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Resumo 

O presente estudo tem por objetivo desenvolver uma metodologia para a análise de variações 

de consumo elétrico. A metodologia proposta é testada utilizando os dados de uma população 

localizada em Austin, Texas e é composta por 213 residências às quais foram recolhidos dados de 

consumo elétrico, através de smart meters, disponibilizados pela organização Pecan Street. 

A análise da base de dados foi realizada em três estágios incluindo a criação de perfis de 

variação de consumo, a segmentação de todos os perfis existentes num ano e a consequente criação 

de padrões anuais de variação de consumo, sendo possível segmentar os consumidores por padrão.  

A criação de perfis de variação de consumo é um ponto de destaque uma vez que permite 

identificar mudanças de comportamento idênticas em consumidores com perfis de consumo diferentes.  

Seguindo a metodologia proposta foram criados padrões de variação. Estes caracterizam as 

residências em função das variações de consumo ao longo de um ano. Com apenas quatro padrões 

foi possível caracterizar o consumo de 64% da população, sendo que os restantes 36% foram 

caracterizados por 25 padrões distintos. No final do estudo foi possível associar dois dos padrões a 

características das residências identificadas em inquéritos. Ao Padrão B está associada a presença de 

um idoso no agregado e ao Padrão C a presença de pelo menos uma pessoa em casa em dias úteis.    

 

Palavras-Chave: Smart metering data, segmentação de consumidores, variação de consumo, 

análise característica de consumidores 
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Abstract  

The present study aims to develop a methodology for the analysis of variations of electric 

consumption. The proposed methodology is tested using the data of a population located in Austin, 

Texas and is composed by 213 households in which electric consumption data was collected, by means 

of smart meters, provided by Pecan Street. 

The analysis of the database was carried out in three stages including: the creation consumption 

variation profiles, the segmentation of all existing profiles in a year and the consequent creation of 

annual patterns of variation of consumption, being possible to segment consumers by patterns. 

The creation of consumption variation profiles is an important point since it allows the 

identification of identical consumption behaviour changes in consumers with different consumption 

profiles. 

Following the proposed methodology, variation patterns were created. These patterns 

characterize the households according to the variations of consumption over a year. With only four 

patterns it was possible to characterize the consumption of 64% of the population, and the remaining 

36% were characterized by 25 patterns. At the end of the study it was possible to associate two of the 

patterns with household characteristics inferred from the responses to the surveys. Pattern B is 

associated with the presence of an elderly person in the household, and Pattern C to the presence of at 

least one person at home on weekdays. 

Keywords: Smart metering data, consumer segmentation, consumption variation, consumer 

characteristics analysis 
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Capítulo 1 - Introdução 

O presente capítulo, com o objetivo de introduzir a dissertação, apresenta-se estruturado em 

seis subcapítulos sendo estes: Energia – Análise Histórica, Consumo de Energia – Atualidade, Smart 

Grid, o Objetivo, as Contribuições e a Estrutura. 

Na introdução é apresentada uma visão geral do consumo de energia na atualidade (quer a 

nível mundial, quer a nível europeu) e das smart grids. O capítulo segue-se com uma síntese dos 

objetivos do estudo e das contribuições do mesmo, ou seja, das inovações do estudo quando 

comparado à literatura. De forma a dar uma visão global do trabalho desenvolvido, é também 

apresentada a estrutura do documento.  

1.1 Energia – Análise Histórica 

A nossa habilidade de transportar, transformar e utilizar energia, tem permitido grandes 

avanços na história da Humanidade. Recuando à pré-história, a descoberta do fogo para além da 

cozedura de alimentos, aquecimento, proteção contra animais possibilitou também a metalurgia. Dada 

a sua importância na pré-história, a metalurgia marca a transição entre a idade da Pedra e dos Metais. 

Avançando até ao século XVIII, a introdução da máquina a vapor na indústria, engenho 

construído em metal recorrendo ao conhecimento acumulado da produção e manipulação de metais, 

técnicas estas iniciadas alguns milénios antes na Idade dos Metais, viabilizou a conversão de energia 

térmica em mecânica. A máquina a vapor, nada mais que um transformador de energia, desencadeou 

a Revolução Industrial. Até então o trabalho mecânico era realizado por humanos e animais à exceção 

do uso de alguns cursos de água e moinhos de vento como fonte de trabalho para a moagem de 

cereais.  

A invenção do motor de combustão interna no século XIX, promoveu a criação do automóvel. 

Recorrendo a combustíveis líquidos, um automóvel com um motor pequeno, comparando com os 

motores a vapor presentes na indústria e locomotivas, era mais potente e com maior autonomia do que 
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as carruagens de tração animal. O século XX massificou a utilização do motor de combustão interna 

nos transportes marítimos, terrestres e aéreos. 

No final do século XIX, a implementação da corrente alternada permitiu o transporte de energia 

na forma de eletricidade a grandes distâncias e baixo custo. Uma vez mais, a habilidade humana em 

manipular energia, promoveu avanços tecnológicos muito importantes na sociedade. A iluminação e o 

motor elétrico, a eletrónica, os computadores são algumas das invenções derivadas da nossa 

capacidade em produzir, distribuir e manipular energia elétrica. 

1.2 Consumo de Energia - Atualidade 

Hoje em dia, a grande dependência energética da sociedade é satisfeita recorrendo a variadas 

fontes de energia. A versão moderna da máquina a vapor passou da indústria para centrais 

termoelétricas, consumindo variadas fontes de energia primária tais como: carvão, diesel, gás natural, 

etc. e produzindo eletricidade. O motor a combustão interna continua a ser o principal fornecedor de 

energia mecânica nos transportes terrestres e marítimos. A combustão do gás natural para além de ser 

utilizado em centrais termoelétricas, é também uma fonte de calor em algumas habitações e indústrias.  

Em 2014, 73% de toda a energia final consumida no mundo provinha de três fontes: 

combustíveis líquidos derivados do petróleo; gás natural; eletricidade. O grande consumo de petróleo, 

39,9% da energia final mundial, resulta da necessidade da sociedade atual em transportar pessoas e 

mercadorias por todo o globo, agregado ao facto de que quase todos os meios de transporte 

necessitarem destes combustíveis fósseis. Os transportes utilizam cerca de 65% de toda a energia final 

proveniente do petróleo [2]. 

 

Figura 1-1: Percentagem do tipo de combustível no consumo final (panorama mundial). [2] 

É de realçar que o consumo de eletricidade atualmente, à semelhança das últimas décadas, 

apresenta o maior crescimento a nível mundial quando comparado a outras fontes de energia final [1]. 

Segundo o relatório ‘Key World Energy Statistics, 2016’ produzido pela International Energy Agency, 

nas últimas 4 décadas o consumo mundial de energia elétrica cresceu aproximadamente 400%, 
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passando de 6 131 TWh em 1973 para 23 816 TWh em 2014 [2]. Estimativas realizadas pela U.S. 

Energy Information Administration, no relatório ‘International Energy Outlook 2016’, preveem que o 

consumo de eletricidade em 2040 será 69% maior que o registado em 2012. O aumento é atribuído 

principalmente ao crescimento económico global, com os países externos à OCDE a contribuírem em 

62% do crescimento [1].  

Na União Europeia o consumo de energia final tem vindo a decrescer, sendo que, entre 2005 

e 2014 o consumo reduziu 11%. Durante este período o consumo de eletricidade foi reduzido em 2,8% 

enquanto que os consumos de gás natural e combustíveis derivados do petróleo diminuíram 18,6% e 

16,1% respetivamente. É de realçar que a utilização de eletricidade recuou 2,8% enquanto que a 

totalidade das energias primárias utilizadas no mesmo período foi reduzida em 11%, principalmente 

devido ao abrandamento económico e poupanças energéticas em certos países [3]. 

 

Figura 1-2: Consumo de energia final na UE por setor. [3] 

  
Dadas as consequências ambientais associadas à combustão de combustíveis fósseis, 

diversos governos têm implementado medidas que visam reduzir o consumo dos mesmos. Os 

incentivos à compra de veículos elétricos, é uma das medidas mais recorrentes cujo objetivo é 

minimizar as emissões de gases poluentes, reduzindo o consumo de gasóleo e gasolina e aumentando 

a utilização de eletricidade [5]. Uma vez que a eletricidade pode ser obtida a partir de fontes de energia 

renovável é uma energia com potencial em baixar as emissões globais de gases intensificadores do 

efeito estufa. 

Para além da possibilidade de a eletricidade ser proveniente de fontes renováveis, o seu 

transporte e distribuição são outras grandes vantagens. Porém o preço de armazenamento elevado 
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obriga a que a procura e oferta de eletricidade estejam sempre em sintonia. Quando a oferta depende 

de painéis fotovoltaicos e ou turbinas eólicas tal sintonia nem sempre é exequível. Em certas alturas, 

quando a oferta ultrapassa a procura, a eletricidade excedente pode ser, se a rede dispuser de sistemas 

de armazenamento (como por exemplo uma central hidroelétrica com bombeamento de água), 

armazenada na forma de energia potencial na barragem. No entanto se o armazenamento for 

inexistente ou insuficiente, a produção de eletricidade tem que ser diminuída. Deste modo, esforços 

acrescidos são necessários para diversificar a oferta, desenvolver sistemas de armazenamento de 

energia, e sintonizar a procura com a oferta, para que a rede elétrica seja capaz de conectar um 

crescente número de utilizadores e produtos a uma crescente produção de eletricidade por fontes 

renováveis. 

