
 
 
 
 

    Uso de algoritmos de clusterização para a identificação de 

padrões de consumo de energia elétrica 

 

                 Raissa Barcellos
1
, José Viterbo

1
, Flavia C. Bernardini² 

 
 

            1
Instituto de Computação – Universidade Federal  Fluminense (UFF) 

   Niterói – RJ – Brazil 
   ²Instituto de Ciência e Tecnologia – Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Rio das Ostras - RJ - Brazil 

 
   {rbarcellos,Viterbo}@ic.uff.br, fcbernadini@id.uff.br 

 
Abstract. The growing energy demand caused by urban population growth 

encourages the development of new technologies for energy grids, aimed at 

rationalization of energy consumption. Among these, using smart meters is 

particularly important, as this device allows consumers to control and 

adequate their energy consumption habits. The management of power 

consumption by residential consumers themselves is fundamental to avoid 

energy waste. In this paper we present an approach that uses data collections 

containing residential consumption, obtained from smart meters, and 

considers using clustering algorithms for identifying patterns in energy 

consumption. We also present an exploratory study to show the usefulness of 

our approach, supporting intelligent energy use. 

 

Resumo. A crescente demanda energética, ocasionada pelo aumento 

populacional nas cidades, vem estimulando o desenvolvimento de novas 

tecnologias que, aplicadas às atuais redes de energia elétrica, visam a 

racionalização do consumo. O gerenciamento de energia pelos próprios 

consumidores residenciais é fundamental na gestão de energia para evitar 

desperdícios. Neste trabalho, apresentamos uma abordagem que usa 

coleções de dados provenientes de medidores inteligentes de energia, 

coletados em residências, para extrair conhecimento, usando algoritmos de 

clusterização. Apresentamos também uma análise exploratória da abordagem 

para mostrar sua utilidade, oferecendo assim suporte ao uso inteligente de 

energia. 

 

1. Introdução 
 
Segundo o relatório “World Urbanization Prospects”, divulgado pela [ONU, 2014] mais da 

metade da população mundial já vive em cidades, e até 2050 outras 2,5 bilhões de 

pessoas ainda deverão migrar para os centros urbanos. O aumento populacional 

apresenta múltiplos desafios, especialmente em grandes centros urbanos, onde esse 

crescimento é desordenado. Entre esses desafios estão incluídos problemas no 

fornecimento energia [RIBEIRO, 2011]. Garantir condições de habitabilidade neste 



contexto de crescimento tão rápido da população urbana mundial requer que os conceitos 

de Cidades Inteligentes [COCHIA, 2014] seja cada vez mais explorado. 

 Estima-se que, no setor residencial e comercial, a demanda mundial por energia 

crescerá cerca de 35% entre 2010 e 2040 [GIFFINGER, 2010]. Hoje há uma abundante 

experiência na otimização de geração e distribuição de energia. Porém, é o consumo de 

energia elétrica, que está recebendo maior atenção nas pesquisas e na indústria de 

energia elétrica. Neste cenário, um novo termo começa a ganhar notoriedade: os Smart 

Meters, medidores inteligentes capazes de transmitir níveis de consumo de energia para 

o fornecedor em curtos intervalos de tempo [SORGE, 2010].  
 Um problema na área energética é a sazonalidade do consumo energético, ou seja, 

em alguns períodos do dia, é de conhecimento da indústria energética que o consumo de 

energia elétrica é bastante elevado. Assim, conhecimentos sobre o perfil energético de 

seus equipamentos domésticos pode levar aos usuários residenciais a melhor distribuir o 

uso de seus equipamentos durante o dia. Ainda, com tal ferramental, companhias de 

energia elétrica podem incentivar os consumidores finais a fazer uma melhor distribuição 

de uso de seus equipamentos elétricos e eletrônicos.  
 Este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem usando algoritmos de 

clusterização para auxiliar o consumidor final a tornar o consumo energético mais 

eficiente. Também, apresentamos uma análise exploratória que usa a abordagem 

proposta utilizando um conjunto de dados denominado UK-Dale [KELLY, 2013]. Esse 

conjunto de dados foi construído com dados reais, provenientes de medições realizadas 

de equipamentos residenciais utilizando medidores inteligentes. 

 Nas Seções 2 e 3 são apresentados conceitos importantes para o entendimento deste 

estudo, ou seja, nominalmente Cidades Inteligentes, Gerenciamento Energético 

Inteligente e Algoritmos de Clusterização. Na Seção 4, apresentamos trabalhos 

relacionados que usam técnicas de análise e mineração de dados para melhoria da 

eficiência de consumo energético em cidades inteligentes. Na Seção 5, apresentamos 

uma abordagem para identificação de padrões de consumo energético em residências. 

