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1. Introdução 
Este manual tem por finalidade descrever as funções básicas do sistema 

MaMFReD1, um  Sistema Baseado em Conhecimento para Auxílio à Detecção de 
Fraudes por Análise de Memória de Massa. O nome MaMFReD é um acrônimo em 
inglês para “Mass Memory Fraud Detector”. Ele foi desenvolvido em parceria por uma 
equipe composta por membros da UFES e da ESCELSA como parte de um projeto de 
P&D da ESCELSA. 

O sistema MaMFReD é uma ferramenta computacional destinada a auxiliar e tornar 
rápido o processo de análise dos dados de consumo contidos em arquivos de memória 
de massa de todos clientes horosazonais de uma empresa.  

Clientes horosazonais recebem energia em níveis médios ou altos de tensão e a eles são 
aplicadas tarifas diferenciadas ao longo do dia e dos períodos do ano. Para tanto, eles 
utilizam um medidor especial capaz de registrar informações sobre o consumo em 
intervalos regulares de tempo. Esse conjunto de registros é denominado memória de 
massa. 

Mensalmente, um funcionário vai até o consumidor e faz o faturamento da energia total 
consumida e também a extração dos chamados arquivos arroba. Esses arquivos contêm 
os registros de potência ativa (referenciada também por demanda), reativa e tensão 
eficaz no período, além de outras informações necessárias ao faturamento do cliente. 
Essas informações estão armazenadas em um formato proprietário do fabricante do 
equipamento, mas há um formato público equivalente, descrito pela NBR 14522/2000, e 
uma ferramenta computacional para conversão entre os dois.  

Apesar da possibilidade de transformação dos arquivos arroba para o formato público 
equivalente, isso não é suficiente para permitir a análise do conteúdo desses arquivos, 
pois esse formato ainda é de difícil compreensão, e não é possível gerar, a partir deles, 
relatórios ou gráficos que permitam aos profissionais realizar alguma inferência a partir 
dessas informações.  

O sistema MAMFReD implementa as funcionalidades necessárias a análise manual dos 
arquivos pela equipe de especialistas em seleção de consumidores. Algumas das 
funcionalidades desenvolvidas nesta ferramenta são: a carga e conversão para o formato 
separado por vírgulas de múltiplos arquivos de memória de massa de uma única vez; a 
geração de gráficos da potência ativa e potência reativa para determinada unidade 
consumidora em um determinado período; e a automatização da busca por padrões nos 
dados de um consumidor que indiquem a suspeita de fraude.  

Este manual é organizado da seguinte maneira. As seções 2 e 3 descrevem 
respectivamente como instalar o programa e como disparar a sua execução. A seção 4 
apresenta as diversas interfaces do sistema. Por fim, a seção 5 descreve detalhadamente 
as principais funcionalidades do sistema. 

2. Instalando o programa 
O programa praticamente não requer esforço para instalação. Há apenas um pré-

requisito para a execução do sistema: é necessário a instalação prévia do pacote básico 
da plataforma Java que pode obtido gratuitamente em http://java.sun.com/ 

                                                 
1 O sistema MaMFreD utiliza a biblioteca ???, distribuída sob os termos da licença “Lesser GPL”, a qual 
pode ser acessada em http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html.  
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Após a instalação do Java, o pacote do software (arquivo mamfred_v1_00) deve ser 
descompactado em uma pasta qualquer do seu computador. Será criado um diretório 
“dist” (de distribuição). Neste diretório existirão os “executáveis” para plataforma 
Windows e para plataforma Linux. 

3. Executando o programa 
 Dentro da pasta dist, resultante da descompactação do pacote de 

distribuição, há os executáveis para cada módulo do sistema, sendo que estes estão 
listados abaixo: 

• plataforma Windows: 
o executor.bat  

• plataforma Linux: 
o executor.sh  

 Orienta-se criar um atalho para esses executáveis para facilitar o acesso aos 
mesmos. 
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4. Conhecendo as interfaces 
 Essa seção tem como objetivo apresentar as telas do sistema e a forma como elas 
permitem o acesso às funcionalidades do mesmo. 

4.1   Janela inicial 
 A janela inicial, apresentada na figura 1, permite o acesso às diversas 
funcionalidades do sistema, que serão descritas posteriormente. 