1.3 Smart Grid 

De modo a maximizar a energia elétrica de fontes renováveis, garantir a segurança e fiabilidade 

da rede, aumentar os níveis de eficiência, permitir a integração do automóvel elétrico, aumentar o 

sincronismo entre os produtores e consumidores, é necessário evoluir as atuais redes elétricas para a 

chamada smart grid. 

Com o intuito de satisfazer os pontos acima referidos, uma smart grid incorpora novos produtos 

e serviços com tecnologias de monitorização, comunicação e controlo inteligentes dispersos por todo 

o sistema [6].  Com a finalidade de monitorizar e comunicar consumos e eventos de subsistemas da 

rede, smart meters têm sido amplamente instalados em algumas redes elétricas europeias, 

nomeadamente na Finlândia, Suécia e Itália onde em 2014 operavam coletivamente cerca de 45 

milhões de smart meters [7]. Estes dispositivos são um dos componentes mais importantes numa smart 

grid. Caracterizam-se principalmente pela medição e registo digital do consumo de eletricidade e a 

capacidade de comunicação bidirecional. 

A combinação destas funcionalidades permite aos distribuidores de eletricidade: reduzir custos 

de leitura, ativação, mudança e desativação do fornecimento; a criação de programas de Demand Side 

Management (DSM) com tarifas variáveis; melhorar a gestão dos picos de carga nos diversos 

componentes da rede. Um smart meter também traz vantagens ao consumidor final nas formas de: 

faturação mensal relativa a consumos reais; visualização do perfil de consumo e melhor gestão dos 

consumos em horas de pico [8]. 

Tendo em conta que os smart meters registam os consumos elétricos com grande resolução, 

relativamente às tradicionais leituras de contador de apenas algumas vezes por ano, diversos métodos 

de processamento de dados têm sido aplicados com o propósito de extrair conhecimento dos perfis de 

consumo detalhados. Relativamente aos consumidores domésticos, que na União Europeia 

representavam 29% do consumo total de eletricidade em 2014 [4], as informações obtidas a partir dos 

perfis de consumo possibilita aos comercializadores de eletricidade endereçar campanhas 

personalizadas de marketing e ou eficiência energética a certos grupos de clientes, melhorar as 
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ferramentas internas de previsão de consumo e, entre outras, prever o impacto de novas tecnologias, 

nomeadamente automóveis elétricos, painéis solares fotovoltaicos e ou armazenamento local de 

energia. 

Dados recolhidos em programas de testes com smart meters têm permitido, um pouco por todo 

o mundo, diversos estudos por parte da comunidade científica. Em J.L. Viegas et al. [9], técnicas de 

clustering, feature selection, e classificação são aplicadas a dados compostos por perfis de consumo 

com amostragem horária (provenientes de smart meters) e caraterísticas do consumidor recolhidas 

através de inquérito, com o intuito de desenvolver um classificador de novos clientes. Com a mesma 

finalidade, em Ramos et al. [10] foram aplicados diversos algoritmos de clustering de modo a criar perfis 

característicos de grupos de consumidores. Dos perfis extraíram-se features às quais foram aplicadas 

um conjunto de regras, criando-se assim um classificador automático de consumidores. 

Em Beckel et al. (2014) [11] e J.L. Viegas et al. [12], perfis detalhados do consumo registados 

por smart meters são analisados a fim de identificar caraterísticas do consumidor, como por exemplo: 

nível de rendimentos, existência de crianças, tamanho da habitação, tipo de iluminação, etc. A 

capacidade de aferir algumas destas caraterísticas a partir dos dados de consumo simplifica 

significativamente o processo de aquisição de informações que os comercializadores de eletricidade 

necessitam a fim de melhorar os seus serviços, seja no planeamento de tarifas, campanhas de 

marketing ou eficiência energética. 

Em T. Räsänen et al.(2010) [27] self-organizing maps juntamente com o algoritmo k-means são 

utilizados para definir perfis de consumo de grandes quantidades de consumidores. Uma variante do 

algoritmo k-means, dynamic k-means, é utilizado em I. Benítez et al. (2014) [25], para segmentar 759 

consumidores da rede elétrica espanhola em função dos padrões de consumo praticados ao longo de 

um ano. 

1.4 Objetivo 

Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma metodologia de extração de conhecimento 

a partir de dados de consumo elétrico. Dado o peso que as variações de consumo representam para 

os fornecedores de eletricidade, a extração de conhecimento incidir-se-á nas variações de consumo ao 

longo do tempo. 

Pretende-se segmentar, recorrendo a técnicas de clustering, as alterações de dinâmica de 

consumo entre estações durante a extensão de um ano.  Após a segmentação das variações 

pretende-se agrupar as residências por padrões anuais de variação. 

Por fim, utilizando ferramentas de modelação procura-se estudar se algumas características 

das residências e dos agregados familiares recolhidas mediante inquéritos podem caracterizar os 

padrões anuais de variação identificados. 
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1.5 Contribuições 

De forma a esclarecer as contribuições do presente documento face aos desenvolvimentos da 

literatura, apresenta-se abaixo uma breve explicação de parte da metodologia utilizada neste estudo 

relativamente à segmentação de consumidores.  

No presente estudo a segmentação de perfis é realizada tendo em consideração todas as 

variações dos perfis entre estações ao longo de um ano. Por exemplo, considerando os consumidores 

A, B e C, cada um deles tem um perfil de variação distinto para cada transição de estação do ano, 

perfazendo um total de 12 perfis (A1 - C4 – Tabela 1-1). Estes 12 perfis são utilizados para a criação 

de grupos que se caracterizam pela semelhança entre perfis. Aos 12 perfis é aplicado o algoritmo k-

means de forma a agrupar os perfis semelhantes. Por hipótese, do exemplo, surgem 3 grupos: 

 𝛼: A1, B3, C1, C4 

 𝛽: A2, B1, C2 

 𝛾: A3, A4, B2, B4, C3 

 
Inv-Pri Pri-Ver Ver-Out Out-Inv 

A A1 A2 A3 A4 

B B1 B2 B3 B4 

C C1 C2 C3 C4 

Tabela 1-1: Exemplo explicativo 

De forma a caracterizar um consumidor/residência ao longo do ano definem-se padrões com 

base nos grupos 𝛼, 𝛽 e 𝛾. A título de exemplo apresenta-se o padrão que caracteriza o 

consumidor/residência A. 

 

Tendo em consideração o explicitado acima pode concluir-se que o presente estudo se destaca 

da literatura na medida em que a segmentação de consumidores é avaliada tendo em conta a variação 

do consumo num determinado intervalo de tempo (por exemplo, da estação da primavera para a 

estação de verão) enquanto na literatura os estudos são realizados atendendo a perfis de consumo 

representando uma única estação. Estes perfis de variação apresentam algumas vantagens 

comparativamente aos perfis de consumo no que diz respeito à alteração de comportamento de 

consumo. As variações de consumo permitem identificar as mesmas mudanças de consumo derivadas, 

 
Padrão de variação anual do Consumidor A: 𝛼 −  𝛽 −  𝛾 −  𝛾 
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por exemplo, pela utilização de aquecimento no inverno, mesmo entre consumidores com perfis de 

consumo distintos. 

A criação de grupos é realizada tendo em consideração todos os perfis de variação presentes 

num ano, ao passo que na literatura estes são criados individualmente por estação. Utilizando o 

exemplo explicativo, na literatura após dividir o ano nas respetivas estações, os perfis seriam 

segmentados individualmente por estação, ou seja, para o caso Inv-Pri os grupos seriam criados com 

base apenas nos perfis A1, B1 e C1.  

1.6 Estrutura 

A presente tese encontra-se estruturada nos cinco capítulos abaixo indicados: 

 Capítulo 1 - Visão geral sobre o consumo elétrico no mundo e na europa, resumo dos métodos de 

extração de conhecimento a partir de dados de smart meters;  

 Capítulo 2 - Apresentação da base de dados em estudo, técnicas de pré-processamento, criação 

de perfis e perfis de variação; 

 Capítulo 3 - Breve explicação dos algoritmos utilizados durante a análise de dados; 

 Capítulo 4 - Análise de dados e respetivos resultados. 

 Capítulo 5 – Conclusões  
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Capítulo 2 - Base de dados de consumo elétrico 

O Capítulo 2 começa por apresentar a base de dados utilizada para o estudo (subcapítulos 2.1 

e 2.2), seguindo-se as técnicas de transformação de dados utilizadas, nestas incluem-se a 

normalização de perfis e o perfil de variação. 

