = 0,08 + 0,12 + 0,32 = 0,52
O resultado final será obtido por meio da aplicação de um limiar t ao m3(f),
de tal forma que, se m3(f) ≥ t, fraude, caso contrário, legítimo.
A Figura 11 ilustra em blocos o módulo de combinação do sistema proposto
utilizando a Teoria de Evidência de Dempster-Shafer.
Figura 11 - Módulo de combinação de evidências

Fonte: Kovach (2011)

Vale ressaltar que a função de combinação de Dempster é apresentada
para duas massas de evidências somente. Caso haja mais evidências a serem
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combinadas, recomenda-se que a combinação de evidências seja feita de duas
em duas. Ou seja, combinam-se duas evidências, para em seguida combinar o
resultado obtido dessa combinação com uma terceira evidência e assim por
diante. Caso um novo módulo de detecção seja adicionado ao sistema existente, o
ideal seria que ele já fornecesse a evidência de fraude expressa em valores
probabilísticos (KOVACH, 2011).

4.8 Síntese do capítulo
Neste capítulo discorreu-se sobre as

principais características de

evidências de fraudes em medições de energia elétrica.
Analisaram-se os principais atributos de medição de consumo de energia
elétrica e definiram-se as classes de atributos mais adequados para se determinar
o perfil de consumo das unidades consumidoras. Especificamente, decidiu-se por
usar uma classe centrada no perfil de comportamento das unidades consumidoras
em geral e outra centrada no perfil de comportamento das unidades consumidoras
irregulares. Com base na definição destas duas classes de atributos, escolheramse os modelos estatísticos média móvel simples e ponderada para caracterizar
evidências de fraude no consumo de energia elétrica.
Apresentou-se os detalhes da implementação da arquitetura do mecanismo
de detecção de fraudes proposto, em especial os módulos de análise diferencial e
análise global.
Por fim, elegeu-se um método para combinar as evidências de fraude
determinadas pelos módulos individuais (local e global) e determinar um escore de
suspeita de fraude, no caso, a regra da combinação da Teoria Matemática de
Dempster-Shafer.
No próximo capítulo são analisados os resultados decorrentes da
implementação do método para validação desta proposta.
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5 VALIDAÇÃO DA PROPOSTA
Este capítulo tem por objetivo realizar a validação do mecanismo de
detecção de fraudes proposto no capítulo 4.

5.1 Considerações iniciais
O objetivo da validação do mecanismo de detecção de fraudes proposto foi
mostrar que a utilização de duas abordagens - uma centrada no perfil de
comportamento das unidades consumidoras em geral (local) e outra centrada no
perfil de comportamento das unidades consumidoras irregulares (global) – quando
combinadas, melhora a capacidade de discriminação do detector de fraude em
relação à utilização de uma única abordagem.
A análise local, realizada com base na análise diferencial do registro de
consumo mensal (kWh) de cada unidade consumidora, teve por objetivo
determinar se o padrão de consumo de energia atual diferia muito da média
histórica da unidade consumidora.
Para fortalecer as evidências de fraude determinadas pelo módulo de
análise diferencial e validar a hipótese inicial do trabalho de que o uso de um
atributo local em conjunto com um atributo global aumenta a taxa de
especificidade, foi utilizado o módulo de análise global baseado na variação
brusca de consumo de energia entre 2 meses consecutivos.
Finalmente, os valores das evidências determinadas pelos módulos de
análise local e global foram então, combinados utilizando-se a Teoria Matemática
de Dempster-Shafer a fim de gerar-se um escore final de suspeita de fraude.
A validação do desempenho do mecanismo foi feita por meio da utilização
das curvas ROC e AUC.
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Por fim, foi realizada uma análise crítica dos resultados decorrentes da
validação do mecanismo proposto.