 

 
Figura 1 - Janela inicial do MaMFReD 

4.2   Menu Arquivo  
 O menu “Arquivo”, mostrado na figura 2, possui as opções “Novo”, “Abrir”, 
“Salvar” e “Sair”. Estas opções realizam as seguintes tarefas: 

 “Novo”: limpa as informações exibidas na tela inicial. 
 “Abrir”: carrega um novo diretório. 
 “Salvar”: exporta informações dos arquivos carregados. 
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 “Sair”: sai do sistema. 
 
 

 
Figura 2 – Menu “Arquivo”

 
4.3   Painel “Diretório” 
 O painel “Diretório” é exibido na figura 3.  

 

 
Figura 3 – Painel “Diretório” 

Após carregar um diretório esse painel irá exibir o nome do diretório selecionado, o 
total de arquivos que existe no diretório, o número de clientes relacionados aos arquivos 
carregados, total de arquivos que puderam ser carregados do diretório e o número de 
arquivos com problemas. Após o carregamento, o botão “Detalhes” será habilitado e ele 
poderá exibir os problemas eventuais que tenham ocorrido durante o carregamento dos 
arquivos. 

4.4   Painel “Clientes” 
 O painel “Clientes” (exibido na figura 4) possui do lado esquerdo a relação de 
clientes (identificados pelos seus cdcs) e do lado direito, o resumo do cliente 
selecionado na relação de clientes. O resumo2 do cliente contém o número do cdc, 
nome, região, classe, atividade, setor econômico, demanda contratada, e ainda o 
medidor ou a lista de medidores que o cliente possuiu junto com o período que cada um 
permaneceu com o cliente. 

O botão “Exportar CSV” exporta as informações dos clientes. E o botão “Detalhes” 
exibe a tela de detalhes do cliente selecionado na relação de clientes. 

 

                                                 
2 Neste manual o nome e o número do cliente que aparecem junto a outras informações foram removidos 
por questão de confidencialidade. 
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Figura 4 – Painel “Clientes” 

4.5   Painel “Configuração da avaliação” 
 No painel “Configuração da avaliação” encontram-se os botões “Configurar 
regras”, “Filtros” e “Modos de avaliação”, como mostrado na figura 5. 

  

 
Figura 5 – Painel “Configuração da avaliação” 

 
O botão “Configurar regras” permite ao usuário selecionar quais regras serão aplicadas. 
O botão “Filtros” possibilita selecionar os clientes a serem avaliados (selecionando-os 
por classe ou por setor econômico, ou então excluindo determinados clientes da 
avaliação pelo seu cdc). O botão “Modos de avaliação” permite escolher o tipo de 
avaliação dos clientes (união, voto, voto 2/3 ou interseção). 

4.6   Botões relacionados à avaliação 
 Os botões relacionados à avaliação são exibidos na figura 6. 

 

 
Figura 6 – Botões relacionados à avaliação 

 
Da direita para a esquerda: o botão “Avaliar” permite avaliar a lista de clientes do 
diretório carregado, o botão “Interromper” permite interromper a avaliação salvando as 
avaliações já realizadas até o momento da interrupção, o botão “Estatísticas” exibe as 
estatísticas da última avaliação que mostram quantos clientes cada regra selecionou e o 
botão “Limpar avaliações” limpa as avaliações realizadas que foram salvas. 
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4.7   Janela Detalhes do Cliente 
 A janela Detalhes do Cliente é apresentada na figura 7. Nesta janela são 
apresentadas várias informações a respeito do cliente, tais como, o gráfico das 
medições, os dados do cliente e o resultado de sua avaliação. 

 

 
Figura 7 – Janela “Detalhes do Cliente” 

 

4.8   Painel “Gráfico” e painel “Configurações” 
No painel “Gráfico” é exibido o gráfico das medições do cliente, como mostrado 

na figura 8. Inicialmente são exibidos os valores do canal 1 das medições presentes nos 
arquivos de memória de massa do cliente carregados, agrupadas em um intervalo de 15 
minutos.  

O painel “Configurações” encontra-se na parte superior direita da tela, e nele são 
exibidas as datas da primeira e última medição do cliente. Caso deseje-se gerar um 
gráfico com outras configurações, basta escolher, na parte superior direita, o período, o 
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intervalo de agrupamento (15/15 min ou 1/1 hora) e o canal desejado e clicar no botão 
“Gerar Gráfico”. Se o usuário modificou o período para a geração do gráfico mas deseja 
restabelecer as datas da primeira e última medição do cliente, basta clicar em “Restaurar 
datas” que esse período será definido novamente. 

