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

SAUIPE, acrônimo de Sistema de Auxílio à Investigação de Perdas Elétricas, 
desenvolvido em parceria por uma equipe composta por membros da UFES e da 
ESCELSA como parte de um projeto de P&D da ESCELSA. SAUIPE é um sistema 
baseado em conhecimento cujo objetivo é auxiliar a investigação de perdas elétricas 
comerciais, contribuindo na decisão de inspecionar ou não um consumidor. 
Frequentemente os profissionais responsáveis pela seleção de consumidores para 
inspeção aplicam algumas regras para escolher os clientes a serem inspecionados. Por 
exemplo, uma regra comum é selecionar clientes cujo consumo seja inferior a um certo 
limite durante determinado período de tempo. No entanto, a aplicação dessas regras 
costuma requerer um árduo trabalho desses profissionais. Isso acaba reduzindo o 
pontencial de utilização dessas estratégias. Assim, muitas idéias de regras que poderiam 
ser aplicadas na seleção de consumidores deixam de ser empregadas pela dificuldade de 
implementar um processo eficiente para a seleção. Adicionalmente, existe outro fator 
inibidor para a aplicação dessa abordagem: ao longo do tempo, as regras vão se 
exaurindo, isto é, a sua taxa de sucesso vai diminuindo, forçando a sua remodelagem 
ocasional ou mesmo a descontinuação de sua aplicação.  
O sistema SAUIPE objetiva viabilizar a rápida criação, experimentação, aplicação e 
adaptação dessas regras de modo a tornar essa estratégia prática. O sistema se baseia em 
regras especialistas representadas em um formato pré-definido e construídas a partir dos 
recursos fornecidos pela linguagem XML (eXtensible Markup Language). Desta forma, 
é possível avaliar cada consumidor por um conjunto de regras selecionadas, bem como 
criar facilmente novas regras e ajustá-las quando se exaurem. 
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. A seção 5 descreve detalhadamente como 
gerenciar a base de conhecimento. Por fim, a seção 6 descreve as regras disponíveis 
nesta versão do sistema. 

2. Instalando o programa 
O programa em si praticamente não requer esforço para instalação. Para a 

execução do sistema são necessárias a instalação prévia de um banco de dados local 
PostgreSQL (veja manual do usuário do sistema MIP para detalhes do processo de 
instalação) e a instalação prévia do pacote básico do Java, o qual pode ser obtido 
gratuitamente em http://java.sun.com/. 
Após as instalações, o pacote do software (sauipe_v1_00) deve ser descompactado em 
uma pasta qualquer do seu computador. Será criado um diretório “sauipe”, no qual 
existirão os “executáveis” para plataforma Windows e para plataforma Linux. 

3. Executando o programa 
Dentro do diretório “sauipe”, resultante da descompactação, estarão os 

executáveis sauipe.bat, para a plataforma Windows, e sauipe.sh, para a plataforma 
Linux. 
Orienta-se criar um atalho para o executável para facilitar o acesso ao mesmo. 
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4. Interface do Sistema 
 

A janela da figura 1 apresenta a interface inicial do sistema. A partir desta janela 
tem-se acesso as suas funcionalidades. 

 

 
Figura 1 - Interface Inicial do sistema 

4.1. Seleção da Base 
No painel “Seleção da Base de Casos” da interface inicial do sistema, são 

fornecidas duas opções a partir do botão “Selecionar”: “Selecionar base em formato 
CSV” e “Selecionar arquivos do DataWarehouse”. 

 

 
Figura 2 – Opções para seleção da base 
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4.1.1. Seleção da base em formato CSV 
A opção “Selecionar base em formato CSV” permite que o usuário escolha uma 

base de exemplos como um arquivo do tipo ‘CSV’1 (“Comma Separated Value”).  

4.1.2. Seleção de arquivos do DataWarehouse 
A opção “Selecionar arquivos do DataWarehouse” permite que o usuário gere 

uma base em formato ‘CSV’, a partir dos arquivos extraídos do DataWarehouse. Para 
isso, é necessário ter um banco de dados local já instalado para que o sistema consiga 
fazer a conversão. Uma nova janela é exibida, conforme mostra a figura 3. 

Figura 3 – Módulo de conversão da base 
                                                 

1 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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O menu “Arquivo” possui as opções “Nova conversão”, que permite criar uma nova 
conversão, e “Sair”, que permite ao usuário sair do módulo de conversão. 
O menu “Editar” possui as opções “Script - Parte Específica” e “Script - Parte Comum”. 
A opção “Script - Parte Específica” permite editar o script específico do tipo da base 
selecionado. A opção “Script - Parte Comum” permite editar o script comum a qualquer 
tipo de base. As duas opções abrem uma janela de edição, conforme figura 4. 