5.2 Método de validação da proposta
O método utilizado para validar o mecanismo de detecção de fraude baseouse, essencialmente, em:
•

escolha dos atributos locais e globais para determinar o perfil de consumo
das unidades consumidoras, com base em uma análise empírica dos
dados;

•

escolha e aplicação dos modelos estatísticos para caracterizar as
evidências de fraude no consumo de energia elétrica, com base nos
atributos escolhidos;

•

combinação das evidências obtidas, por meio dos módulos de análise, local
e global utilizando a Teoria Matemática de Dempster-Shafer e;

•

avaliação do desempenho do mecanismo de detecção de fraudes de
consumo de energia elétrica.

5.3 Dados para validação
A validação da efetividade do mecanismo de detecção de fraudes proposto
foi realizada por meio de simulações, utilizando uma amostragem estratificada
gerada a partir de uma base de dados fornecida por uma concessionária de
energia elétrica, contendo dados reais de medições de consumo de energia
elétrica de unidades consumidoras de um município do interior de São Paulo.
Algumas unidades consumidoras ainda não haviam sido inspecionadas enquanto
outras, já haviam sido inspecionadas e identificadas a priori como sendo regulares
ou irregulares.
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Originalmente, a base de dados fornecida pela concessionária continha
dados de consumo de 42.396 unidades consumidoras. Desse total, foram
desconsideradas as unidades consumidoras que não haviam sido inspecionadas.
Durante a fase de pré-processamento dos dados, após a limpeza dos
registros incompletos, inconsistentes e dos ruídos, o número total de unidades
consumidoras foi reduzida para 13.625. Dessas, 12.375 (90,8%) haviam sido
classificadas como regulares e 1250 (9,2%) classificadas como irregulares. A
Tabela 3 mostra a quantidade de unidades consumidoras por estrato.
Tabela 3 - Quantidade de unidades consumidoras por estrato

CLASSE/FASE REGULARES IRREGULARES TOTAL
RESIDENCIAL

11.669

1212

12.881

COMERCIAL

551

31

582

INDUSTRIAL

48

1

49

OUTROS

107

6

113

12.375

1250

13.625

TOTAL

Fonte: elaborado pelo autor

Para que a massa de dados original fosse convertida em uma base de
dados menor, sem, no entanto, perder as propriedades e a representatividade dos
dados originais, foi empregada a técnica de amostragem aleatória estratificada. A
técnica de amostragem proporcional estratificada consiste na separação dos
dados em diversos estratos, tomando-se de cada estrato uma amostra
proporcional à representativa do estrato em relação à população. Uma amostra
fornecerá resultados de qualidade semelhantes aqueles produzidos pelo conjunto
de dados completos se ela for representativa. Uma amostra é representativa se
ela mantiver as mesmas propriedades (de interesse) do conjunto de dados
original.
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Para a determinação do erro e do tamanho da amostra (n) aplica-se a
seguinte formulação:
=
#=$

∝

∗

%∝ ∗ &!∗

'(()

!∗

!

"

!

*

(6)

(7)

A fim de se reduzir o tamanho do conjunto de dados para facilitar a
aplicação do mecanismo proposto, buscou-se obter uma amostra cujo tamanho,
embora fosse reduzido, assegurasse um erro amostral baixo (5%) e um nível de
confiança alto (95%).
Após o processo de aplicação da amostragem, o número de unidades
consumidoras foi reduzido de 13625 para 374, mantendo-se a mesma proporção
de unidades consumidoras classificadas como regulares e irregulares por estrato
(classe) do conjunto de dados original.
A Tabela 4 mostra o resultado da aplicação da amostragem estratificada
das unidades consumidoras por estrato.
Tabela 4 - Amostragem estratificada das unidades consumidoras por estrato

CLASSE/FASE REGULARES IRREGULARES TOTAL
RESIDENCIAL

320

33

353

COMERCIAL

16

1

17

INDUSTRIAL

1

0

1

OUTROS

3

0

3

340

34

374

TOTAL

Fonte: elaborado pelo autor
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A Figura 12 ilustra os campos de um registro de consumo de energia
elétrica de uma unidade consumidora na sua forma original, com um exemplo do
conteúdo de cada campo.
Figura 12 - Campos de um registro de consumo de energia elétrica
ID
23807