A normalização de perfis inclui quatro análises, sendo estas designadas de: Máximo-Mínimo, 

Máximo, Média Zero e Média.   

2.1 Base de dados consumo elétrico Pecan Street 

Todas as análises neste trabalho são aplicadas a uma base de dados disponibilizada 

gratuitamente para fins académicos pela organização de pesquisa e desenvolvimento Pecan Street 

[19]. Das diversas bases de dados cedidas pela organização, utilizaram-se dados de consumo elétrico 

com resolução horária e respostas a inquéritos recolhidos a centenas de residências em Austin Texas 

nos Estados Unidos. 

2.2 Pré-processamento de dados 

O pré-processamento de dados permite lidar com a falta de precisão nas medições, registos 

incompletos e inconsistências encontradas em grande parte das atuais bases de dados, devido às suas 

enormes escalas, diversas fontes de aquisição e respetivos problemas. Relativamente à base de dados 

em análise, uma vez que os dados foram recolhidos por smart meters, assume-se que a qualidade dos 

dados é boa no que respeita à precisão das medições. No entanto, existem muitos registos incompletos 

que forçaram a exclusão de algumas residências. As inconsistências presentes devido à mudança 

horária no verão foram corrigidas com interpolação linear no mês de março, acrescentando desta forma 

a hora em falta, e exclusão da hora extra em novembro.  

Consideraram-se para o estudo, 213 consumidores que nos anos 2014 e 2015 possuíam o 

consumo elétrico registado 99% do tempo. Após a seleção dos dados, procedeu-se ao preenchimento 

dos elementos em falta através de interpolações lineares até um máximo de 3 horas consecutivas. Esta 

metodologia de pré-processamento de dados foi implementada em [18]. 
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2.3 Perfis de consumo 

Perfil de consumo é o conjunto de dados que caracteriza, para um determinado período (por 

exemplo um dia, mês ou estação), o consumo elétrico de um ou vários consumidores. Serão usados 

perfis com amostragem horária e dimensão diária. Uma vez que o consumo residencial de eletricidade 

se altera significativamente entre os dias úteis e o fim de semana os perfis analisados ao longo do 

trabalho não contemplam os fins de semana. No entanto, o mesmo procedimento poderia ser aplicado 

aos consumos de fim de semana. Partindo das assunções de que os utilizadores têm hábitos 

constantes ao longo do mês (Figura 2-1) e que pouco alteram ao longo das estações do ano, definem-

se os perfis de consumo característicos a partir da média de todos os registos contidos nestes espaços 

temporais.  

O exemplo na Figura 2-1 apresenta a traço forte o perfil diário de um consumidor no mês de 

janeiro, composto pela média dos consumos diários representados a traço fino. 

 

Figura 2-1: Exemplo de perfil de consumo (média mensal) 

2.4 Normalização dos Perfis 

A normalização dos perfis é um passo indispensável para que dinâmicas de consumo 

semelhantes sejam identificadas como tal, recorrendo por exemplo a técnicas de clustering, ainda que 

o consumo total de energia varie entre consumidores. Caso não seja realizado nenhum tipo de 

transformação aos perfis, os algoritmos de clustering baseados em distâncias euclidianas entre 

elementos tendem, inevitavelmente, a agrupar os utilizadores por quantidade de consumo. 

Das diversas maneiras que é possível normalizar os dados há que ponderar as vantagens e 

desvantagens que cada modificação introduz à análise dos perfis de consumo. É pretendido que a 

dinâmica do perfil esteja presente e que após transformados, perfis idênticos representem dinâmicas 

de consumo idênticas. 



11 
 

Nas subsecções seguintes são analisadas as transformações que diferentes métodos realizam 

ao perfil diário de quatro consumidores (Figura 2-2) denominados pelas letras A, B, C e D. 

 

Figura 2-2: Exemplo de perfis diários não normalizados 

2.4.1 Máximo - Mínimo 

A normalização máximo-mínimo, altera o perfil de consumo através de uma transformação 

linear de modo a que os valores mínimo e máximo do perfil sejam deslocados para zero e um 

respetivamente (Figura 2-3) .  

Esta transformação, ao limitar o consumo entre zero e um, elimina os patamares apresentados 

nos consumos absolutos, como pode ser constatado comparando os perfis A e B entre as Figura 2-2 e 

Figura 2-3. No entanto, esta normalização filtra algumas caraterísticas dos perfis, tornando-os muito 

semelhantes entre si. Comparando os perfis A e D, na Figura 2-2, estes apresentam dinâmicas 

distintas, sendo o perfil A muito uniforme ao longo do dia enquanto que o perfil D triplica o consumo 

entre as horas da madrugada e o final da tarde. Tal discrepância entre perfis não é realçada na 

normalização máximo-mínimo apresentada na Figura 2-3 onde todos os perfis possuem a mesma razão 

entre consumo máximo e mínimo. 

Quando as análises procedentes à normalização dão maior relevância aos intervalos de tempo 

em que os utilizadores consomem eletricidade, como por exemplo agrupar consumidores pelas horas 

de maior e menor consumos, a normalização máximo-mínimo adequa-se ao efeito.  
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Figura 2-3: Exemplo de perfis diários normalizados pelo  máximo-mínimo 

2.4.2 Máximo 

Os perfis normalizados pelo seu valor máximo, são obtidos através da razão entre o perfil e o 

consumo máximo diário. Esta transformação, limita o novo perfil entre zero e um e, contrariamente ao 

sucedido com a normalização máximo-mínimo, a razão entre o valor máximo e mínimo é mantida. Desta 

forma os perfis A e B, correspondendo a consumos mais constantes que os consumidores C e D, 

distinguem-se visivelmente na Figura 2-4. 

Um ponto negativo da normalização pelo máximo é a aparente desigualdade no consumo total 

de energia entre consumidores. Considerando a Figura 2-4, os consumidores A e B aparentam 

consumir mais eletricidade ao longo do dia relativamente aos consumidores C e D. Esta particularidade 

apesar de não introduzir erro na identificação de perfis semelhantes pode dificultar a interpretação e 

análise dos resultados por parte do analista. 

 

Figura 2-4: Exemplo de perfis diários normalizados pelo valor máximo 
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2.4.3 Média Zero 

Perfis de média zero são obtidos subtraindo ao perfil original o valor médio de consumo. 

Contrariamente às normalizações expostas nos pontos 2.3.1 e 2.3.2, esta transformação gera um perfil 

não limitado, mas sem risco de fragmentação de utilizadores em função do consumo médio. 

Os perfis resultantes, em consequência de somente terem sofrido uma translação vertical, 

mantêm as dinâmicas originais dificultando a comparação entre perfis diferentes. Ou seja, se 

analisarmos os perfis A e B na Figura 2-2, à parte da diferença na quantidade de eletricidade 

consumida, estamos perante dois utilizadores relativamente idênticos quanto à dinâmica de consumo. 

Esta semelhança bem representada na normalização pelo máximo (Figura 2-4), é pouco visível na 

normalização média zero (Figura 2-5) onde o perfil A pouco se distancia de zero enquanto que o perfil 

B varia entre valores próximos de -1 e 1. 

Outro aspeto menos positivo da utilização desta normalização é a existência de valores 

negativos, podendo suscitar dúvidas quanto à interpretação dos mesmos. 

 

Figura 2-5: Exemplo de perfis diários normalizados pela média zero. 

 

2.4.4 Média 

A última transformação considerada neste trabalho resulta da razão entre o perfil e a sua média. 

Os perfis provenientes não são limitados, têm média unitária e a sua dinâmica é ajustada tendo em 

conta o consumo.  

Com a aplicação desta transformação, perfis constantes apresentam poucas variações em 

torno do consumo unitário. Outra característica importante deste processo é o destaque dado aos perfis 

que não consomem eletricidade uniformemente ao longo do dia. Como é possível constatar a partir do 
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perfil C na Figura 2-6, esta transformação destaca o pico de consumo deste utilizador relativamente 

aos restantes pelo facto de grande parte do consumo diário ser realizado entre as 20h e 22h. Uma vez 

que o perfil original é dividido pelo seu valor médio, um consumo normalizado de quatro unidades 

(sendo o sucedido no perfil C), significa que o utilizador durante esse período solicitou quatro vezes 

mais potência da rede do que se consumisse a eletricidade uniformemente ao longo do dia. 

 

Figura 2-6: Exemplo de perfis diários normalizados pela média. 

 

2.4.5 Seleção da normalização 

Para que as análises posteriores identifiquem os consumidores o mais fielmente possível, a 

escolha da transformação de dados a fazer deve ser bem ponderada tendo em conta as caraterísticas 

principais que se pretende manter. Uma vez que o clustering de consumidores é uma segmentação 

não supervisionada, uma vez que não existe uma verdade absoluta quanto à pertença de cada 

consumidor a um certo grupo, se o processo de normalização destacar certas caraterísticas do perfil, 

poderá introduzir tendências nos processos de clustering.  