 

 
Figura 4 – Janela de edição de scripts 

No painel “Seleção de arquivos” da janela “Módulo de Conversão da Base”, é possível 
escolher os arquivos extraídos do DataWarehouse: dados pessoais, dados de consumo, 
dados de refaturamento, dados de curvas típicas, dados de trafos, dados de rotas e dados 
de atividades.  
No painel “Configuração da base”, é possível escolher o tipo da base. Uma base de 
treinamento deve conter consumidores já inspecionados, permitindo avaliar o nível de 
acerto das regras a partir da comparação do resultado de inspeção com o resultado 
obtido pelas regras. A base de treinamento é gerada com consumos anteriores à data de 
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inspeção. Uma base de consulta deve conter registros de consumidores a serem 
inspecionados. A base de consulta é gerada com consumos anteriores ao consumo mais 
recente. 
No mesmo painel “Configuração da base”, também é possível escolher o tipo das curvas 
a serem geradas. Elas podem ser agrupadas: por classe e município (predominantemente 
consumidores residenciais) ou por setor econômico (predominantemente consumidores 
comerciais/industriais). 
O botão “Testar Conexão” permite verificar a conexão com o banco de dados local. Ao 
verificar que a conexão com o banco está funcionando, o usuário se certifica de que o 
sistema consegue iniciar o processo de conversão.  
O botão “Converter Base” só estará habilitado quando todos os arquivos forem 
selecionados. Na conversão, os scripts serão aplicados sobre os arquivos selecionados. 
No painel “Acompanhamento da execução”, são exibidas as etapas da conversão. 
Quando o processo de conversão estiver finalizado, o sistema exibirá uma mensagem 
perguntando ao usuário se quer utilizar a base convertida no sistema imediatamente. A 
figura 5 mostra um exemplo de conversão de base. 

 

Figura 5 – Exemplo de conversão de base 
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4.1.3. Após a seleção da base 
Após selecionar a base, o painel “Seleção da Base de Casos” da interface inicial 

irá exibir o nome e a data da última atualização do arquivo. O botão “Informações” será 
habilitado. Ao clicar neste botão, o usuário pode verificar o número de instâncias e o 
número de atributos da base de dados selecionada. 

  

 

Figura 6 – Painel seleção da base de casos 
 

4.2. Seleção do Formato da Base 
No painel “Seleção do Formato da Base” da interface inicial, é exibida uma lista 

de opções de formatos de configuração da base, para permitir escolher o formato 
compatível com a base. 

Figura 7 – Painel seleção do formato da base 
 

A base e o formato selecionados durante a execução do sistema devem ser compatíveis, 
isto é, a base deve possuir as características definidas no formato selecionado. Caso 
contrário, o sistema não funcionará corretamente. 

4.3. Seleção e Configuração das Regras 
No painel “Controle de Regras” da interface inicial, são exibidas as regras já 

selecionadas, ou seja, as regras que devem ser aplicadas efetivamente à base de 
exemplos.  

4.3.1. Seleção das regras 
O botão “Selecionar Regras” permite selecionar as regras, abrindo a janela 

“Seleção de Regras”, conforme figura 8. 
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Figura 8 – Seleção das regras 
 

No painel “Regras” da janela “Seleção de Regras”, são exibidas, à esquerda, as regras 
existentes, mas que não serão aplicadas sobre a base, e, à direita, as regras a serem 
aplicadas sobre a base. Para escolher uma regra a ser aplicada, basta selecionar uma 
regra à esquerda e clicar sobre o botão “>”. A regra passará a ser exibida à direita. Para 
remover uma regra do conjunto de regras a serem aplicadas, basta selecionar a regra à 
direita e clicar no botão “<”. A regra passará a ser exibida à esquerda. O botão “Ok” 
confirma e fecha a janela de seleção e o botão “Cancela” fecha a janela mantendo a 
configuração anterior de seleção das regras. 

4.3.2. Configuração das regras 
Cada regra possui parâmetros específicos (ver na seção 6 uma descrição 

detalhada das regras atualmente implementadas e seus parâmetros) que estão definidos 
no arquivo XML que implementa a regra. Os valores desses parâmetros podem ser 
modificados, em tempo de execução, para atender uma determinada avaliação.  Para 
isso, o usuário pode selecionar a regra no painel “Controle de Regras” da interface 
inicial e clicar no botão “Configurar regra”. A janela para edição dos parâmetros é 
aberta, conforme figura 9. Nesta janela, o usuário poderá consultar os valores corrente 
dos parâmetros e alterá-los. 
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Figura 9 – Configuração de uma regra 

4.4. Seleção do Modo de Avaliação 
No painel “Modo de Avaliação” da interface inicial, é possível escolher um 

modo de avaliação dentre as opções voto, voto 2/3, intersecção, união e mínimo. O 
modo de avaliação escolhido será aplicado ao conjunto de resultados gerado pela análise 
das regras. Apenas um modo pode ser escolhido a cada avaliação. 