DESC_UNIDADE_NEGOCIO
PIRA - OESTE

LAST_INSP1
201309

EV1
1

COD_RUA
2133601

NUM_DIAS
32

DESC_BAIRRO
CENTRO

COD_NUMERO_OPERATIVO
373867

COD_CLASSE_CALCULO
1

QTD_ENERGIA_FATURADA
206

IND_LOCALIZACAO
U

COD_ALIMENTADOR
VOT07

IND_FASE_FORNECIMENTO
2

DESC_CLASSE_CALCULO
Residencial

QTD_ENERGIA_REGISTRADA
206

CONSUMO_PAD
193

DT_REFERENCIA
201309

REG_IRREG
REGULAR

Fonte: elaborado pelo autor

Os campos desses registros são descritos a seguir.
•

ID – identificador da unidade consumidora

•

DESC_UNIDADE_NEGOCIO – descrição da unidade de negócio

•

DESC_BAIRRO – identificação do bairro da unidade consumidora

•

COD_NUMERO_OPERATIVO – número do transformador

•

COD_ALIMENTADOR – identifica o código do alimentador

•

IND_FASE_FORNECIMENTO – fase de fornecimento (monofásico, bifásico
ou trifásico)

•

LAST_INSP1 – data em que ocorreu a última inspeção na unidade
consumidora

•

EV1 – Tipo de eletroválvula

•

COD_RUA – identificador da rua da unidade consumidora

•

COD_CLASSE_CALCULO – código da classe de consumo

•

IND_LOCALIZACAO – urbano ou rural

•

DESC_CLASSE_CALCULO – descrição da classe de cálculo

•

DT_REFERENCIA – data de referência da medição do consumo
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•

NUM_DIAS – intervalo entre duas medições consecutivas

•

QTD_ENERGIA_FATURADA – quantidade de energia faturada (kWh)

•

QTD_ENERGIA_REGISTRADA – quantidade de energia registrada (kWh)

•

CONSUMO_PAD – consumo de energia padronizado

•

REG_IRREG – classificação da unidade consumidora após realização de
inspeção por parte da concessionária.

5.4 Avaliação da efetividade do mecanismo proposto
Para a avaliação da efetividade do mecanismo, os dados de consumo de
energia elétrica foram submetidos aos módulos de análise diferencial, global e
combinação de Dempster-Shafer. Os detalhes mais importantes da implantação
desses módulos estão descritos a seguir:

5.4.1 Análise diferencial
Na análise diferencial, para se determinar o perfil de comportamento local
de uma unidade consumidora foi utilizado o atributo correspondente ao perfil de
atividade, que se caracterizada pelo consumo mensal de energia elétrica de cada
unidade (kWh).
Para verificar se a escolha do método estatístico exerceria alguma
influência significativa no resultado da análise diferencial foram utilizados dois
métodos estatísticos diferentes: média móvel simples e ponderada.
A média móvel é uma técnica utilizada para calcular a média dos n últimos
valores de uma série cronológica (janela) e a média móvel é aplicada no cálculo
do valor médio do consumo de energia elétrica, de cada unidade consumidora
analisada na amostra.
A média móvel pode ser do tipo simples ou ponderado. O tipo simples
representa a média aritmética dos valores de uma amostra n dos últimos períodos,

