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Resumo 

Com o crescimento do consumo energético e com o aumento da complexidade dos sistemas 

elétricos de energia, torna-se necessário conhecer os perfis de consumo dos diversos 

utilizadores, de modo a garantir que o abastecimento energético seja eficiente e de baixo 

custo. A caracterização do comportamento dos consumidores permite alocar de uma forma 

mais eficiente os sistemas de produção e transporte, diminuindo assim os custos para os 

consumidores e para os diversos operadores do Sistema Elétricos de Energia.  

Por outro lado, a identificação de consumidores com comportamentos atípicos pode ajudar 

o operador da rede de distribuição a detetar anomalias de funcionamento ou mesmo situações 

de fraude. A existência de fraudes no consumo de energia elétrica tende a prejudicar a 

eficiência dos sistemas. Para além de ser considerado pouco cívico com os outros consumidores, 

o furto de energia elétrica pode originar problemas ao nível da rede elétrica.  

Neste trabalho, um dos objetivos é a obtenção de perfis típicos de consumo para os diversos 

consumidores. Para este efeito, utilizaram-se ferramentas de clustering. O segundo objetivo 

consiste na criação de um algoritmo de deteção de anomalias de consumo, que possam ser 

consideradas como potenciais fraudes.  

Ao longo deste trabalho serão expostas as metodologias desenvolvidas tanto para a 

obtenção de perfis típicos, bem como para a deteção de anomalias, bem como, os resultados 

obtidos devidamente comentados. 

Os resultados obtidos na primeira parte permitiram separar claramente os diferentes 

diagramas de consumo. Os resultados obtidos na segunda fase mostram que os algoritmos 

implementados são capazes de identificar os tipos de anomalias de consumo que configuram 

eventuais situações de fraude.  
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Abstract 

With the increase of energy consumption and with the increasing complexity of the electric 

systems, its necessary to know the energy consumption profiles for several types of consumers, 

so that energy can arrive to their homes with more efficiency and at a lesser cost. 

If we know how each consumer behaves, we can allocate the transport and production 

systems more efficiently, reducing the cost for both the consumer and the several energy 

systems operators. 

The existence of frauds in energy consumption, challenges the efficiency of the entire 

systems. 

In this work, one of the objectives is the elaboration of energy consumption profiles for 

several types of customers. These profiles will be obtained by using clustering techniques. 

The second objective of this work is the creation of algorithms for the detection of anomalies 

that might be considered frauds. 

In this work, the developed methodologies will be explained, and the results for the 

consumption profiles and the anomalies detected will be analyzed. 

The results obtained for the first phase allowed to clearly separate the different 

consumption diagrams. The results obtained in the second phase, showed that the developed 

algorithms can identify consumption anomalies that configure potential situations of fraud. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

1.1 - Enquadramento 

 

A complexidade dos sistemas elétricos de energia tem vindo a aumentar ao longo do tempo, 

devido ao crescimento do número de consumidores, bem como das quantidades de energia 

consumida. Esse crescimento tem um custo para as empresas de produção, que têm de 

aumentar investimentos de modo a acomodar a produção necessária para satisfazer esses 

consumos, que aumentam cada vez mais, bem como a necessidade de investimento em novas 

formas de produção de energia que tenham menor impacto no meio ambiente. Uma melhor 

racionalização de recursos diminui esses custos, daí que, o conhecimento dos perfis de consumo 

de diversos grupos de consumidores seja importante, uma vez que, contribui para uma melhor 

gestão de recursos.  

Apesar da complexidade das redes atuais e da sua cada vez maior modernização, 

nomeadamente no que toca ao uso de contadores digitais mais eficientes e inteligentes, as 

situações de furto e fraude de eletricidade não têm diminuído como seria desejável. A EDP 

Distribuição estimou um custo de cerca de 70 milhões de euros no ano de 2017, derivados do 

furto e fraude no consumo de energia elétrica. Para combater este problema, a EDP distribuição 

criou em 2016 o Departamento de Garantia de Receita e Anti Fraude na Direção de Gestão de 

Energia, responsável por realizar ações de inspeção no terreno [1]. Com o aumento de casos de 

fraude, torna-se necessário estabelecer métodos de deteção de anomalias no consumo de 

energia elétrica, de modo, a reduzir os custos causados por essas fraudes, quer estes sejam 

diretos ou indiretos. 
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1.2 - Objetivos 

 

O objetivo principal desta dissertação é a criação de ferramentas para estabelecer perfis 

típicos de consumo para diversos tipos de consumidores e detetar anomalias de consumo. Os 

perfis típicos servirão para caracterizar os tipos de consumo mais habituais. Por outro lado, os 

casos anómalos corresponderão às situações que mais se afastam dos comportamentos típicos 

e que podem indiciar casos de fraude. 

Para a obtenção de perfis típicos recorreu-se ao clustering [2] - [5], uma técnica de data 

mining que permite agrupar dados em clusters (grupos) segundo o seu grau de semelhança. 

Esse clustering foi feito numa aplicação de Machine Learning desenvolvida pela 

Universidade de Waikato, com o nome de WEKA [6] [7]. 

No que toca à deteção de anomalias, foi elaborado um algoritmo de deteção programado 

em R [8]-[19], linguagem de programação de analise estatística, que também foi utilizado para 

o pré processamento de dados disponibilizados pela EDP numa base de dados em MySql [20] 

[21]. 

A análise estatística dos resultados do clustering foi elaborada recorrendo ao Microsoft 

Office Excel [22]. 

 

1.3 - Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação encontra-se dividida em 4 capítulos. O primeiro capítulo é meramente 

introdutório, onde se apresenta o enquadramento do problema, os objetivos e a estrutura da 

dissertação. 

O segundo capítulo apresenta a metodologia desenvolvida para a obtenção de perfis típicos 

e para a deteção de anomalias de consumo. O objetivo deste capítulo é descrever de forma 

simples e concisa todos os raciocínios e algoritmos desenvolvidos para a obtenção de resultados 

e resolução do problema proposto.  

O terceiro capítulo expõe os resultados obtidos para os perfis típicos de consumo e para as 

anomalias detetadas, devidamente comentados.  

O quarto capítulo, último capítulo desta dissertação, sintetiza as principais conclusões do 

trabalho desenvolvido, e propõe desenvolvimentos futuros.  
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Capítulo 2 

Metodologia 

Este capítulo descreve as abordagens implementadas para identificar perfis típicos e para 

detetar anomalias de consumo. 