 

Figura 10 – Opções dos modos de avaliação 
 
O modo por voto seleciona para inspeção o consumidor no qual a maioria das regras 
indicam ocorrência de irregularidade. Já o modo por voto 2/3 seleciona para inspeção 
quando mais de 2/3 das regras indicam irregularidade. O modo por intersecção 
seleciona para inspeção quando todas as regras indicam irregularidade. O modo por 
união seleciona para inspeção quando pelo menos uma das regras indicar irregularidade. 
E o modo por mínimo requer que um valor seja inserido no campo ao lado dessa opção, 
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selecionando para inspeção quando o total das regras que indicaram irregularidade for 
maior ou igual ao mínimo. O modo que vem selecionado como padrão é o “voto”.  

4.5. Avaliação das Regras 
No painel inferior da interface inicial, existem os botões que serão utilizados 

para a avaliação e para a formatação e exibição dos resultados.  
O botão “Configurar Saída” permite configurar o formato do arquivo de resultados. A 
janela “Formatos de Saída” é aberta, conforme figura 11. No painel “Resultado”, 
existem duas opções para a geração dos resultados: gerar resultados para todos os 
consumidores ou gerar resultados apenas dos selecionados para inspeção.  
No painel “Formato”, duas opções são possíveis para especificar o formato de gravação 
dos resultados: modo detalhado ou modo resumido. No formato detalhado, para cada 
consumidor é gravada uma linha com os seus dados da base e o resultado final da 
avaliação. Nas linhas seguintes, são gravados o resultado individual e a descrição de 
cada regra. No formato resumido é gravada apenas uma linha com os dados do 
consumidor, o resultado final da avaliação e os resultados individuais de cada regra. 
A configuração deve ser feita antes de aplicar as regras. 

 

 
Figura 11 – Opções dos formatos de saída 

 
O botão “Aplicar Regras” inicia a avaliação das regras. A execução só será iniciada se a 
base já tiver sido escolhida e se uma ou mais regras forem selecionadas. Caso contrário, 
o sistema exibirá uma mensagem de erro notificando o que está faltando. Após clicar 
sobre o botão “Aplicar Regras” e antes de iniciar a avaliação, é exibida uma janela que 
permite escolher o nome e o diretório de destino do arquivo de resultados, no formato 
‘CSV’. 
O botão “Estatísticas” só será habilitado após a execução. Ele exibe uma janela  (ver 
figura 12) com as informações gerais da avaliação: o nome da base utilizada, as 
descrições das regras aplicadas, o modo de avaliação utilizado, o percentual de acertos, 
a confiabilidade negativa e a especificidade, a média harmônica entre a especificidade e 
a confiabilidade e a matriz de confusão. 
A confiabilidade negativa é o número de consumidores com irregularidade corretamente 
classificados sobre o total de exemplos classificados como consumidores com 
irregularidade. A especificidade é o número de consumidores com irregularidade 
corretamente classificados sobre o total de consumidores com irregularidade. A média 
harmônica combina as medidas de especificidade e confiabilidade negativa 
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apresentando melhores resultados quando ambas métricas apresentam bom desempenho 
e piores resultados quando uma ou ambas apresentam mau desempenho. 
A matriz de confusão mostra as classificações reais (linhas) e as classificações preditas 
(colunas) para cada classe (consumidores com irregularidade e consumidores sem 
irregularidade), oferecendo uma maneira eficiente de verificar o desempenho do 
classificador. Por exemplo, na matriz da figura 12 existem 9226 (7556 + 1670) 
exemplos de consumidores sem irregularidade e 871 (612 + 259) exemplos de 
consumidores com irregularidades. Por outro lado, o sistema classificou 8168 (7556 + 
612) exemplos como sendo consumidores sem irregularidade e 1929 (1670 + 259) 
exemplos como sendo consumidores com irregularidade. 

 

 

Figura 12 – Estatísticas da avaliação 
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5. Gerenciamento da Base de Conhecimento 
Esta seção descreve como as regras podem ser representadas na base de 

conhecimento e como se pode configurar uma nova base de dados. 

5.1. Representando regras 
A regra deve ser representada em uma estrutura definida a partir da linguagem 

XML. Cada tag foi especificada para atender os requisitos básicos de uma regra 
genérica. 
O elemento raiz do documento XML de uma regra contém o seu nome, a condição 
inicial (explicada adiante nesta seção) e o valor padrão para os casos que não é possível 
obter um resultado. Um exemplo pode ser mostrado abaixo: 

<regra nome="Degrau de Consumo" inicio="Primeira" sem_resultado="2"> 

Em seguida, existe um elemento com a descrição da regra. Essa descrição é exibida na 
interface. Por exemplo: 

<descricao>Busca por clientes que tiveram variacao de consumo superior 

a 2 sigma</descricao> 

Após a descrição, são definidas as propriedades da regra. Para tornar a regra mais 
flexível, são definidos parâmetros que podem ser alterados em tempo de execução. 
Esses parâmetros também podem ser chamados de propriedades.  O elemento 
<propriedades> possui um subelemento <propriedade> para cada propriedade, como no 
exemplo: 