67

de modo que, à medida que ocorrem novas medições de consumo de energia
elétrica, as medições mais antigas, que não se referem aos períodos considerados
para o cálculo da média, são descartadas e novas médias móveis são calculadas
considerando-se apenas os n períodos mais recentes.
No cálculo da média móvel simples, cada nova medição de consumo de
energia elétrica de uma unidade incluída no cálculo tem exatamente o mesmo
peso que as medições referentes aos períodos anteriores. Assim, quanto maior a
quantidade de períodos utilizados para o cálculo da média, menor é a influência
das medições mais recentes no resultado e mais lenta é a reação do indicador
frente às novas medições de consumo de energia elétrica das unidades em
questão.
Já no modelo de média móvel ponderada, as mais recentes medições de
consumo de energia elétrica são ponderadas com peso maior do que as medições
mais antigas. Ou seja, o cálculo da média móvel ponderada leva em consideração
o peso atribuído a cada medição da amostra. Dessa forma, o mecanismo de
detecção de fraudes pode reagir mais rapidamente a uma mudança do consumo.
Dentro dos modelos estatísticos, a média móvel é o modelo que tende a
refletir de maneira mais adequada o perfil de comportamento de consumo de
energia elétrica em função da sazonalidade que caracteriza a série analisada.
Faz-se mister, no entanto, que o número de períodos incluídos no cálculo da
média seja suficiente para que, teoricamente, o padrão volte a se repetir. Neste
trabalho, o número de períodos na amostra analisada contempla doze meses –
quantidade de ciclos suficientes para refletir a sazonalidade de consumo de
energia de uma unidade consumidora.
A análise diferencial foi utilizada para determinar se o consumo de energia
do mês de referência de uma determinada unidade consumidora diferia muito do
valor de consumo médio, para os períodos considerados. O resultado da análise
diferencial é uma variável denominada distância probabilística. A distância
probabilística foi determinada por um modelo estatístico cujo resultado é um valor
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que varia entre 0 e 0,5, quando a medição de consumo de energia elétrica do mês
de referência for próximo à média de consumo da unidade consumidora e, entre
0,51 e 1, quando a medição for significativamente menor que a média do seu
consumo.
Os valores da janela de observações e do fator e ponderação, arbitrados,
empiricamente, após simulações com valores nas faixas de [1,15] e [0,1] e que
deram os melhores resultados em termos de valor AUC foram 12 e 0.9,
respectivamente.

5.4.2 Análise global
Como atributo global, foi escolhido o degrau de consumo em decorrência do
fato de que, estatisticamente, as unidades consumidoras irregulares apresentam
degrau de consumo. Além de se tratar de um atributo comumente utilizado pelas
concessionárias de energia para selecionar unidades consumidoras suspeitas de
fraude para inspeção. A escolha desse atributo deu-se com base em uma análise
feita na base de dados, em que se constatou empiricamente que, de fato, boa
parte das unidades consumidoras inspecionadas e identificadas a priori como
sendo ou irregulares apresentavam degrau de consumo, ou seja, queda
acentuada no consumo de energia elétrica, entre dois meses consecutivos.
A análise global foi utilizada para determinar se havia degrau de consumo
acentuado entre dois meses consecutivos nas medições de consumo de energia
das unidades analisadas. Assim como no módulo de análise local, o resultado da
análise global é uma variável denominada distância probabilística. A distância
probabilística foi determinada por um modelo estatístico cujo resultado é um valor
que varia entre 0 e 0,5 quando o degrau de consumo entre dois meses
consecutivos for próximo à média da unidade consumidora, e entre 0,51 e 1
quando o degrau de consumo for significativamente maior do que a média.
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O resultado da análise global foi utilizado para fortalecer as evidências de
fraude, determinadas pelo módulo de análise diferencial.

5.4.3 Combinação de Dempster-Shafer
Após a determinação dos resultados dos módulos de análise local e global,
os resultados das análises diferencial e global foram então combinados utilizado a
Teoria Matemática de Dempster-Shafer, gerando, assim, um escore final de
evidencia de fraude (m3).
A Figura 13 ilustra um trecho de uma sequência de unidades consumidoras
cujas medições de consumo de energia elétrica passaram pelas análises
diferencial e global, juntamente com os resultados obtidos por meio da aplicação
da Teoria Matemática de Dempster-Shafer (m3).
Na unidade consumidora identificada pelo ID 11922, verifica-se, por
exemplo, que apesar da distância probabilística determinada pela análise
diferencial ter indicado com 37,58% de probabilidade que a unidade consumidora
apresentava irregularidades na medição do consumo de energia, a análise
determinou com 100% de probabilidade que a unidade consumidora era suspeita
de fraude em virtude da variação brusca de consumo de energia elétrica em 2
meses consecutivos.
Figura 13 - Trecho de uma sequência de medições de consumo de energia

Fonte: elaborado pelo autor
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5.4.4 Avaliação de desempenho do mecanismo de detecção de
fraudes proposto
Para avaliar o desempenho do mecanismo de detecção de fraudes
proposto foram utilizadas as curvas ROC (Receiver Operating Characteristics) e
AUC (Area Under Curve).
A curva ROC descreve o desempenho de um classificador utilizando duas
dimensões

(sensibilidade

e

especificidade).