Começa-se por descrever a base de dados disponibilizada. Em seguida é apresentada a 

metodologia usada para obtenção dos perfis típicos. A abordagem adotada para deteção de 

anomalias de consumo é descrita na última secção deste capítulo.  

 

2.1. Estrutura da Base de Dados 

 

A base de dados foi disponibilizada para uso no sistema de gestão de bases de dados 

relacionais MySQL. De seguida, é apresentada a estrutura da mesma na Figura 2.1 e uma breve 

explicação dos diferentes dados presentes. 



   

 

5 

 

 
Figura 2.1-Esquema Relacional da Base de Dados 

A tabela Instalações apresenta a seguinte informação geral sobre os diversos consumidores: 

• ID: número de identificação da instalação; 

• Segmento: nível de tensão da instalação (AT, MT ou BTN); 

• Fases: número de fases da instalação; 

• Tipo de Instalação: tipo de instalação, nomeadamente se esta e doméstica, não 

doméstica, entre outras; 

• Tipo Uso: apresenta o tipo de uso da instalação, nomeadamente se esta e uma 

instalação de uso industrial, doméstico, agrícola, entre outras; 

• Setor Industrial: apresenta informação acerca do setor industrial da instalação. Este 

parâmetro apresenta demasiadas entradas ambíguas, com 207 entradas diferentes, 

razão pela qual não foi utilizado; 

• Potência Instalada: apresenta a potência instalada para a respetiva instalação; 

• Potência Instalada Unidade: apresenta a unidade da potência instalada; 

• Potência Certificada Valor: apresenta o valor da potência certificada da instalação; 

• Potência Certificada Unidade: apresenta a unidade da potência certificada; 

• Distrito: apresenta informação acerca do distrito da uma instalação; 

• Concelho: apresenta informação acerca do concelho de uma instalação; 

• Tipo Edifício: apresenta informação acerca do tipo de edifício, nomeadamente se 

este é unifamiliar, entre outras; 
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Por sua vez a tabela dd apresenta informação específica acerca das contagens de consumo 

para as diversas instalações, informação essa apresentada de seguida: 

• ID: número de identificação da instalação; 

• Dia: data da contagem. O número de dias com contagens máximo disponível é de 

487 dias, correspondentes ao período entre janeiro 2016 e abril de 2017; 

• Energia: valor da contagem; 

• Contagem: número da contagem para um dia específico, sendo que um dia deve ter 

um total de 96 contagens.; 

• Ponta: apresenta o valor máximo de consumo para um dia; 

 

As diferentes views são criadas posteriormente com nova informação, informação essa 

descrita de seguida: 

• dd_atualizada: contém a energia atualizada e número de contagens expectáveis 

para cada consumidor; 

• ds_en_log: contém informação sobre a amplitude de consumo a ser utilizada para a 

criação do data set1 de amplitude de consumo; 

• lacunas: contem informação sobre as lacunas de contagens para cada consumidor, 

informaçao essa a ser utilizada posteriormente para efeitos de filtragem; 

• id_baixautilizacao: contem os números de identificação dos consumidores com baixa 

utilização; 

 

A Tabela 2.1 apresenta o número de instalações para cada nível de tensão e o total de 

instalações presentes na base de dados. 

 
Tabela 2.1-Número de Consumidores para cada nível de tensão 

  Nº de Consumidores 

AT 299 

MT 24971 

BT 53267 

Total  78537 

 

Como é possível inferir da Tabela 2.1, grande parte dos consumidores encontram-se na 

Baixa Tensão, como seria de esperar, seguidos dos consumidores de Média Tensão, sendo o 

número de consumidores de Alta Tensão bastante reduzido. 

 

                                                 
1 Um data set é um conjunto de dados adicional que é criado para evidenciar uma 

determinada característica do consumidor. 
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2.2. Obtenção de Perfis Típicos 

O primeiro objetivo deste trabalho é caracterizar os consumos mais típicos. Dada a grande 

variedade de comportamentos, uma primeira fase consiste na filtragem de casos peculiares 

como, por exemplo, os consumidores que apenas apresentam consumo num único dia da semana 

ou mês, consumidores com consumos reduzidos ou sem consumo. Estes tipos de casos são 

facilmente separáveis através duma filtragem inicial. Os consumidores restantes são depois 

sujeitos a um processo de clustering, que permitirá identificar classes de comportamentos 

típicos. 

 

2.2.1 Filtragem de Instalações e Processamento de Dados 

2.2.1.1 Filtragem inicial 

Devido à existência de falhas de registo, comunicação de dados, entre outros, é possível 

que certas observações estejam em falta ou possuam registos incorretos. 

Como as contagens são efetuadas em intervalos de 15 minutos, é expectável que se 

observem um total de 96 contagens em cada dia, exceto para dias de mudança de hora. Estes 

dias possuem 25 ou 23 horas, para atraso ou avanço de hora, respetivamente, o que equivale a 

100 ou 92 contagens, respetivamente. 

Verificou-se que existiam muitos casos de dias normais que apresentavam um pouco menos 

que as 96 contagens esperadas. Poder-se-ia eliminar todos os casos com um número deficiente 

de contagens, mas isto eliminaria uma parte considerável da amostra. Para considerar o maior 

número de observações em análise, decidiu-se considerar os casos com um número de 

contagens próximo dos 96. Para estes, foi realizada uma proporção linear da energia para as 

observações diárias com contagens em falta. 

Para tal, foi criada a view dd_atualizada [Figura 2.1], onde foram adicionadas duas colunas, 

uma com informação das contagens expectáveis e outra com a energia atualizada, que foi 

calculada recorrendo à seguinte expressão: 

 

 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ×  
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡á𝑣𝑒𝑖𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
 (1) 

 

Casos com contagens superiores ao expectável (96), são registados no campo Energia 

atualizada como “-2”. 

Já os casos com observações inferiores são atualizados através da expressão, desde que, se 

verifique que o rácio contagens efetivas / contagens expectáveis seja superior a um parâmetro 

definido pelo utilizador, e, caso o rácio seja inferior, são registados com “-1” na coluna Energia 

atualizada. 
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Com uma base de dados com um número elevado de casos de estudo, torna-se conveniente 

filtrar os casos mais atípicos antes de fazer o processamento de dados para o clustering. 

Para tal, foram criados filtros no R [8], de modo a detetar esses casos atípicos. 