<propriedades> 

   <propriedade nome="n" descricao="Meses com insp normal" 

tipo="numerico" visualizavel="true" default="6">6</propriedade>  

   <propriedade nome="r2" descricao="Grupo sazonal" tipo="numerico" 

visualizavel="true" default="0">0</propriedade>  

   <propriedade nome="r3" descricao="Periodo ferias" tipo="numerico" 

visualizavel="true" default="1,7">1,7</propriedade>  

   <propriedade nome="r4" descricao="Periodo ferias coletivas" 

tipo="numerico" visualizavel="true" default="1">1</propriedade>  

   <propriedade nome="opcao" descricao="Descartar irreg leitura" 

tipo="flag" visualizavel="true" default="1">1</propriedade>  

</propriedades> 

A quantidade de propriedades é variável. Para incluir uma nova propriedade, basta 
inserir um subelemento <propriedade> no elemento <propriedades>. 
Cada propriedade possui um nome, uma descrição, um tipo, um condicional para indicar 
se essa propriedade deve ser exibida na interface do sistema e um valor default. Na 
interface serão exibidos a descrição da propriedade e o valor localizado entre as tags de 
início e fim.  
Os tipos possíveis são: 'numerico', quando a propriedade representa um número ou uma 
lista de números, ou 'flag', quando a propriedade representa uma opção configurável. 
Uma propriedade também pode representar uma variável utilizada na regra. Caso uma 
variável não deva ser exibida como parâmetro editável, a opção 'visualizável' deve ser 
igual a 'false'. Por exemplo: 

<propriedade nome="cont" descricao="Variavel" tipo="numerico" 

visualizavel="false" default="0">0</propriedade>  
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Após as propriedades, algumas variáveis podem ser inicializadas. Um bloco de 
inicialização pode ser definido utilizando o elemento <inicializa>. Neste bloco, podem 
ser atribuídos valores às variáveis. Por exemplo: 

<inicializa> 

   <formula nome="atribui">  

    <variavel nome="cont"/>  

    <formula nome="soma">  

  <formula nome="diferenca"> 

      <propriedade nome="m"/>  

      <propriedade nome="n"/> 

  </formula>  

  <const valor="1"/>  

 </formula>  

   </formula> 

   <formula nome="atribui">  

    <variavel nome="x"/>  

 <const valor="0"/>  

   </formula> 

</inicializa> 

O bloco de inicialização não é obrigatório.  

Após a definição das propriedades ou a inicialização das variáveis, são definidas as 
condições das regras. Toda condição é definida pela seguinte estrutura: 

SE <condições> ENTÃO <ações/conclusões> SENÃO <ações/conclusões> 

Por exemplo, uma condição do tipo: 

Se (m-x > 2*d) 
Então condição=”Segunda” 
Senão resultado=”normal” 

Onde:  

m: média dos consumos nos últimos meses 
d: desvio padrão no mesmo período da média 
x: último consumo registrado do consumidor 

 

O trecho abaixo mostra a definição em XML dessa condição: 

 <cond nome="Primeira"> 

    <se> 

       <formula nome="maior"> 

     <formula nome="diferenca"> 

       <formula nome="media">  

 <lstAtributos atributos="consumo21,consumo22,consumo23"/>  

       </formula> 

       <base atributo="consumo24"/>  

       </formula> 

     <formula nome="multiplicacao"> 

       <const valor="2"/>  

       <formula nome="desvio_padrao"> 

         <lstAtributos atributos="consumo21,consumo22,consumo23"/>  

       </formula> 

     </formula> 

     </formula> 

  </se> 

      <entao> 
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        <testacond nome="Segunda"/>  

    </entao> 

    <senao> 

    <resultado valor="0">normal</resultado>  

    </senao> 

  </cond> 

Cada condição da regra deve possuir um nome que será usado para escolher a condição 
a ser testada. A primeira condição a ser testada é aquela com o mesmo nome definido 
no atributo “inicio” da tag “regra”: 

 <regra nome="..." inicio="Primeira" sem_resultado="..."> 

Entre as tags <se> e </se> deve sempre existir um condicional, ou seja, uma expressão 
que possa ser verdadeira ou falsa. Os possíveis condicionais são: 

• expressao: Corresponde a uma expressão booleana. As possíveis 
expressões booleanas no sistema são:  

o and: Expressão que só retorna verdadeiro quando todas as 
expressões condicionais subseqüentes são verdadeiras. As 
expressões subseqüentes também devem ser condicionais. 
Exemplo: 
<expressao nome="and"> 
 <formula nome="diferente"> 

  <base atributo=”irreg24”/> 

  <const valor=”0”/> 

 </formula> 

 <formula nome="diferente"> 

  <base atributo=”irreg23”/> 

  <const valor=”0”/> 

 </formula> 

</expressao> 

 
o or: Expressão que só retorna falso quando todas as expressões 

condicionais subseqüentes são falsas. As expressões subseqüentes 
também devem ser condicionais Exemplo: 
<expressao nome="or"> 
 <expressao nome="not"> 