Ela

permite

verificar

os

comportamentos das taxas de verdadeiros positivos (TVP) e falsos positivos (TFP)
em relação a vários níveis de limiar. Ela ajuda, ainda, na determinação do melhor
ponto de operação de um detector, ou seja, do melhor valor do limiar que deverá
ser utilizado para se obter a melhor relação entre a taxa de verdadeiro positivo
(TVP) e a taxa de falso positivo (TFP) para a base de dados.
A curva AUC (Area Under Curve) foi utilizada para avaliar a capacidade de
discriminação do mecanismo de detecção, ou seja, sua capacidade de classificar
corretamente medições de consumo de energia elétrica analisadas.
Os valores de m3 foram comparados com uma serie de limiares e, para
cada valor de limiar, uma matriz de confusão foi gerada para determinar taxa de
verdadeiros positivos e taxa de falsos positivos.

5.5. Síntese do capítulo
Este capítulo apresentou o método utilizado para validar a proposta. Neste
capítulo discorreu-se sobre a escolha da técnica de amostragem mais adequada
para que a massa de dados original fosse convertida em uma base de dados
menor, sem, no entanto, perder a representatividade dos dados originais. No caso
foi empregada a técnica de amostragem aleatória estratificada. Buscou-se
detalhar os aspectos mais importantes da avaliação da efetividade do mecanismo
proposto, com ênfase nos módulos de análise diferencial e global e combinação
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de Dempster-Shafer. O desempenho do mecanismo de detecção de fraudes
proposto foi avaliado utilizando-se as curvas ROC e AUC.
No próximo capítulo serão analisados os resultados decorrentes da
validação da proposta.
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Este capítulo apresenta uma análise crítica dos resultados obtidos nas
simulações realizadas decorrentes da aplicação do mecanismo de detecção de
fraudes proposto.

6.1 Considerações iniciais
Para avaliar o desempenho o mecanismo de detecção de fraude de
consumo de energia elétrica proposto foram aplicados os dois modelos
estatísticos considerados para a análise diferencial e a análise global, conforme
descrito nos itens 5.4.1 e 5.4.2, utilizando-se uma amostra da base de dados de
consumo de energia elétrica descrita no item 5.3.
O objetivo de utilizar dois métodos estatísticos foi verificar se a escolha do
método estatístico, no conjunto de testes, teria algum efeito significativo nos
resultados.
O resultado da combinação das duas análises (m3) foi comparado com os
valores de limiares, variando de 1,0 até 0,0, com decrementos de 0,025.
Para cada valor de limiar foi gerada a matriz de confusão, por meio da qual
calcularam-se os valores das taxas de verdadeiros positivos (TVP) e de falsos
positivos (TFP) correspondentes a um determinado ponto da curva ROC. Após
terem sido determinados os pontos da curva ROC, calculou-se o valor de AUC
correspondente.
Para a avaliação de desempenho do detector proposto, os valores de m3
foram comparados com uma serie de limiares e, para cada valor de limiar, uma
matriz de confusão foi gerada para determinar taxa de verdadeiros positivos e taxa
de falsos positivos.
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6.2 Avaliação do desempenho do mecanismo proposto
A Figura 14 ilustra a curva ROC e o valor AUC resultante da aplicação do
método estatístico baseado em média móvel simples sem a aplicação da análise
global.
O melhor ponto de operação ocorre quando o valor do limiar é igual a
0,5250. Neste ponto têm-se TFP= 0,5294 e TVP = 0,6667.
Figura 14 - Curva ROC e AUC resultante da aplicação do método estatístico baseado em
média móvel simples sem a aplicação da análise global

