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O equipamento, que parece um cofre, pesa 240 quilos e resiste até a
tiros de fuzil. Não é aberto apenas pela chave de serviço: precisa
também de liberação remota. As mais de 1.300 unidades já nas ruas
garantem a luz de 23 mil clientes — número que deve chegar a 80 mil
usuários até o fim do ano. No dia a dia do combate a instalações
clandestinas, esta é mais uma arma da Light contra fraudes que
provocam rombo anual de R$ 600 milhões em desvio ilegal de energia.

— É uma caixa blindada, à prova de bala, que a gente usa para
proteger os medidores de acessos indevidos — resume o técnico de
campo Rafael Felipe.

Dotados de sensores ligados a uma central de monitoramento em
tempo real, os caixotes reforçados costumam reduzir em 40% o furto de
energia no sistema. O critério, portanto, é priorizar sua instalação em
áreas com maior incidência de irregularidades. Na capital, a maioria
está em favelas, como Babilônia e Chapéu Mangueira, no Leme, Zona
Sul. Fora do Rio, concentram-se na Baixada Fluminense,
principalmente em Nova Iguaçu, São João de Meriti e Caxias.

A empresa aponta que 3% da fortuna desviada por gatos, ou R$ 18
milhões por ano, venham de áreas ditas nobres. Foi o caso da
moradora de uma residência de luxo na Barra da Tijuca, presa em
flagrante no último dia 20 por policiais da Delegacia de Defesa de
Serviços Delegados (DDSD). De acordo com a perícia feita pelo
Instituto Carlos Éboli (ICCE), o endereço consumia cerca de 2.000

Kwh/mês, o que equivale a aproximadamente R$ 2.400 em contas de
energia, segundo estimativas da Light. Após pagar fiança de R$ 2 mil,
ela responde em liberdade pelo crime.

Antes, em fevereiro, o morador de um prédio no Recreio dos
Bandeirantes também foi preso em flagrante por furto de energia. Sem
o medidor de energia, a residência estava conectada diretamente à
rede elétrica da Light, fazendo com que o consumo não fosse
registrado. Além de ilegal, a instalação irregular poderia gerar um curto-
circuito no sistema elétrico de todo o prédio.

As caixas blindadas começaram a ganhar as ruas em março de 2021.
Foram alvo de um investimento inicial de R$ 50 milhões, que vai
triplicar este ano. No primeiro trimestre do ano passado, as perdas
totais significaram 27,18% do faturamento no período. De janeiro a
março de 2022, o índice caiu pouco (para 26,59%), mas, nas áreas de
atuação das caixinhas, a porcentagem de prejuízo com gatos
despencou de 53% para 11%. O impacto foi maior no número de
ligações regulares.

— No primeiro trimestre de 2022, regularizamos 13 mil instalações,
número 28,4% superior à média trimestral de 2021, que era de 10,2 mil
— diz Thiago Guth, diretor comercial e de operações da Light. — A
blindagem das caixas deixa a rede menos frágil ao furto de energia, e a
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tecnologia torna o gato mais caro, já que exige uma inteligência maior
para violar o equipamento.

Como a Light é responsável por 64% do abastecimento do estado, é
má notícia o primeiro lugar do Rio no ranking de furto de energia da
Região Sudeste: o campeão, com 55%, é seguido de longe por Espírito
Santo (14%), Minas Gerais (10%) e São Paulo (9%).

— É prejuízo direto para a Light, que não recebe nenhuma
compensação. E parte dessas perdas vai na tarifa dos clientes
regulares — diz o diretor Thiago Guth.

De acordo com estudo divulgado pelo Instituto Escolhas, em parceria
com pesquisadores do Gener/Nimas — da UFF, a tarifa de luz nos
municípios atendidos pela Light poderia ser até 26% mais barata, caso
o furto de energia ficasse na média nacional, de 16,3%.

— A cada R$ 100 gastos, o consumidor poderia economizar R$ 26
porque há muita gente usando energia sem pagar — aponta o diretor
executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão. — Ainda que a empresa
esteja tomando iniciativas para combater o furto de energia, são muito
tímidas diante do desafio do volume de perda. É preciso que os órgãos
reguladores sejam mais exigentes quanto a isso porque quem paga a
conta do gato é quem paga as contas em dia.

— Nas áreas nobres, a maioria dos gatos está relacionada a
estabelecimentos comerciais. Geralmente, é um tipo de desvio
específico, mais sofisticado, embutido dentro da alvenaria — diz Thiago
Guth, ressaltando que a ligação pode ser feita de duas formas. — Uma
seria a alteração tradicional. A outra é mais difícil de identificar porque é
feita antes que a luz seja ligada, ou seja, não há histórico de consumo.

O rastreio de pistas de fraude é feito pela Light no Centro de Controle e
Medição, que utiliza inteligência artificial para identificar consumo
irregular de energia. Uma equipe de 30 pessoas é mantida na missão
24 horas por dia. Caso a caixa seja violada, um sensor comunica a
central. Grandes variações de correntes elétricas em unidades
consumidoras também ligam o alerta vermelho para algo que precisa
ser acompanhado mais de perto. Uma vez levantada a suspeita, uma
equipe de técnicos da empresa vai a campo. Confirmado o gato, a Light
desfaz a fraude, normaliza o equipamento de medição e resgata o
histórico de uso irregular da energia consumida para que o cliente seja
cobrado retroativamente.

Além de ser crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de
até oito anos de prisão, o furto de energia pode colocar em risco a
segurança da população com as ligações clandestinas, gerando
acidentes e incêndios.

Entre 2020 e 2021, R$ 450 milhões, ou 30% dos investimentos totais
feitos pela Light, foram voltados para a caça aos gatos.

Na área de serviço de outra concessionária, a Enel Distribuição Rio, o
cenário não é diferente. De acordo com a empresa, o montante perdido
com gatos na arrecadação de ICMS chega a R$ 391 milhões por ano.
Sem essa prática rotineira de furtos, as tarifas poderiam ser reduzidas
em aproximadamente 13%. Na área de atendimento da companhia,
São Gonçalo é o município que tem mais fraudes, responsável por
37,6% do total de energia desviada. Completam o pódio Itaboraí, onde
o índice é de 30,9%, e Caxias, na terceira posição, com 29,4%.
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