As transformações máximo-mínimo e média zero não parecem ser indicadas para o problema 

em questão dado que: A normalização máximo-mínimo impõe a todos os perfis os valores máximo e 

mínimo, deixando de ser possível discriminar perfis relativamente constantes dos mais irregulares; A 

normalização média zero produz perfis com valores negativos, dificultando a interpretação para além 

de que não relaciona as variações de consumo com a quantidade total utilizada, complicando a 

comparação entre perfis. 

Relativamente às transformações máximo e média, ambas diferenciam os perfis mais 

constantes dos mais irregulares (Figura 2-4 e Figura 2-6 perfis A e B) e relacionam os perfis com uma 

quantidade de energia, facilitando a comparação de perfis com dinâmicas idênticas mas com consumos 

diferentes. Quanto às diferenças, as diferentes áreas sobre os perfis normalizados pelo máximo podem 
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induzir interpretações erradas quanto aos níveis de consumo ao invés da transformação pela média, 

em que todos os perfis possuem área unitária. Comparando os perfis C e D resultantes das duas 

transformações é evidente a diferença entre as alturas de pico presentes na Figura 2-6 e inexistentes 

na Figura 2-4. O pico acentuado do perfil C na normalização pela média é consequência do consumo 

diário ser efetuado em grande parte durante essa hora. A importância de identificar consumidores com 

alterações súbitas no consumo deve-se às dificuldades acrescidas no fornecimento de eletricidade 

quando há alterações rápidas na procura. Os comercializadores de energia, conseguindo identificar 

corretamente os clientes mais influentes nos picos de procura, podem elaborar tarifários e ou 

campanhas de sensibilização personalizadas com o intuito de alterar a procura.  

Os perfis possuírem média unitária e a diferenciação entre picos de consumo são as razões 

mais significativas na escolha da normalização pela média ao longo do trabalho ao invés da 

normalização pelo máximo. 

 

2.4.6 Implementação da normalização 

Escolhida a normalização a aplicar é necessário definir o modo de implementação. Esta 

necessidade advém do facto de muitas das análises subsequentes utilizarem perfis representativos de 

um consumidor num determinado período de tempo, mensal ou trimestral. Um perfil mensal de 

consumo diário normalizado pode ser obtido calculando a média dos perfis diários normalizados ou 

normalizando a média dos perfis diários. O diagrama exposto na Figura 2-7 apresenta estas duas 

implementações.  

A normalização da média dos perfis diários permite, recorrendo ao perfil final e ao consumo 

total de eletricidade do utilizador, calcular o perfil médio de consumo absoluto, por outras palavras, é 

possível obter a médias dos consumos diários do intervalo de tempo considerado. Esta caraterística 

não está presente na implementação pela média dos perfis normalizados, pois cada perfil diário é 

normalizado tendo em conta o consumo desse mesmo dia. Assim sendo, escolheu-se a normalização 

da média dos perfis diários. 
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Figura 2-7: Diagrama das implementações analisadas do processo de normalização. 
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2.5 Perfil de variação 

Sendo o objetivo deste trabalho analisar os consumos elétricos tendo em conta as suas 

variações, é necessário transformar os perfis de consumo em variações. 

Os perfis de variação são calculados a partir da diferença entre dois perfis de consumo 

consecutivos. Não sendo perfis de consumo, estes podem ter valores positivos e negativos. Aos valores 

positivos do perfil de variação correspondem aumentos de consumo face ao mês anterior. Os valores 

negativos indicam diminuição da quantidade consumida. No diagrama da Figura 2-8 é apresentado um 

esquema do cálculo do perfil de variação. 

Em comparação com os perfis de consumo utilizados na literatura, o perfil de variação permite 

diferenciar consumidores pelas suas alterações de consumo. Esta característica permite, por exemplo, 

agrupar consumidores que nos meses de verão utilizam ar condicionado mesmo que estes apresentem 

perfis de consumo distintos, pois o perfil de variação só terá em conta a mudança de consumo 

(passagem da não utilização para a utilização do ar condicionado) independentemente do perfil de 

consumo. 

 

Figura 2-8: Esquema do cálculo do perfil de variação 
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Capítulo 3 - Métodos 

O Capítulo 3 apresenta os algoritmos utilizados na análise de dados, dividindo-se em três 

grupos: Clustering (K-means), Índices de Validação e Regressão Logística. Os índices de Validação 

utilizados foram três e são os seguintes: Silhouette, Davies-Bouldin e Dunn. 

3.1 Clustering 

Métodos de clustering têm a finalidade de dividir um conjunto de objetos em grupos de menores 

dimensões que reúnam caraterísticas semelhantes. Uma vez que um objeto pode ser definido por 

múltiplas variáveis, existem diversas formas de os agrupar em função de determinadas semelhanças. 

Consequentemente, variados algoritmos de clustering têm sido desenvolvidos apresentando diferenças 

quanto à definição de semelhança.  

Sendo uma análise fundamental na segmentação de consumidores através dos seus padrões 

de consumo, diversos algoritmos de clustering têm sido implementados na literatura. Dado a sua 

simplicidade e eficiência o algoritmo k-means é recorrentemente utilizado na segmentação de perfis 

sendo o algoritmo escolhido nas referências [9, 10]. 

3.1.1 K-means 

O método de clustering k-means [13] tem por objetivo decompor um conjunto de objetos num 

determinado número de grupos. A implementação do método traduz-se num algoritmo iterativo cuja 

primeira etapa estabelece k vetores aleatórios num espaço de dimensão d, sendo k o número grupos 

e d a dimensão dos objetos a agrupar. Assumindo os k vetores como centros de grupos cada objeto é 

inserido no grupo mais próximo. Após alocar todos os objetos aos respetivos grupos, os centróides são 

atualizados. A partir deste ponto, o algoritmo recalcula as distâncias entre os objetos e centróides dos 

grupos, associa a cada objeto o grupo mais próximo e atualiza os centróides dos novos grupos. Estão 

definidos os grupos quando o algoritmo atingir um número predefinido de iterações ou os grupos não 

se alterarem. 
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argmin
𝑆

∑ ∑ 𝑑𝑒(𝑿, 𝜇𝑘)
2

𝑋 ∈ 𝑆𝑘

𝑘

𝑖=1

 

Eq. 3-1: Função objetivo k-means 

Onde  𝑿 são os objetos a agrupar, 𝜇𝑘 os centróides dos grupos e k o número de grupos. A 

execução do algoritmo pressupõe o conhecimento do número k de grupos. 

3.2 Índices de validação 

A avaliação dos resultados de um processo de clustering não é trivial. Uma recorrente técnica 

de avaliação dos grupos consiste no conhecimento e expectativas do analista quanto ao problema com 

o apoio de algoritmos de validação interna. Contrariamente à validação externa, que compara os 

resultados de clustering com informação “verdadeira” conhecida, a validação interna utiliza somente 

informação contida nos grupos para calcular graus de separação ou proximidade entre diferentes 

grupos. Quando o número de grupos não é a priori conhecido, calcular índices de validação interna 

para diferentes números de grupos pode fornecer relações importantes relacionando semelhanças 

internas com o número de grupos. 

Uma vez que diferentes índices de validação quantificam diferentes critérios, a aplicação de 

variados índices torna a validação mais robusta. Dos diversos índices existentes, neste trabalho 

utilizam-se quatro recorrentemente aplicados na literatura [9], [10], [12] e [14] .  

3.2.1 Silhouette 

O índice silhouette [15] é calculado tendo em conta a coesão entre um objeto e o grupo a que 

pertence e a separação do objeto com os grupos aos quais não pertence. A coesão a(i) é avaliada pela 

média das distâncias entre o objeto i e os restantes elementos do grupo a que pertence. A separação 

b(i) é definida pela distância média entre o objeto i e o grupo mais próximo, excluindo o grupo do qual 

faz parte. Com estas duas métricas calcula-se o índice silhouette s(i): 

𝑠(𝑖) =

{
 
 

 
 1 −

𝑎(𝑖)

𝑏(𝑖)
, 𝑠𝑒 𝑎(𝑖) < 𝑏(𝑖)

0, 𝑠𝑒 𝑎(𝑖) = 𝑏(𝑖)

𝑏(𝑖)

𝑎(𝑖)
− 1, 𝑠𝑒 𝑎(𝑖) > 𝑏(𝑖)

 

Eq. 3-2: Índice de Silhouette 

Algumas considerações podem ser retiradas da análise da função s(i): 

 s(i) é uma função limitada entre -1 e 1. 
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 Quando um objeto está próximo dos restantes elementos do grupo ao qual pertence, 

mas afastado do grupo mais próximo a(i)<<b(i), s(i)aproxima-se de um. Ou seja, o 

objeto tem fortes possibilidades de estar corretamente agrupado. 

 Valores de s(i) próximos de zero indicam distâncias semelhantes entre o objeto, o 

grupo mais próximo e o grupo em que está inserido. Nestas circunstâncias o objeto 

tem tanta afinidade com o grupo que está inserido quanto o grupo mais próximo, 

indicando fraca separação entre grupos. 