Na Seção 6, apresentamos uma análise exploratória que usa a abordagem proposta, 

ilustrando o uso da análise de dados de consumo domiciliar a fim de incentivar o uso 

racional de energia. Finalmente, na Seção 7, apresentamos as considerações finais 

sobre o trabalho e sugestões de trabalhos futuros. 

 

2. Cidades Inteligentes e a Medição Inteligente de Energia 
 

A premissa de uma Cidade Inteligente baseada no Digital [COCHIA, 2014] pode parecer 

simples: cidades que se tornam mais eficientes através da utilização de tecnologia. 

Cidades Inteligentes utilizam os recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação 

e da Web 2.0 e 3.0 em seus esforços de planejamento, procurando desmaterializar e 

apressar processos burocráticos, auxiliando a implantação de soluções inovadoras para o 

gerenciamento das cidades [TOPPETA, 2010]. Elas planejam uma visão de futuro em 

diversas áreas como economia, pessoas, governança, mobilidade, meio ambiente e 

qualidade de vida. São concebidas sobre a combinação inteligente de atitudes decisivas, 

independentes e conscientes dos atores que nelas atuam [GIFFINGER, 2010]. 

 Vários trabalhos vêm sendo realizados à luz do conceito e aplicação de Cidades 

Inteligentes, tendo como foco melhorias operacionais e de manutenção, redução de 

custos, aprimoramento do gerenciamento energético e fornecimento de uma maior 

escalabilidade para o futuro [AL-HADER, 2009]. Há pesquisas que sugerem arquiteturas 

físicas e lógicas para a prestação de serviços urbanos nas Cidades Inteligentes, 



abordando em conjunto o impacto das tecnologias na vida cotidiana dos habitantes 

[ANTHOPOULOS, 2010]. Em particular, o gerenciamento inteligente de energia elétrica 

atualmente utiliza o conceito de medição inteligente de energia e ferramental estatístico 

para fundamentar o conceito de desagregação Energética: a desagregação permite-nos 

tomar um sinal de energia agregado inteiro e separá-lo por aparelho, obtendo 

informações específicas e enxergando contribuições individuais por componente. 

 A medição inteligente de energia envolve a instalação de um medidor inteligente 

(smart meter), provendo melhorias na leitura de energia regular, no processamento e no 

aumento da quantidade de informações, tanto para a companhia de energia quanto para 

os consumidores. Dentre as capacidades apresentadas pelos medidores inteligentes, 

estão o registro em tempo real do consumo de eletricidade, leitura do medidor local 

remotamente, prevenção de adulterações, possibilidade de corte de energia de maneira 

remota e capacidade de comunicação com outro medidor [GÖTZ, 2013]. As Redes de 

Energia Inteligentes estão beneficiando os sistemas de distribuição de maneira eficiente, 

tendo em vista a utilização de medição inteligente. A partir do conceito dos medidores 

inteligentes, entende-se que há uma oportunidade única para enfrentar todos os 

problemas relacionados à medição. 

 

3. Algoritmos de Clusterização 
 

Além das técnicas clássicas de análise univariada, técnicas de clusterização para análise 
multivariada podem ser utilizadas para melhorar a análise de dados de consumo 

energético. Algoritmos de clusterização utilizam como entrada um conjunto  de exemplos 

, no formato atributo-valor, escolhidos de um domínio  com uma distribuição 

fixa , arbitrária e desconhecida, da forma . Os  são tipicamente vetores 

da forma , onde  se refere ao valor do atributo  do exemplo  .  O 
objetivo de um algoritmo de clusterização é dividir um conjunto de objetos (ou exemplos 
de treinamento) em clusters. Uma divisão do conjunto de dados é chamado de partição 
[FACELI et al, 2011]. Existem diversas abordagens para clusterização de dados, sendo 
que uma delas, na qual está baseado este trabalho, está relacionada à definição de 
centroides e à divisão dos objetos em clusters, definidos por esses centroides. Um 
algoritmo clássico baseado nessa abordagem é o K-Means, utilizado neste trabalho. Este 
algoritmo foi escolhido devido à sua simplicidade de interpretação e sua rapidez na 
execução. 
 Para a execução do algoritmo K-Means, é necessário que seja passado como 