 

 
Figura 8 – Gráfico e suas configurações 

4.9   Painel “Seleção de clientes” 
O painel “Seleção de Clientes” é exibido na figura 9. 

 

 
Figura 9 – Painel ‘Seleção de Clientes’ 

 
É possível navegar pelos clientes a serem exibidos na janela Detalhes do Cliente 
clicando nos botões “<” e “>” deste painel. Feito isto serão exibidas as informações do 
cliente anterior ou do próximo, respectivamente. E se o usuário clicar no botão “Filtros” 
será exibida uma tela na qual pode-se escolher quais clientes serão exibidos na janela 
(todos ou apenas consumidores com ocorrência registrada pelas regras). 

4.10   Painel “Detalhes do cliente” 
No painel “Detalhes do Cliente” são exibidas informações do cliente, conforme 

exibido na figura 10. 
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Figura 10 – Painel “Detalhes do cliente” 

4.11   Painel “Resultado da avaliação” 
Na parte inferior da janela Detalhes do Cliente são exibidos os resultados da 

avaliação gerados pela aplicação das regras, como mostrado na figura 11.  

 

 
Figura 11 – Painel “Resultado da avaliação” 

 

4.12   Outros botões da janela Detalhes do Cliente 
A janela Detalhes do Cliente ainda possui os seguintes botões, mostrados na 

figura 12. 

 

 
Figura 12 – Botões da janela Detalhes do Cliente 

O botão “Exibir anotações” permite ao usuário anotar informações a respeito de um 
cliente (alguma observação, lembrete, etc) e ter como acessá-las em outra utilização do 
sistema. O botão “Gerar relatório” permite ao usuário gerar um relatório com as 
informações do cliente e com o resultado de sua avaliação, o qual pode ser impresso. O 
botão “Avaliar cliente” possibilita avaliar o cliente que possui as informações 
apresentadas na janela Detalhes do Cliente no momento. O botão “Fechar” fecha a 
janela Detalhes do Cliente e permite o acesso a Janela Principal. 

 
 



Manual do Usuário 
 

UFES/ESCELSA                                                                                                                11 

5. Funcionalidades do sistema 

5.1   Carregar diretório 
Essa funcionalidade permite o carregamento de um diretório com múltiplos 

arquivos de memória de massa, tornando possível a manipulação desses arquivos 
através do sistema. O usuário especifica o diretório em que se encontram os arquivos e 
todos aqueles que estiverem de acordo com o formato especificado na NBR 14522 são 
carregados.  

Esses arquivos possuem os registros de medições extraídos e contém registros de 
potência ativa, potência reativa e tensão, número do medidor, data do último e 
penúltimo intervalo da demanda, data da leitura, intervalo entre medições consecutivas, 
etc. 

Para selecionar um diretório basta ir ao painel “Diretório”, exibido na figura 13, e clicar 
no botão “Selecionar” e escolher o diretório a ser carregado. 

 

 
Figura 13 – Painel “Diretório” 

 
Como dito anteriormente, após carregar um diretório são exibidas informações a 
respeito dos arquivos do diretório selecionado. A figura 14 mostra que do total de 54 
arquivos do diretório selecionado, 51 foram carregados e que 3 apresentaram 
problemas. O número de clientes indicado no exemplo corresponde ao número de 
arquivos carregados, significando que cada arquivo carregado do diretório é referente a 
um cliente diferente. 

 

 
Figura 14 - Painel “Diretório” com um diretório carregado 

 
Após a carga de algum diretório o botão “Detalhes” ficará habilitado. Clicando nele será 
possível ver os problemas que eventualmente ocorreram durante o carregamento dos 
arquivos, tal como é exibido na figura 15. 
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Figura 15 –Log dos Problemas 

Para salvar as informações dos problemas encontrados o usuário deve clicar em 
“Salvar”. Para fechar a janela poderá clicar em “Fechar”. 

5.2   Avaliar cliente 
 Para avaliar os clientes, após executada a funcionalidade “Carregar diretório”, 
deve-se clicar em “Avaliar”, que se encontra na parte inferior da tela inicial e é exibido 
na figura 16. 

 

 
Figura 16 – Botões relacionados à avaliação 

Se por algum motivo o usuário desejar interromper a avaliação dos clientes, ele deve 
clicar no botão “Interromper” e a avaliação realizada até o momento da interrupção será 
salva e poderá ser visualizada na tela de detalhes do cliente ou no arquivo ‘relatorio.txt’. 