 Se o valor de s(i) tender para -1, provavelmente o objeto foi incluído no grupo errado 

uma vez que a sua afinidade com o grupo mais próximo é muito maior que a distância 

ao próprio grupo b(i)<<a(i). 

É importante ter em conta que o índice silhouette é mais representativo perante grupos 

dispersos no espaço, mas internamente compactos. As assunções acima apresentadas não são 

necessariamente válidas com outros tipos de dados. 

3.2.2 Davies-Bouldin 

O índice Davies-Bouldin [16] é definido tendo em conta a dispersão dos elementos de cada 

grupo e as distâncias entre grupos. 

Considerando 𝑑�̅� a distância média entre cada elemento do grupo i e o centróide do grupo 𝑖, 

𝑑�̅� a distância média entre cada elemento do grupo 𝑗 e o seu centróide, 𝑑𝑖,𝑗   a distância euclidiana entre 

os centróides dos grupos 𝑖 e 𝑗, e 𝑘 o número de grupos em análise, o índice Davies-Bouldin 𝐷𝐵 pode 

ser escrito da seguinte forma: 

𝐷𝐵 =
1

𝑘
∑max𝑗≠𝑖  {𝐷𝑖,𝑗}

𝑘

𝑖=1

 

Eq. 3-3: Índice de Davies-Bouldin DB 

Sendo que: 

𝐷𝑖,𝑗 =
(𝑑�̅� + 𝑑�̅�)

𝑑𝑖,𝑗
 

Em consequência do índice 𝐷𝐵 depender do valor máximo de 𝐷𝑖,𝑗 e, uma vez que este 

representa o pior cenário de semelhança dentro dos grupos e distância entre grupos, a diminuição do 

valor de 𝐷𝐵 traduz grupos mais bem definidos. 
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3.2.3 Dunn 

O índice Dunn [17], tal como os índices de validação Silhouette e Davies-Bouldin, é derivado 

de duas medidas, distâncias internas e externas dos grupos. 

Sendo definido por: 

𝐷𝐼𝑚 =
min𝑙≤𝑖<𝑗≤𝑚 𝛿 (𝐶𝑖, 𝐶𝑗)

max1≤𝑘≤𝑚 ∆𝑘
 

Eq. 3-4: Índice Dunn 

Onde 𝛿(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗) representa a distância entre grupos, e ∆𝑘 uma medida de distância entre 

elementos do mesmo grupo, como por exemplo a distância máxima entre dois elementos. 

Sendo o numerador do índice Dunn a distância mínima entre grupos e o denominador referente 

às propriedades internas dos grupos, maiores valores do índice representam melhores distribuição dos 

elementos pelos grupos.  

É de salientar que se num conjunto de dados um grupo estiver malformado, o índice irá 

apresentar valores baixos, mesmo se os restantes grupos estiverem bem definidos, dado que no cálculo 

de DI são somente utilizados os valores extremos (máximo e mínimo). 

 

3.3 Regressão Logística 

Regressão logística é um modelo estatístico que admite uma variável dependente binária.  Uma 

vez que a regressão logística satisfaz a equação 3-4, e sendo b1, b2, b3 os coeficientes da regressão 

que traduzem a associação entre variáveis explicativas e a variável dependente e p(x) a probabilidade, 

esta pode ser usada para determinar a influência que determinadas variáveis explicativas têm sobre a 

variável dependente [22] [23]. 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡[𝑝(𝑥)] = log [
𝑝(𝑥)

1 − 𝑝(𝑥)
] = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 +… 

Eq. 3-5: Função Logit 

Após encontrados os coeficientes b através da estimação máxima verossimilhança, estes são 

analisados quanto ao seu nível de significância com o objetivo de determinar se as variáveis 

independentes às quais estão associados influenciam a probabilidade de determinado objeto pertencer 

ou não à classe em estudo. 
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Capítulo 4 – Análises e Resultados 

No Capítulo 4 são apresentadas as análises realizadas e os resultados decorrentes das 

mesmas. Começaram por analisar-se os dados do consumo elétrico e variação de perfil e temperatura 

permitindo fazer a segmentação de perfis de variação e posteriormente determinar o padrão anual de 

variação. A análise de regressão finaliza o capítulo, já que permitiu verificar a existência de uma 

correlação entre os padrões anuais e as características identificadas nos inquéritos. 

4.1 Análise de dados de consumo elétrico 

Com esta análise de dados inicial pretende-se organizar e visualizar os dados a fim de perceber 

se o consumo de energia é alterado ao longo do tempo. Pretendem-se explorar as relações entre 

variações anuais do consumo total e variações do perfil diário. A abordagem adotada segue um 

refinamento de dados, ou seja, os dados são interpretados partindo de tempos de amostragem maiores 

(consumos médios de toda a população ao longo do ano) até alguns exemplos de perfis diários de 

residências com particularidades destacadas ao longo da exploração. 

Analisando em primeiro lugar o consumo médio de eletricidade, a população em estudo 

apresenta um ciclo anual, aumentando o consumo nos meses de verão como pode ser constatado no 

gráfico da Figura 4-1. A Figura 4-1 corresponde ao consumo médio horário de cada mês dos anos 2014 

e 2015 de todos os 213 consumidores. Ou seja, o valor de 1 kWh no gráfico no mês de janeiro de 2014 

e 2015, significa que em média cada uma das 213 residências consumiu 1 kWh de energia durante 

todas as horas de dias úteis do mês de janeiro. Esta escala é utilizada para facilitar a leitura entre 

gráficos tais como o da Figura 4-2. 
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Figura 4-1: Consumo médio por hora de todos os meses de 2014 e 2015 (média todas as residências) 

A existência de uma variação na quantidade de eletricidade não implica que o perfil de consumo 

diário também varie. Por exemplo, se o aumento for consequência do maior consumo de um frigorífico 

nos meses de verão a fim de manter constante a temperatura dentro do mesmo, e uma vez que o 

consumo do frigorífico está distribuído quase uniformemente por todo o dia, então, a dinâmica do perfil 

diário pode não sofrer alteração. Pelo contrário, se o acréscimo no consumo for resultante da utilização 

de sistemas de ar condicionado, estes, ao serem ligados nas horas mais quentes do dia, provocam 

mudanças no perfil diário. 

Ao explorar o gráfico da Figura 4-2, onde está representada para todos os meses do ano de 

2014 a média do perfil diário das 213 residências, é evidente a mudança de perfil durante os meses de 

junho, julho, agosto e setembro. Estas alterações do perfil não são particulares do ano 2014 e 

acontecem em fase com o ciclo de aumento do consumo médio acima exposto.  

 

Figura 4-2: Perfil médio todos as residências (ano 2014) 

A existência de alterações naturais no perfil diário de consumo ao longo dos meses (Figura 

4-2) cria dificuldades na análise dos perfis quanto à sua variação. Um consumidor caracterizado com 

um certo perfil no início do ano, muito provavelmente poderá não ser identificado com o mesmo perfil 

ao longo do ano. Esta variação pode ser característica do consumidor se analisada numa escala 

temporal anual. No caso de o utilizador alterar o consumo do mesmo modo ano após ano, esta variação 

não representa uma alteração do seu comportamento. 

Tendo em conta a existência de um ciclo anual, a deteção de alterações de comportamento 

recorrendo a comparação direta entre perfis só é possível entre os mesmos meses de anos diferentes. 

Assim sendo, analisou-se a relação entre variações anuais da quantidade de energia consumida 

mensalmente por uma residência e as variações anuais entre perfis diários mensais.  
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Para cada residência calcularam-se os parâmetros “Variação consumo mensal” e “Variação 

perfil diário” e desenhou-se o gráfico da Figura 4-3 onde cada ponto representa uma residência. A 

“Variação consumo mensal” (Eq. 4-1) é a soma dos valores absolutos da variação do consumo mensal 

de todos os meses entre 2014 e 2015. A “Variação perfil diário” (Eq. 4-2) é a soma dos valores absolutos 

das variações entre os perfis diários de todos os meses entre 2014 e 2015. 

𝑉𝐶𝑀 =  𝑚é𝑑𝑖𝑎( |𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 2015 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 2014| ) 

Eq. 4-1: Variação do consumo mensal 

𝑉𝑃𝐷 =  ∑( 𝑚é𝑑𝑖𝑎( 

12

𝑀=1

|𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑚ê𝑠 𝑀 2015 − 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑚ê𝑠 𝑀 2014| ) 

Eq. 4-2: Variação perfil diário 

 

 

Figura 4-3: Variação perfil diário vs Variação consumo mensal 

Observando a Figura 4-3 distinguem-se claramente: a grande maioria dos consumidores, 

agrupados perto do início do referencial com baixas variações do perfil diário e consumo mensal; dos 

utilizadores mais dispersos pelo gráfico. Destacaram-se no gráfico quatro residências com as cores 

vermelho, amarelo, verde e roxo. Estas residências foram escolhidas, dadas as suas posições 

delimitadoras do gráfico, para uma análise mais refinada.  
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4.1.1 Consumidor com a menor variação do perfil diário. 