AUC = 0,54

Fonte: elaborado pelo autor

A Figura 15 ilustra a curva ROC e o valor da AUC resultante da aplicação
do método estatístico baseado em média móvel simples aplicando-se análise
global.
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O melhor ponto de operação ocorre quando o valor do limiar é igual a
0,875. Neste ponto têm-se TFP=0,2441 e TVP=0,8485.
Figura 15 - Curva ROC e AUC resultante da aplicação do método estatístico baseado em
média móvel simples aplicando-se análise global

AUC = 0,87

Fonte: elaborado pelo autor

Comparando-se as figuras 14 e 15, observa-se uma melhoria significativa
da capacidade de discriminação do detector com a adição da análise global.
A Figura 16 ilustra a curva ROC e o valor de AUC resultante da aplicação
do método estatístico baseado em média móvel ponderada na análise diferencial
sem a aplicação da análise global.
O melhor ponto de operação ocorre quando o valor do limiar é igual a
0,475. Neste ponto têm-se TFP= 0,5824 e TVP = 0,6970.
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Figura 16 - Curva ROC e AUC resultante da aplicação do método estatístico baseado em
média móvel ponderada na análise diferencial sem a aplicação da análise global

AUC = 0,52

Fonte: elaborado pelo autor

A Figura 17 ilustra a curva ROC e o valor de AUC resultante da aplicação
do método estatístico baseado em média móvel ponderada na análise diferencial,
aplicando-se análise global.
O melhor ponto de operação ocorre quando o valor do limiar é igual a
0,925. Neste ponto têm-se TFP=0,1794 e TVP=0,7273.
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Figura 17 - Curva ROC e AUC resultante da aplicação do método estatístico baseado em
média móvel ponderada na análise diferencial, aplicando-se análise global

AUC = 0,87

Fonte: elaborado pelo autor

6.3 Análise dos resultados
A Tabela 5 apresenta o resumo dos resultados obtidos em cada teste
realizado.
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Tabela 5 – Tabela comparativa dos resultados obtidos em cada teste

Análise diferencial

Análise global

AUC

Limiar

TVP

TFP

Sem análise global

0,54 0,5250 0,5294 0,6667

Com análise global

0,87 0,8750 0,2441 0,8485

Sem análise global

0,52 0,4750 0,5824 0,6970

Com análise global

0,87 0,9250 0,1794 0,7273

Média móvel simples

Média móvel ponderada

Fonte: elaborado pelo autor

Com base na análise dos resultados obtidos, constatou-se que os valores
de

AUC

das

curvas

ROC

permaneceram

praticamente

os

mesmos,

independentemente dos modelos estatísticos utilizados na análise diferencial,
corroborando a ideia de que quando combinados com os resultados da análise
global, os modelos estatísticos utilizados na análise local não exercem influência
no resultado final.
Os dados mostram que, com a aplicação da análise global, os valores das
curvas ROC saltaram com a utilização da média móvel simples e ponderada de
0,54 para 0,87 e 0,52 para 0,87, respectivamente, o que representa um ganho de
pelo menos 61% na capacidade de discriminação do detector. Este resultado
confirmou a hipótese inicial do trabalho de que a utilização de um atributo global
melhora a capacidade de detecção.