Após a avaliação dos clientes é exibido um relatório, como o mostrado na figura 17. 
Esse relatório irá conter o resultado da avaliação dos clientes exibindo a possíveis 
ocorrências de fraudes detectadas pelas regras do sistema. 
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Figura 17– Relatório gerado 

Se desejar salvar as informações desse relatório basta o usuário clicar no botão “Salvar”. 
Para fechar a janela de relatório pode-se clicar em “Fechar”.  

As estatísticas da última avaliação mostram quantos clientes cada regra selecionou. Elas 
são exibidas se o usuário clicar no botão “Estatísticas” (ver figura 16).  

O sistema guarda as avaliações feitas anteriormente para cada cliente. Se uma nova 
avaliação for feita com a mesma regra, a avaliação anterior é eliminada. Ou então, se o 
usuário carregar um novo diretório, as avaliações dos clientes do diretório anterior são 
perdidas. Mas, caso o usuário não deseje manter as avaliações anteriores, basta clicar no 
botão “Limpar avaliações”. Assim todas as avaliações de todos os clientes serão 
apagadas. 

O usuário tem a opção de avaliar apenas um cliente selecionado da seguinte maneira: o 
usuário clica em um cliente da lista de clientes da janela inicial e clica em “Detalhes”. 



MaMFReD 

UFES/ESCELSA                                                                                                                14 

Na janela ‘Detalhes do Cliente’ deve clicar em “Avaliar cliente”, como mostrado na 
figura 18. Assim apenas o cliente desejado é avaliado. 

 

 
Figura 18 – Botão “Avaliar cliente” da janela Detalhes do Cliente 

5.3   Selecionar e configurar as regras a serem aplicadas 
 Para selecionar quais regras devem ser aplicadas o usuário deve clicar no botão 
“Configurar regras”. Este exibirá a tela “Configuração de Regras”, mostrado na figura 
19. 

 

 
Figura 19 – Tela Configuração de Regras 

No lado esquerdo estão as regras que podem ser aplicadas, mas não foram selecionadas 
pelo usuário para avaliar os clientes. No lado direito são exibidas as regras selecionadas 
para serem aplicadas. Se o usuário desejar aplicar alguma regra que se encontra na lista 
‘Regras aplicáveis’ basta selecionar a regra e clicar no botão “>”, e se o usuário não 
quiser mais aplicar alguma regra basta selecionar a regra da lista ‘Regras a serem 
aplicadas’ e clicar no botão “<”. 

Se o usuário alterou a seleção de regras a serem aplicadas deve clicar no botão “Salvar” 
para que suas alterações sejam efetivadas no sistema. Caso desista de realizar as 
modificações basta clicar no botão “Cancelar”, assim a configuração anterior é re-
estabelecida e as alterações não serão registradas. 

Essa seleção de regras será guardada para as próximas utilizações do sistema. Ou seja, 
ao executar o sistema novamente ele manterá as configurações de regras realizadas 
anteriormente. 

O botão “Alterar configuração” permite alterar a configuração dos parâmetros da regra. 
Basta selecionar a regra e clicar em “Alterar Configuração” e o painel de opções de 
configuração de parâmetros da regra selecionada é exibido. Para salvar as alterações nos 
parâmetros o usuário deve clicar no botão “OK”, e se não desejar salvar as alterações 
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deve clicar em “Cancelar”.  Na figura 20 é exibida a tela de opções de configuração de 
parâmetros da regra Valor Mínimo Tensão. 

 
Figura 20 – Tela de opções de configuração de parâmetros 

As configurações dos parâmetros assim como a seleção de regras são mantidas para as 
próximas utilizações do sistema, para que o usuário não perca o ajuste feito na última 
utilização do sistema. 

A descrição detalhada das regras existentes e dos seus parâmetros pode ser consultada 
no apêndice deste manual. 

5.4   Filtrar os clientes a serem avaliados 
 Depois de executada a funcionalidade “Carregar diretório”, é possível selecionar 
os clientes a serem avaliados. Para isso, deve-se clicar no botão “Filtros”. Assim será 
exibido o menu mostrado na figura 21. 

 

 
Figura 21– Opções de filtros 

O usuário terá a opção de selecionar o filtro de classes, o filtro de setores econômicos e 
o filtro de clientes a serem excluídos da avaliação. Vale salientar que os filtros ajustados 
pelo usuário serão mantidos para as próximas utilizações do sistema, para que o usuário 
não perca as configurações realizadas. 