 

Figura 4-4: Perfis diários 2014 e 2015 (residência com menor variação). 

A residência marcada a vermelho destaca-se pela sua invariabilidade. Como pode ser 

constatado pela Figura 4-4 apesar do perfil diário se alterar ao longo do ano 2014, esta variação é 

caraterística da residência uma vez que em 2015 segue praticamente os mesmos padrões de consumo 

ao longo do ano. Das 213 residências, esta apresenta a menor “Variação perfil diário” (Figura 4-3) e 

consequentemente um dos menores valores da “Variação consumo mensal”. A semelhança dos 

consumos de 2014 com os de 2015 é notável tendo em conta o facto das horas de pico estarem tão 

bem alinhadas tanto na hora como na magnitude do consumo. 

4.1.2 Consumidor com a maior diferença entre a variação mensal e variação 

diária 

 

Figura 4-5: Perfis diários 2014 e 2015 (residência com baixa variação consumo mensal e alta variação perfil 

diário). 

A residência sinalizada a amarelo na Figura 4-5 distingue-se da maioria por duas razões. A sua 

posição no gráfico da Figura 4-5 faz-nos ponderar sobre a hipótese deste consumidor ter alterado o 

seu estilo de vida nomeadamente os horários de trabalho, dado que entre 2014 e 2015 o seu perfil 

diário varia mas o consumo total de energia permanece idêntico. Outro aspeto particular deste 

consumidor é a grande semelhança entre os perfis ao longo do ano. A Figura 4-6, apresenta com maior 

detalhe os perfis diários dos meses de fevereiro, junho e outubro. A escolha destes meses não seguiu 

nenhum critério específico para além de tentar refletir os perfis ao longo do ano.  
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Figura 4-6: Perfis diário dos meses fevereiro, junho e outubro. (residência com baixa variação consumo mensal e 

alta variação perfil diário). 

A razão pela qual esta residência se situa perto do canto superior esquerdo do gráfico da Figura 

4-5 pode ser vista nos meses fevereiro e junho da Figura 4-6. Há claramente uma diferença no perfil 

de consumo. Entre 2014 e 2015 este é diminuído nas primeiras horas do dia e por volta do meio-dia é 

criado um pico de consumo.  

Se por um lado a alteração do perfil de consumo pode indicar mudanças no estilo de vida ou 

nas caraterísticas da habitação, perfis com mínimas alterações ao longo do tempo são característicos 

de consumo automatizado. Uma vez que os consumos diários ao longo do mês (linhas finas na Figura 

4-6) são muito parecidos e próximos da média dos perfis diários (linhas fortes na Figura 4-6) não é 

descabido especular que o consumo nesta residência é muito automatizado. 

4.1.3 Consumidor com a maior variação do perfil diário. 

 

Figura 4-7: Perfis diários 2014 e 2015. (residência com maior variação perfil diário). 

A Figura 4-7 apresenta o consumidor com a maior variação do perfil diário. Esta alteração, 

verifica-se nos primeiros e últimos três meses de 2015. Dado que durante os restantes meses os perfis 

diários de 2014 e 2015 são muito semelhantes, estamos perante uma alteração sazonal de 

comportamento. O facto de haver um aumento do consumo durante a noite nos meses mais frios, pode 

ser indicativo da utilização de um aparelho de aquecimento. 
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4.1.4 Consumidor com a maior variação do consumo mensal. 

 

Figura 4-8: Perfis diários 2014 e 2015. (residência com a maior variação consumo mensal). 

No extremo direito do gráfico (Figura 4-3) encontra-se a residência com a maior variação do 

consumo mensal. Observando os meses de janeiro, março e abril na Figura 4-8 e em maior detalhe o 

mês de fevereiro na Figura 4-9 b), são notórias as semelhanças dos perfis entre 2014 e 2015 se não 

for considerado o consumo médio de eletricidade. Esta residência é um dos casos onde existe aumento 

do consumo sem haver uma mudança na dinâmica de consumo. 

     

(a) (b) 

Figura 4-9: a) Consumo médio; b) Perfil diário mês fevereiro. (residência com a maior variação consumo mensal). 

O aumento do consumo presente nesta residência aparenta ter início algures nos meses de 

setembro ou outubro de 2014, estendendo-se até agosto do ano seguinte (Figura 4-9 (a)). Dado ser um 

aumento do consumo constante ao longo do dia, pela Figura 4-9 (b), a causa desta alteração poderá 

dever-se à aquisição de um frigorífico, levando a um consumo extra e aproximadamente contínuo de 

energia. 

Do ponto de vista da avaliação de mudança de dinâmica do perfil diário, recorrendo a uma 

normalização dos perfis, é possível desprezar o consumo médio e identificar os perfis como 

semelhantes. 
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4.2 Variação de perfil e temperatura 

A existência de um ciclo nos padrões de consumo de período anual, observado nos perfis 

médios de consumo das 213 residências na Figura 4-2 do subcapítulo anterior, fundamenta a hipótese 

de que os consumos se alteram em função da temperatura. Comparando o consumo médio de 

eletricidade na Figura 4-1 com a temperatura média na Figura 4-10 é evidente a correlação entre os 

dois gráficos.  

  

(a) (b) 

Figura 4-10: Temperatura e variação mensal da temperatura em Austin Texas (2014 e 2015). 

A existência de uma relação entre o consumo médio de eletricidade e a temperatura não impõe 

uma correspondência entre variações de temperatura e alterações na dinâmica de consumo. Assim 

sendo, com o intuito de estudar a correlação entre as variações de temperatura e mudanças de 

comportamento de consumo, os perfis de variação foram divididos em três grupos. Nesta análise os 

perfis de variação correspondem às variações médias de todos os consumidores entre cada mês dos 

anos 2014 e 2015. 

No primeiro grupo, foram agrupadas todas as variações de consumo correspondentes a meses 

em que a diminuição da temperatura, relativamente ao mês anterior, foi superior a 2ºC (Figura 4-11 a). 

A este primeiro grupo pertencem as variações de consumo dos meses de setembro, outubro e 

novembro, pois as variações de temperatura nestes meses foram respetivamente de -4º, -3º e -8º 

Celsius, como pode ser constatado no gráfico (b) da Figura 4-10.  

As variações cujos meses não apresentaram variações de temperatura superiores a 2ºC foram 

reunidas no segundo gráfico (Figura 4-11 b). No gráfico c) foram agrupadas todas as restantes 

variações pertencentes a meses com aumentos de temperatura superiores a 2ºC. 
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Figura 4-11: Média dos perfis de consumo normalizado mensalmente apresentados em função da variação de 

temperatura de cada mês. 

A existência de padrões nos gráficos a) b) e c) da Figura 4-11 revela uma correlação entre 

variações de temperatura e alteração da dinâmica de consumo. Nos meses em que a temperatura 

pouco se altera (Figura 4-11 b)) os perfis de consumo também não são alterados fazendo com que a 

variação de consumo seja aproximadamente zero.  

Tanto nos meses com subidas da temperatura (Figura 4-11 c)) como nos meses com descidas 

(Figura 4-11 a)), o valor médio das variações (linha preta) indica que os perfis pertencentes a estes 

meses sofreram alterações de dinâmica significativas quando comparados com o mês transato. 

Nos meses em que a temperatura diminuiu (Figura 4-11 a), há um aumento do consumo 

durante a noite, refletindo as necessidades de aquecimento. Pelo contrário, nos meses em que a 

temperatura aumenta (Figura 4-11 c), o consumo cresce no período da tarde representado a as 

necessidades de arrefecimento. 

4.3 Análise da segmentação de perfis de variação 

Tal como visto no subcapítulo 4.1, diferentes residências variam o consumo elétrico de diversas 

formas. Contrariamente às análises a consumidores específicos realizadas em 4.1, este subcapítulo 

tem por finalidade segmentar as variações de consumo de todos os consumidores. Com esta 

segmentação pretendem-se agrupar variações semelhantes, reduzindo deste modo o grande número 

de alterações de consumo distintas, sem perder muita informação quanto às variações mais 

predominantes.   

A segmentação de perfis de variação proposta neste trabalho recorre ao algoritmo de clustering 

k-means. Na literatura [9][20][21][24], é comum segmentar os perfis de consumo separadamente por 

períodos do ano semelhantes, nomeadamente estações. Para cada estação, recorrendo a algoritmos 

de clustering, é criado um conjunto de perfis característicos. Com este processo, para cada estação é 

criado um conjunto de perfis independentes das restantes estações. Este método impossibilita que um 

perfil característico de um grupo de consumidores identificado por exemplo na primavera, caracterize 
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também o consumo das residências no verão. Para contrariar esta limitação, agruparam-se os perfis 

de variação correspondentes a todas as mudanças de estação do ano e, a este novo conjunto, aplicou-

se o algoritmo k-means. 