Os filtros permitem identificar casos de: 

• Falhas de dados: consumidores cujos registos apresentem muitas falhas de registo não 

são muito credíveis.  Foram filtradas as instalações com falhas de contagem (FC), ou 

seja, que possuem uma taxa de atualização das observações superiores a um parâmetro 

preestabelecido. Foram também filtradas instalações com lacunas significativas (LS), 

ou seja, instalações com taxas de lacunas superiores ao parametrizado ou com um 

número de contagens inferior ao parametrizado pelo utilizador. Uma vez que os 

parâmetros são definidos pelo utilizador, é possível restringir a dimensão da amostra 

em análise em função da qualidade dos dados; 

• Baixo Consumo/utilização: consumidores que apresentem um consumo demasiado 

baixo, para a sua categoria, podem significar, por exemplo, uma instalação 

abandonada.  Aqui foram filtradas as instalações sem consumo (SC), consumo inferior 

ao parametrizado pelo utilizador e instalações com baixa frequência de utilização (BU), 

ou seja, instalações que apresentam um rácio de observações sem consumo ou 

superiores a um consumo mínimo. O limiar do consumo mínimo é definido de forma 

individual para cada instalação com base numa percentagem do consumo médio da 

mesma, sendo essa percentagem definida pelo utilizador; 

• Consumo concentrado: consumidores com consumo muito concentrado nalguns períodos 

específicos (por exemplo, num único dia da semana) não são os mais típicos. Aqui foram 

filtradas as instalações com consumos concentrados num único mês (CC_M) ou num 

único dia da semana (CC_W); 

 

Todas as instalações identificadas por estes filtros ficam imediatamente com uma 

classificação (etiqueta) própria. As outras passam à fase seguinte, que passaram nestes filtros 

foram utilizadas no processamento de dados. 

 

2.2.1.2 Organização dos dados para clustering 

Com os dados dos consumos diários, respetivas datas, distrito e tipo de uso de cada 

instalação, foram criados, no R, data sets de evolução de consumo anual, evolução de consumo 

semanal e de amplitude de consumo.  

De seguida, apresenta-se uma breve explicação de cada data set: 

• Evolução de consumo semanal: este data set apresenta a percentagem do consumo de 

cada um dos dias da semana. Foi calculada a média dos consumos para cada dia da 

semana da série temporal, e, posteriormente, foi calculada a percentagem desse 
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consumo que esses dias apresentam no total da semana, ou seja, assumindo que uma 

instalação só apresenta consumo durante as sextas feiras, essa instalação apresentaria 

um consumo de 100% para a sexta feira e 0% para os restantes dias da semana; 

• Evolução de consumo anual: análogo ao data set semanal, sendo agora representados 

os meses no lugar dos dias da semana; 

• Amplitude de consumo: representa o consumo médio de cada instalação. Devido a uma 

grande discrepância na magnitude dos valores, como demonstrado na Figura 2.2, foi 

utilizado o logaritmo de forma a limitar essa discrepância, como demonstrado na Figura 

2.3, através da seguinte fórmula: 

 

 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐿𝑜𝑔 = log(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 + 1) (2) 

 

 
Figura 2.2-Valores energia na escala original 

 

 
Figura 2.3-Valores da energia após a aplicação do Logaritmo 

 

Foram criados três data sets por nível de tensão, ou seja, um total de nove. 

Nas Figura 2.4, Figura 2.5, Figura 2.6 encontram-se apresentados excertos dos data sets 

mensais, semanais e de amplitude de consumo, respetivamente. 

 

 
Figura 2.4-Excerto de um Data set Anual 

0

50000
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150000

200000

1 2 3 4 5 6

Escala original

0

2

4

6

1 2 3 4 5 6

Após aplicação do log

ID JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

238 0,0348 0,2135 0,0679 0,0959 0,0432 0,0840 0,1572 0,1043 0,0487 0,0263 0,0952 0,0291

257 0,0801 0,0832 0,0831 0,0811 0,0885 0,0862 0,0884 0,0846 0,0846 0,0833 0,0794 0,0777

642 0,0195 0,0446 0,0811 0,1229 0,0799 0,0218 0,2211 0,2306 0,1614 0,0124 0,0021 0,0025

881 0,0732 0,0844 0,0800 0,0842 0,0878 0,0877 0,0817 0,0822 0,0839 0,0824 0,0858 0,0867

1005 0,0834 0,0941 0,0936 0,0828 0,0879 0,0852 0,0797 0,0724 0,0859 0,0775 0,0855 0,0720
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Figura 2.5-Excerto de um Data set Semanal 

 

 
Figura 2.6-Excerto de um Data set de Amplitude de Consumo 

 

2.2.2 Clustering 

Com os data sets criados e organizados, já é possível aplicar técnicas de clustering. 

Contudo, antes de fazer o clustering, é conveniente adicionar mais informações para cada 

instalação, de modo a facilitar a posterior interpretação dos resultados. Para tal, foram 

adicionadas aos data sets anuais e semanais, duas novas colunas com a informação do distrito 

e tipo de uso para cada instalação. A nova estrutura de dados dos data sets encontra-se nas 

Figura 2.7 e Figura 2.8. 

 

 
Figura 2.7-Nova estrutura de um data set Anual 

 

 
Figura 2.8-Nova estrutura de um data set diário 

Para realizar o clustering, foi utilizado o software WEKA [6], uma aplicação de utilização 

livre de machine learnng.  

ID SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

238 0,125218 0,167631 0,150002 0,162907 0,167587 0,109845 0,11681

257 0,144005 0,143408 0,14353 0,143822 0,142077 0,141209 0,141949

642 0,104978 0,094655 0,114433 0,110859 0,122628 0,22625 0,226198

881 0,141925 0,141408 0,143404 0,143817 0,143526 0,142968 0,142951

1005 0,137839 0,187169 0,189021 0,183927 0,180846 0,080643 0,040556

ID Energia

238 2,004055

257 5,310065

642 2,991879

881 5,240243

1005 4,555561
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Inicialmente, foi feito o clustering dos data sets de amplitude de consumo, de modo a 

dividir as instalações por 4 clusters, cujos centroides seriam ordenados de forma crescente de 

modo a que o Grupo 1 englobasse as instalações de menor consumo e o Grupo 4 as de maior 

consumo. 

Na janela de configuração de clustering, foram escolhidos o método K-Means e um total de 

4 clusters. 