Caso o usuário deseje alterar a opção padrão, que é de avaliar todas as classes, basta 
escolher a opção de “Filtro de classes”. Assim a tela da figura 22 será exibida. 
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Figura 22– Tela que permite selecionar as classes a serem avaliadas 

As classes do lado direito são as classes de clientes avaliadas pelo sistema. Após 
realizar as alterações, para efetivá-las o usuário deve clicar no botão “Salvar”. Se não 
desejar que as alterações sejam registradas, deve clicar no botão “Cancelar”, o que fará 
permanecer as classes definidas antes das modificações realizadas. 

Outra opção de filtro seleciona setores econômicos a serem avaliados. Caso o usuário 
deseje alterar a opção padrão, que é avaliar todos os setores econômicos, basta escolher 
a opção “Filtro de setores econômicos” que se encontra no menu do botão “Filtros”. 
Assim será exibida a tela mostrada na figura 23: 

 

 
Figura 23 – Tela que permite selecionar os setores econômicos a serem avaliados 
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Os setores econômicos que estão do lado direito são os setores econômicos de clientes 
que serão avaliados.  

Se o usuário especificar determinadas classes e determinados setores econômicos a 
serem avaliados, apenas os clientes que pertencerem ao mesmo tempo a essas classes e 
a esses setores serão avaliados. 

Se o usuário por algum motivo desejar não avaliar determinado cliente carregado no 
sistema, basta escolher a opção “Excluir Clientes” do menu do botão “Filtros”. Será 
exibida a tela apresentada na figura 24: 

 

 
Figura 24 – Tela que permite selecionar os clientes excluídos da avaliação 

 
Os clientes que não serão avaliados devem ficar no lado direito da tela.  

5.5   Escolher o modo de avaliação 
 Para escolher o tipo de avaliação dos clientes basta clicar no botão “Modos de 
avaliação” do painel “Configurar Avaliação”. Assim será exibida uma tela onde o 
usuário poderá escolher um dos quatro modos de avaliação: ‘união’, ‘voto’, ‘voto 2/3’ e 
‘mínimo’, como mostrado na figura 25.  

 
Figura 25 – Modos de avaliação 
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Selecionando a opção ‘união’, se o cliente for selecionado por pelo menos uma das 
regras, então ele será classificado como cliente com ocorrência no resultado da 
avaliação. Se a opção ‘voto’ for selecionada, o cliente só irá ser classificado desta forma 
se tiver ocorrência em pelo menos 50% das regras, e para ‘voto 2/3’ o cliente deve ter 
ocorrência em pelo menos 67% das regras. Se escolher a opção ‘mínimo’ o usuário deve 
digitar o número mínimo de regras que o cliente deve ter ocorrência para ser 
classificado como cliente com ocorrência no resultado da avaliação. Por padrão, toda 
vez que o sistema é aberto, a configuração padrão é ‘união’. Para efetivar a mudança de 
opção o usuário deve clicar em “Salvar”. Se o usuário clicar em “Cancelar” as 
alterações serão ignoradas e o modo de avaliação ‘união’ será restabelecido. 

O modo de avaliação selecionado não será mantido para as próximas utilizações do 
sistema. Ou seja, toda vez que o sistema for aberto o modo de avaliação pré-definido 
será ‘união’, e se o usuário desejar pode alterá-lo.  

5.6  Exportar CSV 
Essa funcionalidade permite gerar um arquivo em formato CSV3 (“comma 

separated value”) com dados das medições de um só cliente ou de todos os clientes 
cujos arquivos de memória de massa foram carregados. Cada linha do arquivo conterá 
informações de um grupo de medições, cujo intervalo pode ser de 15 em 15 minutos ou 
de 1 em 1 hora.  A linha conterá o número do registrador associado às medições, a data 
e hora da última medição do intervalo, a soma dos valores do canal 1 multiplicada pela 
constante do canal 1 da última medição do intervalo, a soma dos valores do canal 1, a 
soma dos valores do canal 2 multiplicada pela constante do canal 2 da última medição 
do intervalo, a soma dos valores do canal 2, a soma dos valores do canal 3 multiplicada 
pela constante do canal 3 da última medição do intervalo e a soma dos valores do canal 
3.  