  <propriedade nome=”b1”/> 

 </expressao> 

 <formula nome="pertence"> 

  <base atributo=”cod_grupo”/> 

  <propriedade nome=”r4”/> 

 </formula> 

</expressao> 

 
o not: Expressão que retorna verdadeiro quando a expressão 

condicional subseqüente é falsa, e retorna falso quando a 
expressão condicional subseqüente é verdadeira. Exemplo: 
<expressao nome="not"> 
 <formula nome="pertence"> 

  <base atributo=”cod_grupo”/> 

  <propriedade nome=”r4”/> 

 </formula> 

</expressao> 
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• formula: corresponde a uma fórmula condicional ou numérica. As 
possíveis fórmulas condicionais no sistema são:  

o maior: Fórmula que retorna verdadeiro quando o primeiro 
elemento é maior que o segundo elemento. Esta fórmula deve ser 
aplicada a dois elementos, que podem ser elementos básicos 
(propriedade, atributo da base e constante) ou fórmulas 
numéricas. Exemplo: 
<formula nome="maior"> 
 <formula nome="soma"> 

  <base atributo=”consumo24”/> 

  <const valor=”2”/> 

 </formula> 

 <propriedade nome=”n”/> 
</formula> 

 
o maior_ou_igual: Fórmula que retorna verdadeiro quando o 

primeiro elemento é maior ou igual ao segundo elemento. Esta 
fórmula deve ser aplicada a dois elementos, que podem ser 
elementos básicos (propriedade, atributo da base e constante) ou 
fórmulas numéricas. Exemplo: 
<formula nome="maior_ou_igual"> 

 <formula nome="soma"> 
  <base atributo=”consumo24”/> 

  <const valor=”2”/> 

 </formula> 

 <propriedade nome=”n”/> 
</formula> 

 
o menor: Fórmula que retorna verdadeiro quando o primeiro 

elemento é menor que o segundo elemento. Esta fórmula deve ser 
aplicada a dois elementos, que podem ser elementos básicos 
(propriedade, atributo da base e constante) ou fórmulas 
numéricas. Exemplo: 
<formula nome="menor"> 
 <base atributo=”consumo24”/>  

 <formula nome="multiplicacao"> 

  <propriedade nome=”k”/> 

  <base atributo=”media_rota”/>  

 </formula> 

</formula> 

 
o menor_ou_igual: Fórmula que retorna verdadeiro quando o 

primeiro elemento é menor ou igual ao segundo elemento. Esta 
fórmula deve ser aplicada a dois elementos, que podem ser 
elementos básicos (propriedade, atributo da base e constante) ou 
fórmulas numéricas.  Exemplo: 
<formula nome="menor_ou_igual"> 
 <formula nome="diferenca"> 

  <base atributo=”consumo24”/> 

  <propriedade nome=”n”/> 

 </formula> 

 <const valor=”10”/> 
</formula> 

 
o igual: Fórmula que retorna verdadeiro quando o primeiro 

elemento é igual ao segundo elemento. Esta fórmula deve ser 
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aplicada a dois elementos, que podem ser elementos básicos 
(propriedade, atributo da base e constante) ou fórmulas 
numéricas. Exemplo: 
<formula nome="igual"> 
 <base atributo=”resultado”/> 

 <const valor=”0”/> 
</formula> 

 
o igualString: Fórmula semelhante à “igual”, mas que realiza a 

comparação considerando os valores como sequência de 
caracteres (string). Esta fórmula deve ser aplicada a dois 
elementos, que podem ser elementos básicos (propriedade, 
atributo da base e constante) ou fórmulas numéricas. Exemplo: 
<formula nome="igualString"> 
 <base atributo=”consumo20”/> 

 <const valor=”NULL”/> 
</formula> 

 
o diferente: Fórmula que retorna verdadeiro quando o primeiro 

elemento é diferente do segundo elemento. Esta fórmula deve ser 
aplicada a dois elementos, que podem ser elementos básicos 
(propriedade, atributo da base e constante) ou fórmulas 
numéricas. Exemplo: 
<formula nome="diferente"> 
 <base atributo=”irreg24”/> 

 <const valor=”0”/> 
</formula> 

 
o intervalo: Fórmula que retorna verdadeiro quando o primeiro 

elemento é menor ou igual ao segundo elemento e o segundo 
elemento é menor ou igual ao terceiro. Esta fórmula deve ser 
aplicada a três elementos, que podem ser elementos básicos 
(propriedade, atributo da base e constante) ou fórmulas 
numéricas. Exemplo: 
<formula nome="intervalo"> 
 <const valor=”0”/> 