O método K-Means [23] foi método de clustering escolhido pois apresenta as seguintes 

vantagens [24]: 

• Convergência do método é garantida; 

• Apresenta uma boa performance para grupos de dados de grande dimensão; 

• É facilmente adaptável para novos casos 

• Permite determinar o número de clusters a priori (extremamente importante por 

motivos expressos mais a frente neste capítulo); 

• Relativamente fácil de implementar e configurar; 

 

Para este algoritmo de clustering, apenas os dados de amplitude de consumo deveriam ser 

utilizados, sendo por isso necessário ignorar todos os outros atributos, nomeadamente o ID das 

instalações, como se pode verificar na Figura 2.9. 

 

 
Figura 2.9-Janela de seleção de atributos a ignorar do WEKA 

Depois de efetuado o clustering, é apresentado um resumo dos resultados do mesmo. Nesse 

resumo encontram-se disponíveis os centroides de cada cluster, bem como a quantidade de 

instalações atribuídas a cada cluster, como representado na Figura 2.10. 
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Figura 2.10-Janela de resultados de clustering do WEKA 

 

Os resultados podem depois ser exportados num ficheiro csv, onde, para cada instalação, 

são apresentados todos os seus atributos e o cluster atribuído, como evidenciado na Figura 

2.11. 

 

 

 
Figura 2.11-Excerto do ficheiro de resultados do WEKA 

O clustering dos grupos de consumo foi repetido duas vezes para cada nível de tensão, 

devido ao facto de algumas instalações terem sido filtradas dos data sets mensais (meses sem 
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informação de consumo), sendo por isso diferente o número de instalações dos data sets anuais 

e semanais. 

O processo para clustering dos data sets semanais e diários foi análogo ao anterior. 

Inicialmente, ignoraram-se todos os atributos não necessários para o clustering, ou seja, 

todos exceto os dados de consumo diários e mensais. 

O número de clusters inicial foi de 5. O facto de este algoritmo de clustering possibilitar a 

escolha prévia do número máximo de clusters,  permite, no caso de serem obtidos 2 centroides 

muito similares, que estes sejam agregados,  de modo a obter perfis distintos, como se ilustra 

na Figura 2.12 e na Figura 2.13. 

 

 
Figura 2.12-Centroides para 4 clusters do Clustering Semanal AT 

 

 
Figura 2.13-Centroides para 3 clusters do Clustering Semanal AT 
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Na Figura 2.12, os clusters 1 e 2 são bastante parecidos, pelo que a sua agregação deu 

origem ao cluster 1 da Figura 2.13.  

Os ficheiros de resultados apresentam, para cada instalação, todos os atributos e o seu 

respetivo cluster. 

Este processo foi repetido para todos os níveis de tensão, obtendo-se por isso, 6 grupos de 

clusters (um anual e outro semanal, para cada um dos três níveis de tensão). 

 

2.2.3 Análise dos resultados do clustering 

Nesta secção pretende-se relacionar as classes (clusters) com as outras características dos 

consumidores, identificando-se se determinado tipo de comportamento é mais característico, 

por exemplo, de determinado tipo de uso (e.g. indústria), ou de consumidores na zona sul do 

país, entre outros.  

Para a análise estatística, começou-se por substituir os clusters de amplitude de consumo 

pelos grupos correspondentes. De seguida substituíram-se os distritos pela sua DRC 

correspondente, como apresentado na Tabela 2.2, de modo a facilitar a análise de dados. 

 
Tabela 2.2-Relação DRC/Distrito 

DRC Distrito 

DRCL 
Lisboa 

Setúbal 

DRCM 

Viseu 

Guarda 

Coimbra 

Castelo Branco 

DRCT 

Leiria 

Santarém 

Portalegre 

DRCS 

Évora 

Faro 

Beja 

DRCP 
Aveiro 

Porto 

DRCN 

Braga 

Viana do Castelo 

Vila Real 

Bragança 

 



   

 

15 

 

 

Os dados dos grupos de consumo, foram então agrupados, com os dados dos clusters diários 

e mensais respetivos, obtendo-se um total de 6 ficheiros para análise: 

• Clusters anuais AT; 

• Clusters anuais MT; 

• Clusters anuais BTN; 

• Clusters semanais AT; 

• Clusters semanais MT; 

• Clusters semanais BTN; 

Para cada um destes ficheiros foi feita um analise estatística de como, para cada cluster, 

as instalações se dividiam pelas diferentes DRC e tipo de uso e grupo de consumo, bem como a 

distribuição das DRC e tipo de uso por cluster.  

Os resultados da análise estatística encontram-se no capítulo 3. 

 

2.3. Deteção de Anomalias 

Nesta secção será abordada a metodologia para a deteção de consumos anómalos. Para os 

operadores da rede de distribuição e para os comercializadores, qualquer tipo de consumo que 

se afaste muito do típico será um consumo anómalo. Dentro dos casos anómalos, existem os 

casos suspeitos de fraude. 

 São considerados “especialmente suspeitos” os casos de consumos que se apresentam num 

patamar durante algum tempo (meses) e descem ou sobem bruscamente para outro patamar. 

Consumos “simplesmente atípicos” são, por exemplo, os consumos concentrados num curto 

período, consumos baixos ou nulos e consumos voláteis (com muitas alterações aleatórias). De 

uma forma geral, serão todos os que se afastam dos padrões mais habituais, caracterizados 

pelos centroides dos clusters identificados. 

O caso dos consumos concentrados já foi exposto no subcapítulo 3.3. Embora se trate dum 

consumo atípico, não é geralmente um caso associado a fraude. 

 

2.3.1 Deteção de alterações suspeitas 

Para detetar subidas e descidas de consumo bruscas (suspeitas), torna-se necessário saber 

como o consumo evolui ao longo do tempo. Para tal, recorreu-se ao conceito de média 

deslizante [25], uma vez que se pretende analisar variações em períodos alargados, não 

interessando particularmente as variações ocasionais dia–a-dia.  

O primeiro parâmetro para cálculo dessa média seria o tamanho da janela, que foi definido 

inicialmente com sendo de 7 dias, de modo a englobar uma semana completa. Implementando 
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no R, foi calculada a média de 7 em 7 dias para cada série de todas as instalações consideradas 

na análise estatística. Para cada nível de tensão, foram obtidos os seguintes parâmetros: a 

média de cada janela, o número da janela, o ID da instalação, a data do primeiro dia usado em 

cada janela, como evidenciado na Figura 2.14. 