78

6.4 Considerações acerca dos resultados
Os resultados obtidos, por meio dos testes realizados, mostraram que a
utilização de atributos globais pode aumentar a capacidade de discriminação de
um detector de fraudes. Por meio da utilização das curvas ROC e AUC verificouse que independentemente do método estatístico utilizado para a abordagem
local, a sua combinação com uma abordagem global melhora, significativamente,
o desempenho do sistema de detecção de fraudes.
No entanto, algumas considerações devem ser feitas a respeito da
abordagem utilizada na avaliação da efetividade do mecanismo proposto. A
primeira diz respeito à utilização da média móvel para determinação do perfil de
consumo de uma unidade consumidora com base no histórico de consumo.
Com base em uma análise empírica feita por amostragem na base de
dados, constatou-se que, tratando-se de medição de consumo de energia elétrica,
não existe um padrão regular de comportamento de uma unidade consumidora.
Isso faz com que, muitas vezes, os perfis de consumos atípicos confundam-se
com perfis de consumo típicos.
Portanto, não se pode afirmar que outro modelo estatístico, ainda que
fornecesse um perfil de comportamento mais preciso da unidade consumidora,
seria melhor. Isto ocorre porque, como a análise diferencial é baseada em desvio
de comportamento, unidades consumidoras irregulares, que apresentassem
históricos de consumo típicos de unidades consumidoras regulares, naturalmente
passariam despercebidas de qualquer forma, independentemente do modelo
estatístico utilizado. Esta observação evidencia a vantagem de adoção de outro
método de detecção de fraude que, atuando em paralelo, poderia ser utilizado
para reduzir a possibilidade de ocorrência de falso positivo.
A segunda consideração diz respeito à utilização do atributo global. O único
atributo global utilizado neste trabalho foi o degrau de consumo. Essa escolha
deveu-se ao fato de que, em geral, as unidades consumidoras que apresentam
irregularidades no consumo de energia registram queda repentina no consumo de
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energia elétrica. Isso não significa, entretanto, que unidades consumidoras
regulares não possam registrar quedas atípicas. Um exemplo típico é o caso de
variação de consumo de energia de unidades consumidoras da classe residencial
em função de férias. Também podem ocorrer quedas acentuadas de consumo em
função da diminuição da carga instalada junto à unidade consumidora ou mesmo
em função de questões socioeconômicas, ambientais ou climáticas do local onde
as unidades consumidoras encontram-se estabelecidas.
Por outro lado, também podem existir unidades consumidoras que, apesar
de não apresentarem variações atípicas de consumo de energia e até mesmo de
demonstrarem consumos de energia compatíveis ao de unidades consumidoras
regulares, embora em números reduzidos, podem ser fontes de falsos positivos.
Como suporte para realização dos testes de efetividade do mecanismo de
detecção foi utilizada uma amostragem aleatória estratificada. visando à
diminuição da dimensionalidade e da discretização dos dados originais. A amostra
gerada manteve a representatividade das unidades consumidoras quanto à sua
classe de consumo e quantidade de fases, preservando a mesma proporção de
unidades consideradas regulares e irregulares após a realização de inspeção pela
concessionária.
No caso específico deste estudo, como buscou-se assegurar que o erro
amostral fosse baixo e o nível de confiança alto. Dessa forma, pode-se afirmar que
as conclusões obtidas a partir das análises efetuadas se aplicam ao conjunto de
dados.

6.5. Síntese do capítulo
Este capítulo apresentou uma análise crítica acerca dos resultados obtidos
na realização dos testes decorrentes da aplicação do mecanismo de detecção de
fraudes proposto.
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No próximo capítulo são apresentadas as principais conclusões acerca do
trabalho e sugestões para trabalhos futuros.
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7 CONCLUSÃO
O presente trabalho teve por objetivo propor um mecanismo de detecção de
fraude de consumo de energia elétrica, utilizando dois métodos operando
simultaneamente: um baseado em análise diferencial e o outro em análise global.
A análise diferencial foi utilizada para detectar desvios de perfil de consumo
de energia elétrica das unidades com base na análise do consumo mensal (kWh).
Para verificar se a escolha do método estatístico exerceria alguma influência
significativa no resultado final da análise diferencial, foram utilizados dois métodos
estatísticos (média móvel simples e média móvel ponderada).
Com base nos resultados observados, verificou-se que, dentro do cenário
analisado, os dois métodos estatísticos utilizados para a análise diferencial
apresentaram resultados próximos, com nenhuma influência no resultado final,
quando combinados com os resultados da análise global.
O resultado da análise global, determinado com base no degrau de
consumo, por sua vez, foi utilizado para fortalecer as evidências de fraudes
determinadas pelo módulo de análise diferencial, baseado no consumo de energia
mensal.
As evidências de suspeita de fraude determinadas por meio dessas duas
abordagens foram então combinadas utilizando-se a Teoria Matemática de
Dempster-Shafer para gerar um valor probabilístico de suspeita de fraude que,
quando alcançado um limiar preestabelecido, dispara um alarme de alerta.
A validação da efetividade do mecanismo de detecção de fraudes de
consumo de energia elétrica proposto a partir de uma amostra de dados de
consumo de energia elétrica de unidades consumidoras já inspecionadas e
identificadas, a priori, como sendo regulares ou irregulares, mostrou que o método
foi apropriado para a finalidade pretendida.
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A avaliação do desempenho do mecanismo de detecção de fraudes
proposto foi feito por meio das curvas ROC e AUC e mostrou boa capacidade de
discriminação e especificidade do detector.
Os resultados obtidos por meio da validação da proposta confirmaram a
hipótese inicial de que, independente dos métodos estatísticos utilizados para
determinação do perfil de consumo de uma unidade, a sua combinação com uma
abordagem global baseada na análise do comportamento de unidades
consumidoras irregulares melhora a capacidade de detecção de fraude. Mais
precisamente, a utilização de uma abordagem global para fortalecer as evidências
de suspeita de fraude determinada pela análise local propiciou um ganho mínimo
de 61% na capacidade de discriminação do detector.
Por fim, ressalta-se que o mecanismo de detecção de fraudes proposto
utilizou variáveis que apresentam aderência ao processo de detecção de
irregularidade de consumo de energia elétrica, de tal forma que ele pode ser
empregado, com os devidos ajustes ou alterações de parâmetros e variáveis, por
quaisquer concessionárias de energia, esperando-se resultados compatíveis com
os apresentados na seção 6.