 <base atributo=”consumo24”/> 

 <const valor=”30”/> 
</formula> 

 
o pertence: Fórmula que retorna verdadeiro quando o primeiro 

elemento pertence ao conjunto de valores definido no segundo 
elemento. Esta fórmula deve ser aplicada a dois elementos. O 
primeiro pode ser elemento básico (propriedade, atributo da base 
e constante) ou fórmula numérica. O segundo elemento deve ser 
uma lista de valores (propriedade, lista de atributos ou lista de 
constantes). Exemplo: 
<formula nome="pertence"> 
 <base atributo=”mes_ultimo_consumo”/> 

 <propriedade nome=”r3”/> 
</formula> 

 
o pertenceString: Fórmula semelhante à “pertence”, mas que 

realiza a comparação considerando os valores como sequência de 
caracteres (string). Esta fórmula deve ser aplicada a dois 
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elementos. O primeiro pode ser elemento básico (propriedade, 
atributo da base e constante) ou fórmula numérica. O segundo 
elemento deve ser uma lista de valores (propriedade, lista de 
atributos ou lista de constantes). Exemplo: 
<formula nome="pertenceString"> 
 <base atributo=”mes_ultimo_consumo”/> 

 <const valor=”1,2,NULL”/> 
</formula> 

 

Os elementos básicos podem ser: 

• propriedade: Obtém o valor do elemento <propriedade> da regra com o 
mesmo nome definido nesta tag. Exemplo: 
<propriedade nome=”r3”/> 

 
• atributo:  Obtém o valor do atributo da base escolhida, de acordo com o 

formato da base selecionado. Exemplo: 
<base atributo=”mes_ultimo_consumo”/> 

 
• baseIndexada: Obtém o valor do atributo da base escolhida, de acordo 

com o formato da base selecionado. Exemplo: 
<baseIndexada atributo=”consumo”> 

<const valor=”24”/> 

<baseIndexada/> 

 
• const: Define um valor constante, que será usado apenas naquele 

momento. Exemplo: 
<const valor=”1”/> 

 

Para fórmulas que realizam operações sobre um conjunto de valores, existe um 
elemento especial que permite listar os atributos da base: 

• lstAtributos: Obtém o valor dos atributos listados na base escolhida. O 
nome usado nesta tag deve ser o mesmo utilizado no formato da base 
selecionado. Exemplo: 
<lstAtributos atributos=”consumo23,consumo22,consumo21”/> 

 

As fórmulas numéricas realizam operações que retornam valores numéricos. As 
possíveis fórmulas numéricas são: 

• soma: Calcula a soma entre dois elementos, que podem ser elementos 
básicos (propriedade, atributo da base e constante) ou fórmulas 
numéricas. Exemplo: 
<formula nome="soma"> 
 <base atributo=”consumo24”/> 

 <const valor=”3”/> 
</formula> 

 
• diferenca: Calcula a subtração entre dois elementos, que podem ser 

elementos básicos (propriedade, atributo da base e constante) ou 
fórmulas numéricas. Exemplo: 
<formula nome="diferenca"> 
 <base atributo=”consumo24”/> 

 <formula nome="soma"> 
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  <base atributo=”consumo24”/> 

  <const valor=”3”/> 
 </formula> 
</formula>  
 

• multiplicacao: Calcula a multiplicação entre dois elementos, que podem 
ser elementos básicos (propriedade, atributo da base e constante) ou 
fórmulas numéricas. Exemplo: 
<formula nome="multiplicacao"> 
 <formula nome="soma"> 

  <base atributo=”consumo23”/> 

  <const valor=”3”/> 
 </formula> 
 <const valor=”2”/> 
</formula> 

 
• divisao: Calcula a divisão real entre dois elementos, que podem ser 

elementos básicos (propriedade, atributo da base e constante) ou 
fórmulas numéricas. Exemplo: 
<formula nome="divisao"> 
 <formula nome="soma"> 

  <base atributo=”consumo23”/> 

  <const valor=”3”/> 
 </formula> 
 <formula nome="multiplicacao"> 

  <base atributo=”consumo23”/> 

  <const valor=”3”/> 
 </formula> 
</formula> 

 
• div: Calcula o quociente da divisão inteira entre dois elementos, que 

podem ser elementos básicos (propriedade, atributo da base e constante) 
ou fórmulas numéricas. Esta fórmula  retorna o valor q da expressão a = 
b*q + r, onde a é o dividendo, b é o divisor, q é o quociente e r é o resto. 
Exemplo: 
<formula nome="div"> 
 <base atributo=”consumo24”/> 

 <formula nome="multiplicacao"> 

  <base atributo=”consumo23”/> 

  <const valor=”3”/> 
 </formula> 
</formula> 

 
• mod: Calcula o resto da divisão inteira entre dois elementos, que podem 

ser elementos básicos (propriedade, atributo da base e constante) ou 
fórmulas numéricas. Esta fórmula  retorna o valor r da expressão a = b*q 
+ r, onde a é o dividendo, b é o divisor, q é o quociente e r é o resto. 
Exemplo: 
<formula nome="mod"> 
 <base atributo=”consumo24”/> 