 

 
Figura 2.14- Excerto da tabela de média deslizante obtida no R 

Onde: 

• ID: representa o número de identificação da instalação; 

• Janela: representa o número da janela de 7 dias; 

• Mean: média da janela; 

• Count: número de dias utilizados na janela; 

• Dia: dia inicial de cada janela; 

 

Com estes dados, procedeu-se então ao cálculo das variações, em percentagem, entre 

janelas consecutivas. Essas variações foram calculadas usando a seguinte fórmula: 

 

  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 =
𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎(𝑁+1)−𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎(𝑁)

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎çã𝑜
  (2) 

 

Essa variação adicionada à informação associada a cada instalação, em conjunto com o sinal 

da variação, onde 1 representa uma subida de consumo, -1 representa uma descida e 0 

representa a ausência de variação de consumo. Foi também adicionado o modulo da variação. 

Um excerto da Tabela encontra-se na Figura 2.15. 
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Figura 2.15-Excerto da tabela de variações de consumo obtida no R 

Foi definida então a variação limiar, que pode ser configurada pelo utilizador, cujo valor 

inicial foi de 50%, e foram filtradas todas as instalações que apresentavam variações, em 

módulo, acima de 50%, e quantas variações dessas apresentavam (freq), como demonstrado na 

Figura 2.16. 

 

 
Figura 2.16-Excerto da tabela de Consumos Voláteis obtida no R 

Dessa lista, as instalações que apresentassem mais de 10 variações anómalas, e cujas 

médias das variações absolutas se apresentassem acima de 75%, seriam classificadas como 

consumos voláteis, sendo ambos os valores definidos configuráveis pelo utilizador.  

 Foi compilada, então, a informação da soma do módulo das variações e a média das 

variações absolutas para cada instalação classificada como volátil. 

Um excerto dessa lista encontra-se na Figura 2.17: 

 

 
Figura 2.17-Excerto da tabela de informação de consumos voláteis 
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De seguida, procedeu-se ao estudo das instalações que apresentavam apenas uma variação 

acima de 50%. 

O facto de se proceder ao estudo das instalações com apenas uma variação acima de 50%, 

advém do facto de estas serem mais suspeitas no que toca a potenciais fraudes, visto que, 

havendo apenas uma alteração brusca de consumo, isso pode indiciar que o consumo se 

manteve ou num patamar mais baixo ao consumo pré variação, no caso de uma variação de 

consumo negativa, ou num patamar superior, no caso de uma variação positiva. 

O facto de uma queda de consumo poder ser considerada fraude faz todo o sentido, bem 

como uma subida de consumo, visto que, o consumidor podia estar numa situação de consumo 

fraudulento no período anterior à subida de consumo, como demonstrado na Figura 2.18. 

 
Figura 2.18-Excemplos de subidas de consumo anómalas 

 

Sabendo a janela em que a variação ocorreu, bem como o dia inicial dessa janela, calculou-

se a média dos valores de todas as janelas anteriores à variação e a média de todas as janelas 

posteriores à variação. 

Essa informação foi compilada para uma nova tabela, cujo excerto de encontra na Figura 

2.19. 
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Figura 2.19-Excerto da tabela de médias de janelas de consumo para Potenciais Anomalias 

Com o valor da média das janelas antes e depois da variação, é possível calcular a diferença 

entre ambas. 

Essa diferença foi calculada usando através da seguinte expressão: 

 

 𝑉𝑎𝑟𝐹 =
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑝ó𝑠 𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎−𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑟é 𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑟é 𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎
 × 100 , (3) 

 

onde: 

• Média pós anomalia: valor correspondente à média das janelas posteriores à janela 

anómala, representadas na Figura 2.19 com o nome mediadepois; 

• Média pré anomalia: valor correspondente à média das janelas anteriores à janela 

anómala, representadas na Figura 2.19 com o nome mediantes; 

 

O valor dessa diferença foi adicionado à informação associada a cada instalação com o nome 

VarPF, obtendo-se uma tabela final cujo excerto se encontra exemplificado na Figura 2.20. 

 

 
Figura 2.20-Excerto da tabela de Potenciais Fraudes obtida no R 

 

De modo a identificar as instalações mais suspeitas, foi criado um filtro que separava os 

casos cujo valor da diferença entre as médias antes e depois da janela da variação anómala 

eram superiores a 30% (ou inferiores a -30%, para variações negativas), sendo esse parâmetro 

definido pelo utilizador. O resultado foi uma tabela de potenciais fraudes, análoga a da Figura 

2.21.  
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Figura 2.21- Excerto da tabela de Potenciais Fraudes 

 

Um dos problemas que sugiram após este processo, foi o facto de serem detetados alguns 

falsos positivos, tais como o apresentado na Figura 2.22: 

 
Figura 2.22-Falso Positivo detetado devido a uma pequena lacuna 

Como é possível verificar, a existência de pequenas lacunas (tracejado amarelo) pode 

originar uma descida de consumo brusca, como a detetada em março de 2016. Visto que o 

número de dias antes da anomalia é manifestamente inferior ao número de dias posterior, e 

atendendo ao facto de que o valor final para que o consumo tende após a anomalia é superior 

ao valor anterior à anomalia, o valor da diferença será elevado, como se pode observar na 

Figura 2.22. 

Para evitar estes casos, foi aumentada a janela de 7 para 14 dias e posteriormente para 28 

dias, de modo a evitar que estes casos fossem detetados como anomalias (possíveis fraudes). A 

existência de uma janela de maior dimensão, permite que pequenas alterações pontuais sejam 

atenuadas, evitando assim, que sejam detetadas como grandes variações de consumo, visto 

que o interesse do trabalho não é detetar alterações pontuais, mas sim alterações que se 

prolongam no tempo.  
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Outro problema no que toca a falsos positivos, foi o facto de serem detetados como sendo 

anómalos, os perfis de consumo de algumas instalações como o perfil apresentado na Figura 

2.23. 

 
Figura 2.23-Falso Positivo detetado devido à ausência de um período homologo 

Devido à presença de lacunas (representadas a amarelo) de dezembro de 2016 até abril de 

2017, não é possível verificar se para o período homologo de janeiro até março, o consumo se 

apresenta similar - pode tratar-se de um consumidor com consumo sazonal elevado de janeiro 

a março. 

Verificaram-se outros casos que, apesar de não apresentarem lacunas, apenas apresentam 

um número de meses limitado, o que de certo modo, origina o mesmo problema exposto na 

Figura 2.23, visto que não permitem que seja efetuada uma comparação do período homólogo. 

Uma maneira prática de gerir a quantidade de casos é através da criação de um ranking de 

potenciais fraudes. Para tal, a lista exposta na Figura 2.21, foi divida em duas listas, uma lista 

para subidas de consumo e outra para descidas de consumo. 