O algoritmo de clustering k-means requer o número de grupos nos quais se pretendem dividir 

os elementos. No caso em estudo, os dados a agrupar estão bem definidos, havendo 852 objetos 

correspondentes às variações de consumo das 4 mudanças de estação das 213 residências. No 

entanto não há nenhuma informação nem constrangimento quanto ao número de grupos a considerar. 

Assim sendo, recorre-se a índices de validação que utilizam medidas de dispersão e coesão 

respetivamente entre grupos e dentro de cada grupo, juntamente com avaliação crítica dos resultados 

para definir o número de grupos apropriados ao problema em estudo. 

Os índices de validação ‘Silhouette’, ‘Davies-Bouldin’ e ‘Dunn’ apresentados nos gráficos da 

Figura 4-12 em função do número de grupos são os valores médios dos índices quando calculados 10 

vezes para cada conjunto de grupos. A necessidade de utilizar os valores médios deve-se ao facto do 

algoritmo k-means não formar sempre os mesmos grupos, pois depende de um estado inicial aleatório. 

Limitou-se o cálculo dos índices de validação a 12 grupos. O valor foi escolhido arbitrariamente 

tendo em conta que os índices deixam de evoluir significativamente antes dos 12 grupos e aliado ao 

facto de que na literatura não é comum segmentar perfis em mais do que 4 ou 5 grupos. 

 

Figura 4-12: Índices ‘Silhouette’, ‘Davies-Bouldin’ e ‘Dunn’ de 2 a 12 grupos. 

Segundo os índices de validação na Figura 4-12, e tendo em conta que os algoritmos ‘Davies-

Bouldin’ e ‘Dunn’ tendem para zero e o ‘Silhouette’ para um, quando a dispersão entre grupos e a 

coesão de cada grupo aumentam, o número de grupos que melhor diferencia os perfis é dois. 

4.3.1 Dois grupos 

Apesar de apenas dois grupos parecerem insuficientes para descrever as variações de 

consumo das 213 residências ao longo do ano, sendo esta a melhor avaliação dos três índices de 

validação, decidiu-se analisar os perfis pertencentes a cada um dos dois grupos juntamente com o perfil 

médio. A Figura 4-13 apresenta-os graficamente. Na parte inferior da figura, para complementar os 
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perfis, estão expostos nos gráficos de barras o número de residências pertencentes a cada grupo em 

cada uma das quatro mudanças de estação. A título de exemplo, pelos gráficos de barras da Figura 

4-13 podemos constatar que as variações de perfis do inverno para o verão de cerca de 200 residências 

estão alocadas ao grupo 1 enquanto que as restantes pertencem ao grupo 2. 

 

Figura 4-13: Gráficos dos elementos de dois grupos e segmentação de cada grupo por mudança de estação 

Comparando os formatos dos perfis médios dos grupos 1 e 2 verifica-se que o algoritmo de 

clustering separou os perfis principalmente pela variação ocorrida no período da tarde. Enquanto que 

no grupo 1 durante o período da tarde há um aumento do consumo, no grupo 2 é verificada uma 

diminuição. Tal como observado no subcapítulo 4.2, o aumento do consumo no período da tarde 

acontece em média quando existe aumento da temperatura. Esta relação está bem explícita na Figura 

4-13 dado que os perfis agrupados no grupo 1 pertencem a variações de consumo nos períodos inverno 

- primavera e primavera - verão, nos quais a temperatura aumenta. A relação oposta é observada no 

grupo 2 onde quase todos os perfis pertencem às variações verão - outono e outono - inverno, onde a 

temperatura decresce e consequentemente o consumo diminui nas horas da tarde. 

De facto, a divisão em dois grupos é possivelmente a melhor separação dos dados tendo em 

conta a dispersão dos centros dos grupos, levando deste modo os índices de validação a considerar 

esta segmentação como a melhor divisão dos dados. No entanto a coesão dentro do grupo não é muito 

grande, havendo uma variação considerável entre o centro dos grupos e alguns dos seus elementos, 

sugerindo a existência de outras dinâmicas dentro de cada grupo. 

Para que haja segmentação de consumidores é necessário que nalgumas mudanças de 

estação haja diversos grupos a que cada elemento possa ser incluído. Por outras palavras, os gráficos 

de barras, na generalidade dos grupos formados, não devem conter barras com a totalidade da 

população em estudo. O facto de a divisão em dois grupos separar os perfis em função da época do 

ano e não em consumidores diferentes leva-nos a considerar agrupar os perfis num maior número de 

grupos. 
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4.3.2 Sete grupos 

Visto que os resultados dos índices de validação não satisfazem as particularidades do 

problema em questão, calcularam-se e visualizaram-se os resultados dos algoritmos de clustering para 

três a sete grupos. Este processo visou encontrar algum critério de paragem que, aliado às 

características esperadas anteriormente referidas, justificasse a segmentação num determinado 

número de grupos. 

Com os perfis segmentados em sete grupos (Figura 4-14) é possível distinguir vários grupos 

com diferentes dinâmicas em cada mudança de estação. Relativamente às dinâmicas, enquanto na 

Figura 4-12 existe um grupo em que o perfil aumenta durante a tarde, na Figura 4-14 os grupos 3, 4 e 

5 apresentam, durante o período da tarde, crescimento do consumo com diferenças quanto à 

magnitude e hora de pico. 

Figura 4-14: Gráficos dos elementos de sete grupos e segmentação de cada grupo por mudança de estação 
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Tanto o grupo 2 quanto o grupo 6 apresentam um perfil característico muito linear e horizontal. 

No entanto, apesar das suas dinâmicas serem idênticas, o algoritmo k-means separou-os em dois 

grupos. Esta divisão é consequência da normalização dos perfis de consumo aplicar o consumo médio 

anual. Esta particularidade gera variações de perfil constantes e não nulas quando, entre duas 

estações, o consumo médio cresce ou diminui sem que haja alteração na dinâmica de consumo.  

Uma vez que na segmentação com sete grupos os perfis são diversificados, considerou-se esta 

separação de perfis semelhantes em grupos diferentes (grupos 2 e 6) o critério de paragem. 

Determinou-se deste modo que a segmentação dos perfis de variação deveria ser composta por seis 

grupos. 

4.3.3 Seis grupos 

Com o número de grupos definido, segmentaram-se os perfis de variação nos seis grupos 

presentes na Figura 4-15.  

 

Figura 4-15: Gráficos dos elementos de seis grupos e segmentação de cada grupo por mudança de estação. 

Analisando os grupos criados pelo algoritmo de clustering quanto à distribuição de perfis ao 

longo das mudanças de estação, os perfis de variação correspondentes às passagens inverno-

primavera e outono-inverno estão, na sua grande maioria, alocados a dois grupos. O grupo 1 representa 
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quase todos os consumidores relativamente à variação de consumo do inverno para a primavera. No 

caso da variação outono-inverno praticamente todos os consumidores são caracterizados pelo grupo 

5. A falta de segmentação nestes dois casos, onde quase todos os consumidores são caracterizados 

por um grupo nestas determinadas alturas no ano, de certo modo é expectável dado a pouca variação 

no consumo entre estas estações. Por outro lado, tanto na variação entre primavera e verão como na 

do verão para o outono os perfis foram segmentados em dois e três grupos respetivamente. 

Na variação primavera-verão os consumidores são caracterizados pelo grupo 1 se o seu 

consumo elétrico for alterado ligeiramente no verão relativamente à primavera ou pelo grupo 3 se o 

consumo nas horas da tarde for consideravelmente maior no verão do que durante a primavera. 

A mudança de estação verão-outono origina três grupos distintos. Ao grupo 4 pertencem as 

residências que menos diminuem o consumo no outono, enquanto que nos grupos 2 e 6 foram reunidas 

as restantes residências com variações de consumo muito mais acentuadas. 

4.4 Padrão anual de variação 

No subcapítulo anterior segmentaram-se os 852 perfis de variação provenientes das alterações 

de consumo entre estações das 213 residências em estudo, em seis grupos distintos. Neste 

subcapítulo, recorrendo aos seis grupos que caracterizam os perfis de variação, pretende-se segmentar 

os consumidores tendo em conta as variações correspondentes a um ano de consumo. 

Com o intuito de segmentar os consumidores em função das variações ocorridas ao longo do 

ano, estes foram agrupados consoante o seu padrão anual de variação. Define-se por padrão anual de 

variação de uma residência o conjunto de quatro perfis de variação que caracteriza o consumidor ao 

longo das mudanças de estação durante um ano. 

Entre todos os consumidores existem 29 padrões anuais de variação distintos (Anexo B). No 

entanto é possível descrever 64% das residências em apenas quatro padrões (Figura 4-16). 

O diagrama da Figura 4-16 pretende mostrar os padrões anuais mais representativos da 

população, dispondo-os graficamente para facilitar uma análise visual. Os quatro padrões denominados 

pelas letras A, B, C e D no Anexo B, estão representados pelas cores vermelha, verde, azul e amarela 

respetivamente. 