 <const valor=”3”/> 
</formula> 

 
• incrementa: Soma o valor 1 (um) ao elemento, que pode ser um 

elemento básico (propriedade, atributo da base e constante) ou uma 
fórmula numérica. Exemplo: 
<formula nome="incrementa"> 
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 <base atributo=”consumo24”/> 
</formula> 

 
• decrementa: Subtrai o valor 1 (um) do elemento, que pode ser um 

elemento básico (propriedade, atributo da base e constante) ou uma 
fórmula numérica. Exemplo: 
<formula nome="decrementa"> 
 <base atributo=”consumo24”/> 
</formula> 

 
• absoluto: Calcula o valor absoluto de um elemento, que pode ser um 

elemento básico (propriedade, atributo da base e constante) ou uma 
fórmula numérica. Exemplo: 
<formula nome="absoluto"> 
 <formula nome="decrementa"> 

  <base atributo=”consumo24”/> 
 </formula> 
</formula> 

 
• negacao: Calcula o valor com sinal inverso de um elemento, que pode 

ser um elemento básico (propriedade, atributo da base e constante) ou 
uma fórmula numérica. Exemplo: 
<formula nome="negacao"> 
 <formula nome="absoluto"> 

  <formula nome="decrementa"> 

   <base atributo=”consumo24”/> 
  </formula> 
 </formula> 
</formula> 

 
• media: Calcula a média de uma lista de valores, que pode ser uma 

propriedade (com uma lista de valores), uma constante (com uma lista de 
valores) ou uma lista de atributos da base. Exemplo: 
<formula nome="media"> 
  <lstAtributos atributos=”consumo23,consumo22,consumo21”/> 
</formula> 

 
• desvio_padrao: Calcula o desvio padrão de uma lista de valores, que 

pode ser uma propriedade (com uma lista de valores), uma constante 
(com uma lista de valores) ou uma lista de atributos da base. Exemplo: 
<formula nome="desvio_padrao"> 
  <lstAtributos atributos=”consumo23,consumo22,consumo21”/> 
</formula> 

 
• condicional: Retorna o segundo argumento se o primeiro argumento é 

verdadeiro. Senão, retorna o terceiro argumento. O primeiro argumento 
deve ser uma fórmula condicional. O segundo e terceiro argumentos 
podem ser elementos básicos (propriedade, atributo da base e constante) 
ou fórmulas numéricas. Exemplo: 
<formula nome="condicional"> 
 <formula nome=”maior”/> 

  <base atributo=”consumo24”/> 

  <const valor=”30”/> 
 </formula> 
 <base atributo=”consumo23”/> 

 <base atributo=”consumo24”/> 
</formula> 
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• subtraiMes: Calcula a subtração, em meses, de um elemento, que pode 

ser um elemento básico (propriedade, atributo da base e constante) no 
formato 'YYYYMM'. Exemplo: 
<formula nome="subtraiMes"> 
 <base atributo=”ano_mes_ultimo_consumo”/> 

<propriedade nome=”n”/> 
</formula> 

 

Existe ainda uma fórmula específica que permite atribuir um valor a uma variável da 
regra. Esta fórmula não é usada para retornar valores, apenas para atribuir um valor a 
uma variável: 

• Atribui: Atribui um valor a uma variável. O primeiro argumento deve 
ser uma variável e o segundo argumento pode ser um elemento básico 
(propriedade, atributo da base e constante) ou uma fórmula numérica. 
Exemplo: 
<formula nome="atribui"> 
 <variavel nome=”cont”/> 

<formula nome=”incrementa”/> 

 <propriedade nome=”cont”/> 
 </formula> 
</formula> 

 

Entre as tags <entao> e </entao> estão as ações ou o resultado, quando a condição 
testada entre as tags <se> e </se> for verdadeira. Já entre as tags <senao> e </senao> 
estão as ações ou o resultado, quando a condição testada entre as tags <se> e </se> for 
falsa.  
Entre essas tags podem aparecer fórmulas de atribuição e deve sempre existir um 
resultado ou a próxima condição a ser testada. Por exemplo: 

<senao> 

<formula nome="atribui"> 
 <variavel nome=”cont”/> 

<formula nome=”incrementa”/> 

 <propriedade nome=”cont”/> 
 </formula> 
</formula> 

   <testacond nome="Segunda"/>  

  </senao> 

 
Caso não seja necessário realizar alguma atribuição, a tag poderá ser apenas: 

<senao> 

   <testacond nome="Segunda"/>  

  </senao> 

 
Os resultados possíveis são: 

• Normal: Quando o consumidor não apresenta características que 
indiquem irregularidade. Exemplo: 

<resultado valor="0">normal</resultado>  

• Inspecionar: Quando o consumidor apresenta características que 
indiquem irregularidade. 