parâmetro de entrada o número de clusters  que deve ser construído, e a métrica de 
distância que deve ser utilizada (é comum o uso da medida de distância euclidiana). Em 
linhas gerais, o funcionamento do algoritmo acontece da seguinte maneira: inicialmente, é 

escolhido um conjunto  de  pontos distintos no espaço -dimensional para serem 

definidos como centros dos grupos, também denominados centróides – . 
Uma das diferenças nas implementações do algoritmo de K-Means estão na maneira de 

escolher o conjunto  – os pontos podem ser definidos aleatoriamente, podem ser 

escolhidos aleatoriamente do próprio conjunto , dentre outras. Daí, é calculada a 

distância entre cada um dos elementos de  a cada um dos   pontos pertencentes a . A 

cada elemento  do conjunto  é associado um índice  do cluster  mais próximo a . 

Os centróides  são recalculados como sendo os pontos médios de todos os pontos 

pertencentes ao cluster . Esse processo se repete iterativamente até que não haja mais 
troca de exemplos entre os clusters [SHARMA, 2012]. A cada conjunto de clusters 
construído para cada execução de um algoritmo de clusterização dá-se o nome de 
partição. 
 



4. O uso de análise e mineração de dados em consumo energético 
 
Nesta seção são apresentados os trabalhos encontrados na literatura que mais se 
aproximam da presente proposta, pois utilizam técnicas de análise e mineração de dados, 
visando a melhor eficiência no consumo de energia elétrica a partir da utilização de 
medidores inteligentes. 
 Em [MOLINA-MARKHAM, 2010] os autores utilizaram dados desagregados de 
consumo energético para mostrar a possibilidade de extrair uma gama de informações, 
tais como quantas pessoas residem em uma casa e detalhes sobre rotina de sono e 
refeições, sem conhecimento a priori das atividades domésticas, utilizando, para análise 
dos dados, métodos estatísticos clássicos. 
 Em [ALBERT, 2013], os autores propuseram uma análise descritiva a partir dos dados 
desagregados de consumo. O objetivo principal é oferecer à indústria energética a 
capacidade de agrupar usuários de acordo com semelhanças em seus padrões de 
consumo e utilizar características inferidas desses padrões para prever características 
exógenas e estilos de vida dos moradores. 
 Em [KLEIMINGER, 2013] os autores expuseram a capacidade de unir informações 
provenientes de dados desagregados de energia elétrica, zoneamento e ocupação do 
solo a fim de construir sensores de presença. Foram utilizados métodos de classificação, 
sem emprego de sensor dedicado. 
 Em <REFERÊNCIA OMITIDA PARA REVISÃO> algoritmos de clusterização foram 
utilizados para identificação de perfis de consumo de aparelhos com o decorrer do tempo. 
Neste trabalho, é proposta uma abordagem para identificação de agrupamentos formados 
pelo consumo dos aparelhos em conjunto. 
 

5. Uma abordagem para identificação de grupos de perfis de 
consumo de energia elétrica em equipamentos domésticos 
  
Nesta seção, propomos uma abordagem para identificação de padrões de consumo de 

energia elétrica em equipamentos elétricos e eletrônicos domésticos. O objetivo é 

identificar quais equipamentos são utilizados com mesmo perfil, para tentar diminuir a 

quantidade de energia elétrica consumida em períodos do dia, por parte do consumidor. 

Para a identificação de grupos de perfis de consumo de energia elétrica de equipamentos 

baseada em clusterização, os seguintes passos, ilustrados na Figura 1, devem ser 

executados: 

1. Aquisição dos Dados: Dados de consumo de energia elétrica devem ser 
coletados de cada equipamento de cada residência, usando medidores 
inteligentes. O intervalo de coleta do dado geralmente é dado pelo próprio 
medidor.  
2. Definição de Granularidade dos Dados: Deve ser definida a granularidade 

de tempo de agregação dos dados a ser considerada. Um dos critérios dessa 

definição é a restrição da capacidade de processamento para execução do 

algoritmo de clusterização. Por exemplo, os dados podem ser gerados a cada 

segundo, mas a granularidade a ser considerada pode ser a cada 60 segundos. 