Para utilizar a funcionalidade deve-se, depois de executada a funcionalidade “Carregar 
diretório”, clicar no botão “Exportar CSV” da tela principal (mostrado na figura 26) ou 
na opção “Salvar” do menu “Arquivo”(figura 27).  

 
Figura 26– Exportar Cliente 

 

 
Figura 27 – Exportar Cliente 

 
Aparecerá então a tela de configuração da exportação mostrada na figura 28. 

 

                                                 
3 Um arquivo do tipo ‘CSV’ possui um cabeçalho das colunas na primeira linha, onde cada descrição da 
coluna é separada por vírgula. Cada linha seguinte do arquivo representa um registro, no qual os atributos 
estão separados por vírgula. 
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Figura 28 – Exportar Cliente 

 
O usuário deve então escolher se deseja exportar as informações das medições de todos 
os clientes ou apenas do cliente selecionado na tela inicial e o intervalo de agrupamento 
das medições. A seguir, basta clicar no botão “Exportar” e escolher o diretório e o nome 
do arquivo a ser salvo. 

5.7   Exibir detalhes do cliente 
Essa funcionalidade permite exibir as várias informações do cliente, incluindo: 

informações cadastrais, gráfico das medições, anotações e resultados de avaliações.  

Para exibir os detalhes do cliente deve-se selecionar um cliente da relação de clientes da 
tela inicial (após ter carregado um diretório) e clicar no botão “Detalhes”, como 
mostrado na figura 29. 

 

 
Figura 29 – Seleção de cliente para exibição de detalhes 

 
Ao clicar no botão “Detalhes”, será exibida a tela da figura 30. 
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Figura 30 – janela “Detalhes do Cliente” 

 
É possível exibir nessa tela somente os clientes com ocorrência identificada pelas regras 
e para isso usuário deve clicar no botão “Filtros” no painel “Seleção de clientes”. 
Assim, será exibida uma tela na qual o usuário deve escolher quais clientes deverão ser 
exibidos na janela. Para exibir somente os clientes com ocorrência identificada pelas 
regras, deve-se escolher a opção “Apenas consumidores com ocorrência” e, em seguida, 
clicar no botão “Filtrar”, como mostrado na figura 31. O modo padrão do sistema é 
exibir todos os clientes. 
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Figura 31– Opções do filtro de fraudadores 

 
É possível também visualizar a parte do gráfico relacionada com a irregularidade que a 
regra encontrou. Para isto deve-se clicar no botão “Ver” que aparece ao lado da 
descrição do resultado da avaliação, como mostrado na figura 32. 

 

 
Figura 32 – Resultado da avaliação e botão “Ver” 

Feito isto, será gerado o gráfico na parte superior da tela para o período no qual foi 
detectada a ocorrência, como mostrado na figura 33. 

 

 
Figura 33 – Gráfico relacionado com o resultado da avaliação 

Para ter acesso às funcionalidades relacionadas com o gráfico deve-se clicar sobre o 
gráfico com o botão direito, como mostrado na figura 34. 
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Figura 34 – Funcionalidades relacionadas com o gráfico 

  
A opção “Salvar como” permite salvar o gráfico num arquivo, em formato “PNG”. A 
opção “Imprimir” permite imprimir o gráfico. As opções “Zoom In” e “Zoom out” 
permitem ampliar ou reduzir o gráfico, e a opção “Reorganizar” permite restaurar o 
gráfico ao tamanho original. 

5.8   Anotações sobre um cliente 
 Esta funcionalidade permite adicionar, verificar ou modificar as anotações feitas 
sobre um cliente. Para isso deve-se clicar no botão “Exibir anotações” da janela 
“Detalhes do Cliente”, como mostrado na figura 35. 

 
Figura 35 – Botão Exibir anotações 

Feito isto, será exibida uma tela contendo as anotações feitas a respeito do cliente (se já 
existir alguma) ou uma tela em branco (para permitir o usuário adicionar alguma 
anotação), como mostrado na figura 36. 

 
Figura 36 – Anotações de um cliente 

5.9   Geração de relatório 
Essa funcionalidade permite gerar um relatório contendo as seguintes 

informações de um cliente: informações cadastrais, anotações, gráfico do canal 
selecionado, e resultados da avaliação. Para utilizá-la deve-se clicar no botão “Gerar 
relatório” da janela “Detalhes do Cliente”. Ao clicar no botão “Gerar relatório” (como 
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mostrado na figura 37), será exibido um relatório com as informações do cliente, como 
mostrado na figura 38. 