7.1 Contribuições
O mecanismo proposto neste trabalho, além de contribuir com o
equacionamento da detecção de fraudes de consumo de energia elétrica, serve
como ponto de partida para trabalhos futuros na proposição de novos métodos de
detecção de fraude, sob perspectivas mais amplas por meio da substituição ou
integração de novos métodos de detecção de fraude no contexto das Smart Grids,
ou mesmo em outros domínios de aplicação.
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Além de se obter uma melhoria geral no que tange à detecção de fraude de
consumo de energia elétrica, a possibilidade da combinação de diferentes
evidências de fraudes apresentado pelo mecanismo proposto por este trabalho
permitirá, que os outros modelos de detecção de fraudes já utilizados pelas
concessionárias possam ser combinados entre si, propiciando maior diversificação
de modelos e ampliando, dessa forma, a visão dos especialistas sobre o problema
da detecção de fraude de consumo de energia elétrica.

7.2 Trabalhos futuros
Como os perfis dos consumidores são dinâmicos, seja pela mudança de
comportamento natural do cliente, seja pela alteração da composição familiar
(residenciais) ou econômica (comerciais e industriais); essa dinâmica demanda
uma reavaliação periódica dos parâmetros adotados pelo sistema.
No caso específico do mecanismo proposto, a variável utilizada para
determinação do perfil de comportamento da unidade consumidora foi o consumo
de energia elétrica mensal (kWh). Entretanto, outras variáveis que apresentassem
aderência ao processo de detecção de irregularidades na medição de consumo de
energia elétrica poderiam ser determinadas, utilizando os mesmos modelos
estatísticos (média móvel simples e ponderada) ou mesmo outros modelos, como
z-escore. Além disso, poderia ser criado um atributo baseado na reputação da
unidade consumidora.
No caso da análise global, uma sugestão seria: utilizar como atributos os
dados adicionais compostos pelo Índice de Perda Comercial de um Alimentador
ou por um Índice de Suspeita da Área que representasse a vulnerabilidade de uma
determinada

área

às

perdas

comerciais,

com

base

em

indicadores

socioeconômicos. Outra sugestão seria a utilização de variáveis baseadas em
geoestatística.
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Finalmente, como o mecanismo de detecção de fraude proposto neste
trabalho permite a integração de novos métodos ou a substituição dos atuais por
novos, trata-se de uma alternativa a ser explorada como forma de aumentar a
capacidade de discriminação detecção de fraude. Assim sendo, outros modelos de
detecção de fraude poderiam ser combinados.
Vale ressaltar, no entanto, que caso um novo módulo de detecção de
fraude seja adicionado a um sistema existente, o ideal é que este novo módulo já
forneça a evidência de fraude expressa em valores probabilísticos.
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