Nesse caso, deve ser realizado um somatório de carga de consumo de energia 

por equipamento para cada intervalo de 60 segundos;  
3. Transformação dos Dados: Cada composição de carga de consumo de 
energia, dado pelo tempo de granularidade tj, j = 1,…,M, se torna um atributo Xj, 
e cada equipamento se torna um exemplo, ou objeto, xi no conjunto de dados S a 
ser utilizado pelo algoritmo de clusterização; 
4. Execução do Algoritmo de Clusterização: Escolha de um algoritmo de 
clusterização, que constrói uma partição p com K clusters, variando-se o valor de 
K em 1, 2, 3, … 



5. Escolha do melhor valor de K. Há vários critérios de avaliação de K. que 
podem ser calculados automaticamente. No entanto, para este trabalho, o critério 
utilizado foi não considerar partições com k = K’+1 clusters que contenha pelo 
menos um cluster que possua somente um objeto. Daí, analisa-se a partição 
construída para k = K’. Isso se deve ao fato de querer analisar o clusters com 
mais de um item, desconsiderando-se apenas um elemento. 
 

 
 

           Figura 1. Fluxo de Execução da Abordagem para Análise de Perfis de Consumo por Residência 
 
 

 

6. Análise Exploratória para Validação da Abordagem Proposta 
 

6.1. Conjunto de dados UK-Dale 
 

A possibilidade de coleta de consumo de energia elétrica por equipamento residencial, 

cuja amostra de coleta de dados, denominada UK-Dale, foi apresentada em [KELLY, 

2013], inspirou o desenvolvimento da abordagem proposta. Uma parte desse conjunto de 

dados foi utilizado para este estudo de caso. O conjunto original contém dados de 

consumo energético de 53 equipamentos de cinco residências. Foram registrados dados 

de cinco casas no formato YAML (formato de serialização de dados legíveis por 

humanos), com medições desagregadas de cinquenta e três aparelhos registrados em 

intervalos de seis segundos por um período de tempo de cerca de 655 dias. Na descrição 

do conjunto de dados não foi mencionado a qual período os dados se referem. Neste 

estudo, utilizamos apenas os dados de uma residência, pois o objetivo da abordagem 

proposta é identificar perfis de consumo de energia por equipamentos em uma 

residência. Além dos arquivos YAML, o UK-Dale é disponibilizado em uma estrutura de 

diretórios (pastas) referentes às cinco residências, sendo cada diretório referente a uma 

residência, contendo a seguinte estrutura dentro de cada uma: (i) arquivos denominados 

channel-e.dat, contendo o TimeStamp e a energia ativa/potência aparente 

correspondente ao aparelho naquele período. A frequência de coleta dos dados foi em 

intervalos de 6 segundos; e (ii) um arquivo denominado label.dat, que contém a 

relação de aparelhos organizados de forma numérica. 

 

 

 



6.2. Experimentos e resultados 
 

Considerando apenas uma residência, foram 17 aparelhos monitorados: notebook (1 e 2), 

panela de arroz, servidor (1 e 2), geladeira, monitor, alto falantes, roteador, chaleira com 

rádio, esteira de corrida, máquina de lavar roupas, máquina de lavar louças, micro-ondas, 

torradeira, Playstation e modem. Os dados com registros intervalados a cada seis 

segundos foram agrupados em 60 minutos, ou seja, para cada equipamento, foram 

considerados 600 pontos de leitura (realizadas a cada 6 segundos) subsequentes para 

compor o valor de um atributo Xj no tempo tj para cada equipamento. O motivo é devido 

à falta de capacidade de processamento necessária para a manipulação dos dados na 

granularidade original (em seis segundos). Esse pré-processamento possibilitou uma 

diminuição de cerca de 80% do tamanho total do arquivo. Ainda, os dados foram 

normalizados para minimizar problemas oriundos do uso de unidades e dispersões 

distintas entre os atributos. Para normalização dos dados e execução do K-Means, foi 

utilizada a ferramenta Weka. 
 
   Tabela 1. Relação entre aparelho e seu respectivo cluster. 

 
  
 Para execução do algoritmo K-Means, conforme metodologia apresentada na seção 
anterior, foi considerado o valor de K = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Os clusters obtidos para 
cada valor de K são representados na Figura 2 com cores diferentes. Pode ser observado 
que, em todas as partições, há sempre um cluster que agrupa o maior número de objetos 
e, a partir de K = 6, apenas um cluster é adicionado com apenas um elemento. Por esse 
motivo, será avaliada a partição construída para K=6. Na Figura 3, é apresentado um 
gráfico com a distribuição dos equipamentos por cluster na partição construída para K=6. 
A distribuição de aparelhos por cluster é apresentada na Tabela 1. Pode ser observado 
que o Cluster 4 agrega a maior quantidade de equipamentos, com 55,6% do total de 
aparelhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
   
 
  Figura 2. Clusters construídos com o algoritmo K-Means para k variando de 1 até 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   Figura 3. Número de aparelhos (percentual) em cada cluster para k = 6. 
 