 

 
Figura 37 – Botão “Gerar relatório” 

 

 
Figura 38 –Relatório com informações do cliente 

Na parte superior da tela do relatório mostrada na figura 38 existem ícones que 
permitem salvar e imprimir o relatório, navegar pelas páginas do relatório e modificar o 
tamanho do relatório que está sendo exibido da tela. 

5.10   Persistência de informações dos clientes 
Após a primeira utilização do sistema, quando o usuário abrir sistema, o último 

diretório que ele utilizou já estará carregado e todas as informações dos clientes daquele 
diretório já estarão disponíveis, incluindo sua avaliação, se este já tiver sido avaliado. 
Assim, se algum diretório foi carregado anteriormente, ao abrir o sistema ele exibirá a 
lista de clientes junto com as suas informações, assim como mostra a figura 39: 
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Figura 39 – Tela inicial com as informações dos clientes recuperadas 

 
Ao carregar um novo diretório as informações que foram guardadas anteriormente são 
perdidas porque apenas as informações do último diretório carregado são armazenadas. 
No painel “Diretório” o número total de arquivos carregados será zero, pois nesse caso 
nenhum arquivo foi carregado, apenas foram recuperadas as informações carregadas 
anteriormente. 
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Apêndice - Regras Existentes 
 
1   Regras gerais: 
 
Aumento de consumo na época da leitura – essa regra procura por aumento de 
demanda nas vésperas da leitura da Escelsa.  
Parâmetros: 

- Limite inferior da média dos dias úteis (%): X 
- Número de dias perto da leitura a serem analisados (inclusive): N 

 
Para cada mês: 
     - verifica se a média das demandas máximas dos N dias úteis anteriores à data de 
leitura atual é menor que X% da média das demandas dos dias úteis (exceto os N’s dias 
anteriores à data de leitura atual e os N’s das posteriores à data da leitura anterior) 
     - verifica se a média das demandas máximas dos N dias úteis posteriores à data de 
leitura atual é menor que X% da média das demandas dos dias úteis (exceto os N’s dias 
anteriores à data de leitura atual e os N’s das posteriores à data da leitura anterior). 

Caso pelo menos uma dessas condições seja satisfeita, a regra registra uma possível 
ocorrência de fraude. 

 
Consumo zero – verifica se o cliente está tendo um consumo muito menor que a 
demanda contratada do mês por alguns dias consecutivos. 
Parâmetros: 

- Percentual entre a média diária e a demanda contratada: X 
- Limite do número de dias consecutivos (inclusive): N 

 
Para todos os dias, exceto domingos e feriados: 

- verifica se a média de demanda do dia é menor que X% da demanda contratada do 
mês, e se isso ocorre por pelo menos N dias, a regra registra uma possível ocorrência de 
fraude. 

 
 
Degrau de consumo diário – procura por degraus no consumo diário do consumidor.  
Parâmetros: 

- Percentual entre o maior consumo médio do mês e a demanda contratada: P1 
- Percentual entre a média do consumo do dia e o maior consumo médio do mês: P2 
- Limite do número de dias consecutivos (inclusive): N 

 
Se o maior consumo médio do mês é maior que P1% da demanda contratada, para todos 
os dias desse mês, exceto domingos e feriados: 

- verifica se a média de consumo do dia é menor que P2% do maior consumo médio 
do mês. Se isso ocorrer pelo menos N vezes consecutivas, a regra registra uma possível 
ocorrência de fraude. 
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Degrau de consumo por período diário – procura por degraus no consumo diário do 
consumidor para cada período. É a mesma regra de degrau de consumo diário, mas 
agora aplicada para cada período do dia.  
 
Parâmetros: 

- Percentual entre a média do consumo do dia no período e o maior consumo médio 
do mês naquele período: P2 

- Limite do número de dias consecutivos (inclusive): N 
- Percentual entre o maior consumo médio do mês e a demanda contratada: P1 

 
Para cada período de cada dia (excluindo-se domingos e feriados), se o maior consumo 
médio do mês do período é maior que P1% da demanda contratada, então verifica se: 

- a média de consumo do dia em cada um dos quatro períodos é menor que P2% do 
maior consumo médio do mês para aquele período. Se isso ocorrer mais que N vezes 
consecutivas, a regra registra uma possível ocorrência de fraude. 