A essas tabelas, foi adicionada para cada instalação, a informação do número de dias em 

que foram feitas contagens. Como referido anteriormente, o máximo número de dias com 

contagens que disponível na base de dados e de cerca de 487 dias, ou seja, um período de 

janeiro de 2016 até abril de 2017.  

Um excerto da tabela de descidas, encontra-se na Figura 2.24, sendo que a tabela de 

subidas tem o mesmo formato: 
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Figura 2.24-Excerto da tabela de Descidas Anómalas 

 

Foi calculado um ranking para o número de dias para cada instalação recorrendo à seguinte 

expressão: 

 

 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑖á𝑟𝑖𝑜 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐼𝐷

487
 , (4) 

 

onde 487 representa o número de dias ideal disponível nesta base de dados. 

De seguida foi calculado um ranking da variação para cada instalação, de modo a dar mais 

ênfase às instalações que apresentassem variações anómalas mais elevadas. 

Para calcular esse ranking, foi utilizada a seguinte expressão: 

 

 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑟𝐹 =
𝑉𝑎𝑟𝐹 𝐼𝐷

𝑉𝑎𝑟𝐹 𝑀á𝑥
 , (5) 

 

onde: 

• VarF ID: corresponde à variação anómala para a instalação em causa; 

• VarF Máx: valor máximo da variação disponível na tabela de descidas ou subidas. 

Para o caso em que uma lista de subidas, o valor mais elevado de uma variação seja 

100%, VarF será de 100%; 

 

Com estes dois rankings, foi criado um ranking final, a ser usado para ordenar as instalações 

da mais anómala (mais suscetível de ser fraude), para a menos anómala (menos suscetível de 

ser fraude), quer em termos de variação, ou presença de um período de contagens inferior. 

O facto de o ranking Diário ter um peso maior no ranking final, permite dar menos peso a 

instalações com períodos de contagem inferiores a 487 dias. 

Esse ranking final foi calculado recorrendo à seguinte expressão: 

 

 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0,7 × 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑖á𝑟𝑖𝑜 + 0,3 × 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑎𝑟𝐹  (6) 

 

Os parâmetros desta expressão (0,7 e 0,3) podem ser afinados, de acordo com o critério 

considerado pelo utilizador. 
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Com este ranking final, as instalações detetadas como potenciais fraudes, foram ordenadas 

da mais anómala para a menos anómala. 

Um excerto da tabela de descidas com o ranking final encontra-se exposta na Figura 2.25: 

 

 
Figura 2.25-Excerto da tabela com o ranking de descidas anómalas 

Os resultados para as potenciais fraudes detetadas encontram-se expostos no subcapítulo 

3.2. 
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Capítulo 3 

Resultados 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados obtidos para os perfis típicos, 

bem como as anomalias de consumo detetadas. 

3.1 Perfis Típicos 

  De seguida são apresentados os perfis típicos mensais e diários obtidos com o clustering 

para os diferentes níveis de tensão. 

3.1.1. Perfis Típicos Anuais AT 

 
Figura 3.1-Representação dos Centroides do Clustering Anual AT 
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Tabela 3.1-Distribuição das Instalações AT pelos diversos clusters 

Cluster Nº Instalações 

0 99 

1 16 

2 37 

3 50 

 

Como é possível verificar na Figura 3.1, o Cluster 1 apresenta um consumo residual nos 

primeiros 5 meses do ano, consumo esse que cresce consideravelmente durante o período de 

Verão, diminuindo gradualmente para o valor inicial do mês de janeiro.  

O Cluster 0, por sua vez, apresenta um consumo aproximadamente constante ao longo do 

ano, sendo também o cluster com uma maior incidência de casos, com cerca de 50% dos casos 

estudados para AT, como evidenciado na Tabela 3.1-Distribuição das Instalações AT pelos 

diversos clusters  

O Cluster 3 apresenta um consumo superior ao Cluster 1 nos primeiros 5 meses do ano, 

consumo esse que cresce durante os meses de verão, sendo esse crescimento menos acentuado 

que o crescimento evidenciado no Cluster 1. 

O Cluster 2 apresenta um consumo que oscila ao longo do ano, atingindo os valores mais 

elevados de consumo no outono e no inverno. 

A Tabela 3.2 apresenta os centroides dos grupos de consumo e a Tabela 3.3 mostra a 

distribuição dos grupos de consumo para cada um dos clusters anuais. 
 

Tabela 3.2-Centroides para os Grupos de Consumo AT 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Centroide 0,9903 1,6531 2,9195 4,8987 

 

Tabela 3.3-Distribuição dos grupos de consumo para cada um dos clusters anuais. 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Cluster 0 4% 11% 14% 71% 

Cluster 1 31% 56% 13% 0% 

Cluster 2 59% 24% 8% 8% 

Cluster 3 38% 52% 8% 2% 

 

O cluster 0 apresenta maioritariamente instalações do Grupo 4, o grupo de maior consumo. 

Por sua vez, o cluster 1 apresenta maioritariamente instalações dos grupos 1 e 2. 



   

 

27 

 

O cluster 2 apresenta, analogamente ao cluster 1, um maior número de instalações dos 

grupos 1 e 2. O cluster 3 apresenta uma distribuição análoga à do cluster 1. 

 
Tabela 3.4-Distribuiçao das DRC para cada cluster anual AT 

  DRCL DRCM DRCN DRCP DRCS DRCT 

Cluster 0 17% 20% 14% 25% 6% 17% 

Cluster 1 0% 56% 25% 0% 19% 0% 

Cluster 2 8% 43% 3% 5% 16% 24% 

Cluster 3 0% 40% 46% 6% 6% 2% 

 

O cluster 0 apresenta uma distribuição praticamente uniforme por DRC, sendo a DRCP e a 

DRCM as mais dominantes do cluster, o que pode ser explicado pelo facto de o Cluster 0 ser o 

cluster com mais elementos e o Cluster com o consumo mais constante ao longo do ano. 

Por sua vez, o cluster 1, apresenta mais de metade das instalações na DRCM, seguida da 

DRCN e da DRCS.  

Já o cluster 2 apresenta grande parte das suas instalações nas DRCM e DRCT. 

O cluster 3 apresenta uma distribuição maioritária entre a DRCM e DRCN. 

 

Na Tabela 3.5 estão apresentadas as percentagens da distribuição global das DRC pelos 

clusters. 