<resultado valor="1">inspecionar</resultado>  
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• Sem resultado: Quando nada se pode avaliar em relação ao conjunto 
genérico de consumidores 

<resultado valor="2">sem resultado</resultado>  

Para testar uma outra condição, deve-se indicar qual o nome dela. Exemplo: 

  <testacond nome="Segunda"/>  

Ao final de cada condição, é necessário fechar a tag correspondente, usando: 

 </cond> 

E, ao final de todas as condições, é necessário fechar a tag da regra, usando:  

 </regra> 

 

Para permitir que uma nova regra seja exibida no sistema, ela deve estar relacionada no 
arquivo 'controleRegras.xml'. Um trecho do arquivo exemplifica como a regra deve ser 
especificada: 

 <regrasExistentes> 

  <regra> 

   <nome>Consumo Zero</nome> 

   <arqxml>conf/regraConsumoZero.xml </arqxml> 

  </regra> 

  <regra> 

   <nome>Caixa sem Lacre</nome> 

   <arqxml>conf/regraCaixaSemLacre.xml </arqxml> 

  </regra> 

  ... 

 </regrasExistentes >  

 

Para cada regra, deve-se especificar o nome da regra e o diretório onde está o arquivo 
XML com a definição da regra. Recomenda-se fortemente usar sempre o diretório 
“sauipe/conf”, onde já existem algumas regras já implementadas. 

5.2. Criando um novo formato de base 
Caso seja necessário criar um outro formato de base, deve-se criar um novo 

arquivo XML. O elemento raiz do documento XML de um formato de base contém o 
nome e o delimitador dos atributos. Um exemplo pode ser mostrado abaixo: 

<formato nome="formatoBaseGeral" delimitador=","> 

Em seguida, existe um elemento para cada atributo da base. 

<atributo nome="dw_uc" tipo="numeric" acao="save" formula="" 

argumentos=""/> 

Cada atributo possui um nome, um tipo, uma ação, uma fórmula e um argumento. A 
versão atual do sistema não utiliza fórmulas para calcular atributos no pré-
processamento. Portanto, as informações que devem ser realmente utilizadas atualmente 
são o nome e o tipo do atributo. O tipo pode ser 'numeric', para números, ou 'nominal', 
para texto. 
Ao final de todos os atributos, é necessário fechar a tag principal, usando: 

</formato> 

Para permitir que um novo formato seja exibido no sistema, ele deve estar relacionado 
no arquivo 'controleRegras.xml'. Segue um trecho do arquivo para exemplificação: 
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<formatosBase> 

     <formatoBase nome="Formato Base Padrao1"> 

     <arqxml>conf/formatoBasePadrao1.xml</arqxml>  

   </formatoBase> 

   <formatoBase nome="Formato Base Geral"> 

      <arqxml>conf/formatoBaseGeral.xml</arqxml>  

   </formatoBase> 

     <formatoBase nome="Formato Analise Atividade Especifica"> 

     <arqxml>conf/formatoAnaliseAtividadeEspecifica.xml</arqxml>  

   </formatoBase> 

   </formatosBase> 

Recomenda-se fortemente usar sempre o diretório “sauipe/conf”, onde já existem alguns 
formatos prontos. 
No painel “Seleção do Formato da Base” (ver figura 7, seção 4.2), deve ser selecionado 
o formato compatível com a base selecionada, ou seja, o formato que contenha a relação 
ordenada dos atributos que aparecem na base. 
Apenas são exibidos no painel os formatos definidos no arquivo ‘controleRegras.xml’, 
que se encontra no diretório “sauipe/conf”. Se o formato não for compatível com a base, 
o sistema não funcionará corretamente. 

Glossário 
 

XML (EXtensible Markup Language): Linguagem de demarcação simples e flexível 
usada para descrever dados. A demarcação utilizada é também chamada de tag, que 
corresponde a um elemento delimitado por “<” e “>” ou por “</” e “>”. A linguagem 
XML é caracterizada por utilizar sempre pares de tags, sendo cada par composto por 
uma tag de início e uma tag de fim, como por exemplo <elemento> e </elemento> . As 
tags não são pré-definidas, elas podem ser definidas de acordo com o contexto em que 
estão aplicadas. Por exemplo: 

<mensagem> 

 <remetente>Paulo</remetente > 

 <destinatário>Maria</destinatário> 

 <assunto>Reunião</assunto > 

 <texto>Não se esqueça da reunião!</texto> 

</mensagem> 

No exemplo, a primeira linha descreve o elemento raiz do documento (mensagem). As 
quatro linhas seguintes descrevem os quatros elementos filhos do elemento raiz 
(remetente, destinatário, assunto e texto). E a última linha define o fim do elemento 
raiz. 
Todo documento XML deve conter um único par de tags para definir um elemento raiz. 
Todos os elementos podem ter subelementos (elementos filhos), contanto que os 
subelementos estejam corretamente aninhados com seu elemento pai. 

 
Formato CSV (Comma Separated Value): 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. 