 

 Na Figura 4 são apresentados gráficos que mostram os consumos de cada 

equipamento por cluster através do tempo de uso de cada aparelho. Pode ser observado 

que o agrupamento facilita uma a visualização dos perfis semelhantes dos aparelhos 

domésticos. Podemos identificar grupos de aparelhos com comportamentos distintos em 

relação ao tempo de consumo. O Cluster 0 possui um comportamento estável tendo em 

vista o tempo de uso, não possuindo altos picos de consumo ao longo do tempo. A 

diferença para o Cluster 1, que possui o mesmo comportamento estável, é o valor 

agregado total de consumo, que se mostra menor no primeiro cluster. Ambos os clusters 

contém apenas um aparelho em cada um. O Cluster 2 possui aparelhos que detém picos 

de consumo em relação ao tempo e este consumo possui uma diminuição considerável a 

partir de uma determinada fatia de tempo. O Cluster 3 apresenta total regularidade no uso 

de seus aparelhos, não possuindo picos de consumo através do tempo de uso. Em 



comparação com os dois primeiros clusters, percebe-se que o Cluster 3 possui uma 

estabilidade ainda maior, quase não sendo desligado ao longo do tempo. O Cluster 4 

apresenta uma instabilidade no consumo, além de obter um consumo agregado total 

elevado. Investir na redução do uso da máquina de lavar louças acarretaria em benefícios 

aparentes. Já o Cluster 5 detém de aparelhos que são utilizados com uma menor 

frequência em comparação aos outros clusters, percebe-se que a esteira possui um alto 

valor de consumo agregado, quando é utilizada. 

 

6.3. Análise dos resultados 
 

Observa-se nos experimentos realizados que, com a abordagem proposta, é possível 
identificar grupos de equipamentos com perfis de consumo de energia elétrica 
semelhantes. O comportamento semelhante de consumo energético de cada aparelho 

presente nos diferentes clusters é identificado utilizando alguma medida de similaridade 
ou de distância entre as medições dos aparelhos monitorados. Padrões que pertencem a 
um determinado cluster são mais correlatos entre si do que os padrões que pertencem a 
clusters distintos. A identificação dos grupos permite um ganho de informação para o 
consumidor.  
 Ao utilizar técnicas de agrupamento de dados, podemos expor as características 

específicas de cada um dos agrupamentos gerados, o que possibilita a descoberta de 

correlações interessantes que não seriam visualizadas de maneira fácil. Logo, podemos 

observar comportamentos semelhantes entre os clusters e investir na redução do uso 

daqueles que se mostram mais custosos, assim como se torna possível verificar 

instabilidades no consumo e aparelhos que possuem altos valores de consumo 

energético. Além de beneficiar o consumidor, empresas podem oferecer serviços de 

planejamento de gestão de energia residencial com uma melhor integração entre o 

consumidor e o controle de sistema de energia elétrica. 
 

7. Conclusão 
 

Tanto o consumidor quanto a indústria podem obter diversas vantagens ao ter acesso à 

análise de consumo de energia residencial. Dentre elas, destacamos: identificar perfis de 

consumo dos clientes, identificar aparelhos que estejam gastando mais energia, 

conscientização de uma nova postura de economia de energia a partir da observação dos 

aparelhos que consomem mais energia e observação do padrão de consumo de energia 

por espaços de tempo a fim de realizar um melhor planejamento doméstico. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Gráficos que representam os consumos agregados de cada aparelho (eixo x) através do 
tempo (eixo y), para os clusters 0 a 5. 

 

 

 Uma mudança de comportamento que o usuário poderia ter de posse destes 

resultados é com relação ao uso constante dos aparelhos do cluster 4, investir na 

redução do uso destes aparelhos, que se apresentam com um consumo agregado 

total elevado, traria redução no valor da fatura de energia elétrica a curto prazo. 

Nesse panorama, medidores inteligentes podem ser utilizados. A partir de dados 

coletados de tais sensores, apresentamos neste trabalho uma abordagem para a 

análise de dados de consumo domiciliar usando clusterização, que pode contribuir 

para o combate ao desperdício de energia elétrica e um maior entendimento sobre o 

consumo.   Trabalhos futuros incluem explorar técnicas de cálculo automático do 

número de clusters a ser construído, o uso de outros algoritmos de aprendizado, 

análise preditiva de consumo de energia elétrica com base nos dados de medidores 



inteligentes, verificação de consumo de energia residencial à distância por parte do 

consumidor, dentre outros. 
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