 
Tabela 3.5-Distribuição globais das DRC pelos Clusters AT Anuais 

  DRCL DRCM DRCN DRCP DRCS DRCT 

Cluster 0 85% 31% 33% 83% 33% 63% 

Cluster 1 0% 14% 10% 0% 17% 0% 

Cluster 2 15% 25% 2% 7% 33% 33% 

Cluster 3 0% 31% 55% 10% 17% 4% 

 

Analisando a Tabela 3.5, podemos referir: 

• O cluster 0 apresenta maior parte dos casos da DRCL, DRCP e DRCT; 

• O cluster 3 apresenta grande parte dos casos da DRCN e DRCM; 

• O cluster 1 apresenta percentagens residuais devido ao facto de ser o cluster com 

menos instalações atribuídas; 
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Tabela 3.6-Distribuição dos tipos de uso para cada Cluster 

  UA UI UND 

Cluster 0 7% 85% 7% 

Cluster 1 6% 81% 13% 

Cluster 2 5% 73% 22% 

Cluster 3 2% 88% 8% 

 

Na Tabela 3.6 podemos observar a distribuição do tipo de uso de cada instalação para cada 

cluster. Como seria expectável, grande parte das instalações de cada Cluster são de uso 

industrial, visto serem instalações AT, apresentando-se também algumas instalações de uso 

agrícola e uso não doméstico. 

 
Tabela 3.7-Distribuição global do tipo de uso pelos Clusters 

  UA UI UND 

Cluster 0 64% 50% 33% 

Cluster 1 9% 8% 10% 

Cluster 2 18% 16% 38% 

Cluster 3 9% 26% 19% 

 

Na Tabela 3.7 são apresentadas as percentagens de distribuição global de cada tipo de uso.  

As instalações de uso agrícola estão maioritariamente no Cluster 0 bem como as de uso 

industrial, visto que o Cluster 0 é cluster com maior número de instalações atribuídas.  

As instalações de uso não doméstico estão presentes em maior número no Cluster 0 e no 

Cluster 2. 

 

3.1.2. Perfis Típicos Anuais MT 

Analisando a Figura 3.2, é possível inferir que o Cluster 0 e o Cluster 2 apresentam um 

consumo relativamente constante ao longo do ano, exceto durante os meses de verão, durante 

os quais, o Cluster 0 diminui ligeiramente o consumo enquanto o Cluster 2 tem o 

comportamento contrário, aumentando o consumo ligeiramente.  
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Figura 3.2-Representação dos Centroides do Clustering Anual MT 

 
Tabela 3.8-Distribuiçao das Instalações MT pelos diversos clusters 

Cluster 
Nº 

Instalações 

0 11253 

1 2918 

2 6845 

3 819 

 

O Cluster 1 apresenta um consumo inicial superior ao Cluster 0 e ao Cluster 2, no entanto 

esse consumo diminui gradualmente até agosto, aumentando gradualmente até atingir um valor 

próximo do consumo inicial (consumo mais elevado no inverno). 

Já o Cluster 3 apresenta um consumo residual que aumenta consideravelmente durante o 

Verão, sendo, pois, um exemplo representativo de consumos sazonais.  

Os clusters 0 e 2 representam grande parte das instalações MT estudadas, como demonstrado 

na Tabela 3.8, sendo os dois clusters com consumo mais equilibrado ao longo do ano. 

 
Tabela 3.9-Centroides dos Grupos de consumo Anuais MT 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Centroide 1,5624 2,316 2,9611 3,6884 
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Tabela 3.10-Distribuição dos grupos de consumo para cada um dos clusters anuais MT 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Cluster 0 16% 35% 35% 14% 

Cluster 1 34% 43% 20% 2% 

Cluster 2 15% 23% 38% 24% 

Cluster 3 63% 26% 9% 2% 

 

Analisando a Tabela 3.9 e a Tabela 3.10, podemos verificar: 

• O cluster 0 apresenta maior parte das suas instalações nos grupos de consumo 2 e 3; 

• O cluster 1 apresenta maioritariamente instalações nos grupos de consumo 1 e 2; 

• O cluster 2 apresenta uma distribuição mais equilibrada pelos diversos grupos de 

consumo, sendo o número de instalações do grupo 3 ligeiramente superior aos 

restantes; 

• As instalações do cluster 3 são, na sua maioria, do grupo 1, o grupo de menor consumo; 

 

 
Tabela 3.11-Distribuiçao das DRC para cada cluster anual MT 

  DRCL DRCM DRCN DRCP DRCS DRCT 

Cluster 0 20% 11% 16% 31% 5% 17% 

Cluster 1 17% 18% 15% 22% 10% 17% 

Cluster 2 28% 13% 13% 16% 14% 16% 

Cluster 3 12% 8% 5% 3% 35% 37% 

 

Com a exceção do cluster 3, os clusters apresentam instalações bem distribuídas pelas 

diversas DRC. Por sua vez, o cluster 3 apresenta mais instalações mais concentradas na DRCS e 

na DRCT. Este resultado é consistente com o facto da zona Sul ser a única no país que apresenta 

a ponta de consumo no verão; em todas as outras é no inverno. 

 
Tabela 3.12-Distribuição globais das DRC pelos Clusters MT Anuais 

  DRCL DRCM DRCN DRCP DRCS DRCT 

Cluster 0 47% 45% 57% 66% 27% 50% 

Cluster 1 11% 19% 14% 12% 14% 13% 

Cluster 2 40% 33% 28% 21% 45% 28% 

Cluster 3 2% 2% 1% 0% 13% 8% 

 

Devido a facto de grande parte dos casos terem sido atribuídos aos clusters 0 e 2, pois são 

estes que demonstram um consumo sem grandes alterações ao longo do ano, já seria de esperar 
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que grande parte das DRC estariam atribuídas a estes dois clusters como evidenciado na Tabela 

3.12 

 
Tabela 3.13-Distribuição dos tipos de uso para cada Cluster 

  UI UND IEEA UA UD 

Cluster 0 53% 31% 9% 6% 1% 

Cluster 1 30% 36% 19% 12% 2% 

Cluster 2 26% 53% 9% 10% 2% 

Cluster 3 13% 27% 5% 52% 3% 

 

Na Tabela 3.13, podemos constatar a composição de cada cluster no que toca aos diferentes 

tipos de uso.  Os clusters 0, 1 e 2 apresentam em grande número, instalações de uso industrial 

e uso não doméstico, o que seria esperado devido ao nível de tensão em questão. 