A falta de diversificação de perfis observada na Figura 4-15 relativamente às variações Inv-Pri 

e Out-Inv, está bem explícita no padrão anual de variação. Todos os quatro padrões, apresentados na 

Figura 4-16, são compostos pelo grupo 1 na mudança de consumo entre o inverno e primavera e pelo 

grupo 5 no outono - inverno. Esta combinação é característica em 73% das residências.  
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Figura 4-16: Padrões anuais de variação. Padrão A - vermelho; Padrão B - verde; Padrão C – azul; Padrão D - 

laranja 

O padrão A, a vermelho, representa 27% das residências e distingue-se dos padrões B, C e D 

na variação primavera - verão, onde é caracterizado pelo perfil do grupo 4. Neste padrão as residências 

variam moderadamente o consumo tanto na primavera - verão, aumentando, como no verão - outono, 

diminuindo. 

Os padrões B, C e D, descrevendo 37% das residências, variam significativamente o consumo 

no período entre a primavera e o verão. Destes, os padrões B a verde e C a azul, que descrevem 

respetivamente 18% e 10% dos consumidores, na variação verão - outono, decrescem 

acentuadamente o consumo no final da tarde. 

Por fim o padrão D a amarelo combina um aumento acentuado na primavera-verão, com uma 

redução moderada, caracterizada pelo grupo 4, no período verão-outono. 
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4.5 Análise de Regressão 

Com o intuito de verificar se as residências agrupadas na análise anterior têm características 

em comum, realizou-se uma regressão logística à semelhança dos artigos [9],[20],[21], tendo como 

variável dependente a pertença a um padrão e variáveis independentes as características auferidas 

nos inquéritos, de modo a avaliar se alguma característica influencia significativamente a probabilidade 

de dada residência pertencer a certo padrão. 

Das respostas aos inquéritos foram selecionadas sete características relativas à habitação e 

agregado familiar. Os dados provenientes de quatro inquéritos foram compilados e processados de 

modo a que a cada categoria pertença um valor binário ou um conjunto limitado de valores. 

As categorias analisadas foram as seguintes: 

 Dias de trabalho em casa; esta categoria toma valor 1 caso durante as horas de trabalho 

(9h-17h) de dias úteis algum elemento do agregado por norma está em casa. Caso 

contrário é atribuído o valor 0. 

 Criança; se existir pelo menos um elemento do agregado com idade inferior a 18 anos, 

esta categoria toma o valor 1. Caso contrário 0. 

 Idoso; se houver um ou mais residentes com mais de 65 anos, esta categoria toma o valor 

1. Caso contrário 0. 

 Tamanho do Agregado; esta variável é categórica tomando valores entre 1 e 5, consoante 

o número do agregado familiar. Para famílias maiores que 5 elementos é atribuído o valor 

5. 

 Nível de escolaridade; variável categórica dividida em quatro níveis sendo 1 o nível de 

escolaridade mais baixo e 4 o mais alto. 

 Rendimento; Variável dividida em 3 níveis. O valor 1 é atribuído a rendimentos inferiores 

a 75000$, o valor 2 para rendimentos entre os 75 000$ e os 150 000$ e o nível 3 a 

rendimentos superiores a 150 000$. 

 Painéis fotovoltaicos; variável binária, sendo 1 atribuído a habitações com instalação de 

painéis e 0 caso contrário. 

Das 213 residências utilizadas nas análises anteriores somente 166 responderam a pelo menos 

um dos quatro inquéritos realizados nos anos 2011 a 2014. Relativamente às residências que 

responderam mais do que um inquérito, utilizaram-se os dados referentes ao inquérito mais recente. 

Considerando as 166 residências, cerca de 50% têm painéis fotovoltaicos, 37% têm pelo menos uma 

criança e 20% um ou mais idosos.  O tamanho dos agregados familiares e os níveis de rendimento 

estão apresentados nos histogramas da Figura 4-17. Quanto aos níveis de formação académica a 

grande maioria dos inquiridos (95%) estão inseridos nos níveis 3 e 4 correspondentes respetivamente 

aos graus college graduate e postgraduate degree. 
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Figura 4-17: Histogramas do tamanho e nível de rendimento do agregado familiar. 

Tendo as variáveis explicativas definidas, criou-se para cada um dos quatro padrões anuais de 

variação um modelo logístico de modo a avaliar os coeficientes resultantes da regressão. 

As tabelas abaixo apresentam os coeficientes da regressão, calculados para cada um dos 

quatro padrões definidos no subcapítulo anterior, juntamente com algumas medidas estatísticas dos 

coeficientes que permitem verificar se a variável explicativa relaciona-se ou não com o padrão. 

 

 

Tabela 4-1: Resultados da regressão logística para o padrão A. 
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Tabela 4-2: Resultados da regressão logística para o padrão B. 

Os resultados da regressão para o padrão A, não destaca qualquer variável explicativa com 

nível de significância a 90%, uma vez que nenhum p-value apresenta-se abaixo de 0,1.  

A falta de correspondência entre características das residências e as variações de consumo, 

pode se dever ao fato da mudança de consumo ser influenciada por fatores externos (por exemplo 

temperatura) motivando o mesmo comportamento de mudança em diferentes tipos de residências. Este 

cenário faz com que não haja uma relação direta entre características do agregado e o padrão anual 

de variação. 

Quanto ao padrão B, a variável Idoso apresenta uma correlação positiva, uma vez que o 

coeficiente é positivo e o p-value menor que 0,05. Mais nenhuma das variáveis explicativas apresentam 

qualquer correlação. 

 

Tabela 4-3: Resultados da regressão logística para o padrão C. 
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Na regressão do padrão C a categoria idoso foi retirada para que a estimação de máxima 

verossimilhança necessária ao cálculo dos coeficientes convergisse. Com níveis de significância 

superior a 90% e 95% relacionam-se inversamente com o os elementos do padrão C, as variáveis 

“Painéis fotovoltaicos” e “Dias de trabalho em casa” respetivamente. Esta relação inversa é verificada 

pelo sinal do coeficiente, ou seja, a contribuição no modelo de certa residência ter painéis fotovoltaicos 

diminui se a residência pertencer ao padrão C. 

 

Tabela 4-4: Resultados da regressão logística para o padrão D. 

Quanto ao último padrão estudado, verifica-se fraca associação entre as características 

“Criança” e “Dias de trabalho em casa”. As variáveis explicativas “Tamanho do Agregado”,” Nível de 

escolaridade” e “Rendimento” não apresentam nenhuma associação a nenhum dos padrões.  

Em suma, a análise de regressão logística permitiu identificar algumas características com 

associação a certos padrões de variação.  As relações entre características e padrões apesar de 

apresentarem associações mais fracas, comparando por exemplo com o artigo [26] onde a análise é 

realizada tendo em conta os perfis de consumo de cada estação do ano, esta metodologia tem como 

aspeto positivo abranger grande parte da população tendo em conta um ano de consumo.   
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Capítulo 5 - Conclusões   

Neste trabalho aplicou-se uma metodologia para análise de variações do consumo elétrico, 

explorando residências particulares, aplicando transformações aos perfis de consumo, avaliando 

grupos de perfis formados por técnicas de clustering, analisando residências tendo em conta os seus 

padrões anuais de variação de consumo e relacionando grupos de residências com características das 

mesmas.  

A metodologia foi testada nos consumos elétricos de 213 residências localizadas em Austin 

Texas disponibilizados pela organização Pecan Street. As análises preliminares dos perfis mostram 

que os consumidores variam a dinâmica de consumo ao longo do ano (Figura 4-2) no entanto a grande 

maioria não altera o seu comportamento de ano para ano. 

Quanto à segmentação dos consumidores a abordagem adotada diferencia-se dos métodos 

comuns na literatura. A reunião de todos os perfis de variação presentes num ano é inovadora, na 

medida que permite que a criação de perfis característicos não limitados a uma época específica do 

ano. Este procedimento reduz o número total de grupos necessário para definir as variações de perfil 

ao longo de um ano, possibilitando agrupar consumidores em função dos seus padrões anuais de 

variação. A criação de padrões de variação (conjunto de quatro perfis característicos que representam 

as variações ao longo das quatro estações do ano) permitiu agrupar consumidores em 29 grupos 

distintos sendo que apenas 4 destes grupos são necessários para caracterizar 64% das residências. 

A análise de regressão realizada com o intuito de analisar as relações entre características 

intrínsecas da habitação com o padrão anual de variação, encontrou para o padrão B uma correlação 

positiva com as residências onde habita pelo menos um elemento com mais de 65 anos. As 

características “Criança” e “Dias de trabalho em casa“ também estão fracamente associadas aos 

padrões C e D no entanto, nenhuma relação foi encontrada para as categorias “Rendimento”, “Tamanho 

do agregado” e “Nível de escolaridade”. As fracas associações estão também associadas à 

metodologia abranger grande parte da população, havendo uma grande diversificação de residências 

em cada padrão de variação anual.   
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