
Resumo 

Este trabalho é dedicado à determinação e caracterização de um conjunto de perfis de consumidores 

de energia eléctrica, usando técnicas de Data Mining, aplicadas a uma base de dados de 

consumidores, fornecida pela empresa portuguesa de distribuição de electricidade.  

O conhecimento mais profundo da forma como é consumida a energia eléctrica, assume grande 

importância nos mercados de electricidade competitivos, sendo essencial para o bom funcionamento 

dos mesmos. Este tipo de conhecimento, será importante quer para as empresas distribuidoras, quer 

para as empresas comercializadoras. Para as primeiras será um suporte para uma gestão mais 

eficiente das redes, e para as segundas será uma ferramenta de apoio ao sucesso em ambiente 

competitivo.  

O primeiro objectivo do trabalho foi a determinação de uma metodologia, para caracterização de 

perfis de consumidores de energia eléctrica, baseada na estrutura de um processo de Descoberta de 

Conhecimento em Bases de Dados e no estudo de trabalhos desenvolvidos nesta área.  

O segundo objectivo foi a aplicação prática da metodologia desenvolvida, a uma base de dados real 

de consumidores de baixa tensão. Nesta aplicação foram aplicadas técnicas de Data Mining às 

diferentes fases. Foi aplicada regressão na fase de preparação dos dados e técnicas clustering para a 

separação da amostra num conjunto de classes. Para cada uma das classes obtidas foram 

determinados os perfis de consumo. Finalmente, foram aplicadas, árvores de decisão para a criação 

de um modelo de classificação associado às classes obtidas, e criação de um conjunto de regras que 

permitiram complementar a sua caracterização.  

Os resultados obtidos com o trabalho, foram a criação de um procedimento devidamente estruturado, 

que poderá servir de suporte a diferentes estudos de caracterização de perfis de consumidores. A 

aplicação prática deste procedimento a um caso real, permitiu a obtenção de um conjunto de perfis de 

consumo, bem separados e devidamente validados, caracterizados pela respectiva curva de consumo 

e por um conjunto de regras. Estes perfis foram usados para implementar um sistema de 

classificação, que permitirá a atribuição futura de novos consumidores às classes obtidas.  

Abstract 

The work presented in this dissertation, is devoted to the determination and characterization of a set of 

electricity consumers’ load profiles, using Data Mining techniques, applied to a real data base from the 

Portuguese electricity distribution company.  

The more complete knowledge of how and when the electric energy is consumed has a special 

importance in a competitive electricity markets scenario. This kind of knowledge is very important for 

distribution and retail companies. To the fist, it can support the achievement of a better network 



management, and to the second it can be an important tool for success in this competitive 

environment.  

The first goal of this work was the creation of a methodology to support the characterization of 

electricity load profiles based on the Knowledge Discovery in Data bases (KDD) process and in the 

study of different works previously developed in this area.  

The second goal was the application of this methodology to a real data base of low voltage electricity 

consumers. In this application were used Data Mining techniques applied to different stages. In the 

data preparation stage regression was applied. Clustering was used to separate the sample in a set of 

classes. A different load profile was crated to represent these classes. Finally, decision trees were 

applied on the development of a classification model based on the classes obtained. This classification 

model produced a rule set used to produce a more complete characterization of the load profiles.  

As final results of this work we can name the methodology created, which is a well structured process 

to support different load profiling studies, and its practical application to a case study using a real data 

set that produced good results. We obtained a set of well separated load profiles and its validation. 

Each load profile is characterized by its load curve and a rule set.  

These profiles were used to create a classification system, to support the future attribution of new 

consumers to the existing classes.  