 
  Valor mínimo de tensão – busca por períodos sem registros na tensão eficaz.  
Parâmetros: 

- Valor mínimo da tensão eficaz: M 
- Porcentagem a ser comparada com o valor máximo de tensão: P 
- Limite inferior do número de medições consecutivas (inclusive): LI 
- Limite superior do número de medições consecutivas (inclusive): LS 

 
Varre a lista de medições do cliente e procura por registros consecutivos com valor 
menor que P% do valor máximo encontrado na lista de medições e se o valor da tensão 
for menor ou igual a um valor mínimo M.  

-verifica se esse número de vezes consecutivas for maior ou igual que LI e menor ou 
igual que LS, então a regra registra uma possível ocorrência de fraude. 

 
 
Degrau da demanda diária – procura por degraus na demanda diária do consumidor. É 
similar à regra Degrau de consumo diário.  
Parâmetros: 

- Percentual entre a maior demanda do dia e a maior demanda do mês: X 
- Limite do número de dias consecutivos (inclusive): N 

  
Para todos os dias, exceto domingos e feriados: 

- verifica se a maior demanda do dia é menor que X% da maior demanda do mês. Se 
isso ocorrer mais que N vezes consecutivas, a regra registra uma possível ocorrência de 
fraude. 

 
 
Demanda máxima distante da demanda contratada – procura clientes com demanda 
máxima muito distante da demanda contratada.  
Parâmetros:  

- Percentual entre a máxima demanda do dia e a demanda contratada: 
- Limite do número de dias consecutivos (inclusive): 
 

Para todos os dias, exceto domingos e feriados: 
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- verifica se a maior demanda do dia é menor que P% da demanda contratada do 
mês relativo aquele dia. Se isso ocorrer mais que N vezes consecutivas, a regra registra 
uma possível ocorrência de fraude. 

 
 
 
 Degrau da curva de consumo – verifica se há queda na curva de consumo do cliente, 
ou seja, se a demanda máxima e a demanda mínima do dia caem simultaneamente. 
Parâmetros:  

- Percentual entre a demanda do dia e a demanda máxima e mínima do mês: X 
- Limite do número de dias consecutivos (inclusive): N 
 

Para todos os dias, exceto domingos e feriados: 
- verifica se a demanda máxima no dia foi menor que X% da demanda máxima do 

seu mês e se simultaneamente, a demanda mínima do dia foi menor que X% da 
demanda mínima do seu mês. Se isso ocorrer por pelo menos N dias consecutivos, a 
regra registra uma possível ocorrência de fraude. 

                             
 
 

2   Regras específicas: 
 
Hotéis janeiro – regra aplicada para clientes da rede hoteleira e que considera suspeitos 
de fraude clientes que não possuem aumento de consumo no período de férias ou em 
finais de semana e feriados no mês de janeiro.  
Parâmetros: 

- Percentual da média dos dias úteis que deve ser menor que a média dos feriados: P 
 
Para clientes da Grande Vitória e de Guarapari verifica: 

- se a média de consumo nos feriados e finais de semana no mês de janeiro                                                                                                                                       
é menor que P% da média de consumo nos dias úteis de todos os meses. Se isso ocorrer, 
a regra registra uma possível ocorrência de fraude. 

 
Supermercadistas - consumo de cada período do dia – essa regra é específica para 
clientes supermercadistas e busca ausência de consumo durante períodos do dia ou 
consumo diário irregular.  
Parâmetros: 

- Limite inferior da média do consumo da madrugada(%): X 
 
Para todos os dias, exceto domingos e feriados: 

- verifica se a média do consumo do período da madrugada é menor que X% da 
maior média dos outros três períodos (manhã, tarde e noite). 

- verifica  se a média do consumo do período da madrugada é maior que a média de 
algum dos outros três períodos. 

Caso pelo menos uma dessas condições for satisfeita, a regra registra uma possível 
ocorrência de fraude. 

 
Não são avaliados pelas regras os clientes que pertencem a classe ‘poder público’. E na 
regra ‘consumo zero’ foi excluída também a classe ‘rural’.  
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As classes ‘hoteis’ e ‘moteis’ são avaliadas apenas pelas regras: hotéis janeiro, demanda 
próxima da contratada , degrau da curva de consumo e degrau da demanda diária. 
 
OBS: Todos parâmetros que são percentual devem estar entre 0% e 100%. 

 
 
 
 
 
 
 

 