 O cluster 3, por sua vez, é constituído em mais de 50% por instalações de uso agrícola. O 

facto do cluster 3 ser o cluster representativo de uso sazonal, neste caso, no Verão e de ser 

também o cluster com maior representatividade na zona sul do país. 

 
Tabela 3.14-Distribuição global do tipo de uso pelos Clusters 

  UI UND IEEA UA UD 

Cluster 0 68% 41% 45% 33% 33% 

Cluster 1 10% 13% 25% 16% 18% 

Cluster 2 20% 43% 29% 31% 42% 

Cluster 3 1% 3% 2% 20% 7% 

 

Como seria expectável, devido ao facto de grande parte dos casos para cado tipo de uso, se 

encontram nos clusters 0 e 2, pois são estes os clusters a que foram atribuídas maior parte das 

instalações. 

 

3.1.3. Perfis Típicos Anuais BT 

Analisando a Figura 3.3, podemos inferir que os clusters 0 e 2 são os que apresentam um 

consumo mais uniforme ao longo do ano, tendo o cluster 0 uma ligeira redução do mesmo 

durante os meses de Verão, enquanto que o cluster 2, analogamente ao cluster 0, apresenta 

um ligeiro aumento do consumo durante esses mesmos meses. Mais de 80% dos casos estão 

atribuídos a estes dois clusters, o que não parece refletir integralmente a realidade portuguesa, 

uma vez que os consumos para BT são mais elevados durantes os meses de inverno em 

comparação com os meses de verão. 
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Figura 3.3-Representação dos Centroides do Clustering Anual BT 

 
Tabela 3.15-Distribuição das instalações BT pelos diversos clusters 

Cluster Nº Instalações 

0 4724 

1 577 

2 4799 

3 1721 

 

Os clusters 1 e 3 representam o consumo sazonal, sendo o consumo do cluster 1 concentrado 

durante os meses de verão, enquanto os do cluster 3 são concentrados nos meses de inverno. 

 
Tabela 3.16-Centroides dos Grupos de Consumo Anuais BT 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Centroide 0,2223 0,4495 0,6975 1,2714 

 
Tabela 3.17-Distribuição dos grupos de consumo para cada um dos clusters anuais BT 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Cluster 0 19% 51% 24% 5% 

Cluster 1 70% 20% 9% 2% 

Cluster 2 36% 41% 17% 6% 

Cluster 3 25% 44% 29% 2% 
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Analisando a Tabela 3.17, é possível inferir: 

• O grupo 4 (grupo de maior consumo) é o grupo com menor representação nos quatro 

clusters; 

• Grande parte das instalações do cluster 0 são do grupo de consumo 2; 

• O cluster 1 apresenta maioritariamente instalações do grupo de consumo 1; 

• O cluster 2 apresenta quase 80% das suas instalações nos grupos 1 e 2; 

• O cluster 3 apresenta quase metade das suas instalações no grupo 2, distribuindo as 

restantes de forma semelhante pelos grupos 1 e 3. 

 
Tabela 3.18-Distribuição global das DRC pelos clusters BT anuais 

  DRCL DRCM DRCN DRCP DRCS DRCT 

Cluster 0 40% 31% 39% 44% 45% 42% 

Cluster 1 4% 8% 4% 2% 7% 7% 

Cluster 2 45% 46% 42% 40% 29% 34% 

Cluster 3 12% 15% 15% 15% 19% 18% 

 

Como referido anteriormente, o facto de mais de 80% das instalações terem sido atribuídas 

aos clusters 0 e 2, é demonstrado pela distribuição das DRC por cluster, apresentada na Tabela 

3.18, onde os mesmos apresentam as percentagens maiores de cada DRC. 

 
Tabela 3.19-Distribuição das DRC para cada cluster anual BT 

  DRCL DRCM DRCN DRCP DRCS DRCT 

Cluster 0 40% 13% 3% 16% 23% 5% 

Cluster 1 31% 27% 3% 5% 27% 7% 

Cluster 2 45% 20% 3% 14% 14% 4% 

Cluster 3 32% 18% 3% 15% 25% 6% 

 

A DRCL apresenta maior parte dos casos nos 4 clusters estudados, seguida da DRCS, DRCP e 

DRCM, sendo os restantes casos bastante residuais. 

 
Tabela 3.20-Distribuição global dos tipos de uso pelos clusters anuais BT 

  UI UND IEEA IP UA UD 

Cluster 0 19% 25% 37% 93% 13% 42% 

Cluster 1 15% 5% 8% 1% 47% 5% 

Cluster 2 52% 60% 42% 6% 30% 38% 

Cluster 3 15% 11% 13% 0% 10% 15% 
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Observando a Tabela 3.20, e possível concluir que: 

• mais de 50% dos casos de uso industrial estão no Cluster 2; 

• as instalações de uso não doméstico estão também maioritariamente no cluster 2 e 0, 

bem como as instalações de iluminação estado e edifícios de autarquias; 

• mais de 90% das instalações de iluminação publica estão associadas ao cluster 0, 

• as instalações de uso agrícola estão na sua maioria no cluster 1 e no cluster 2; 

• as instalações de uso doméstico estão na sua maioria nos clusters 0 e 2; 

 

Na Tabela 3.21 encontra-se a percentagem da distribuição dos tipos de uso para cada 

cluster. 

 
Tabela 3.21-Distribuição dos tipos de uso para cada cluster 

  UI UND IEEA IP UA UD 

Cluster 0 0% 7% 0% 2% 0% 90% 

Cluster 1 1% 12% 1% 0% 2% 84% 

Cluster 2 1% 17% 0% 0% 0% 82% 

Cluster 3 0% 8% 0% 0% 0% 91% 

 

Como seria expectável, tratando-se de consumidores BT, a grande maioria das instalações 

de cada cluster apresentam o uso doméstico, sendo as restantes bastante residuais. 

 

3.1.4. Perfis Típicos Semanais AT 

Na Figura 3.4 encontram-se representados os centroides para cada dia da semana para 3 

clusters, e na Tabela 3.22, a quantidade de instalações atribuídas a cada cluster. 

Analisando a Figura 3.4 e a Tabela 3.22, podemos concluir que: 

• O cluster 0 apresenta um consumo bastante homogéneo durante os dias uteis e 

diminui consideravelmente no fim de semana; 

• O cluster 1 apresenta um consumo praticamente constante durante toda a semana, 

sendo também, o cluster com maior número de casos atribuídos (mais típico), o que 

de certo modo já era esperado; 

• O cluster 2 apresenta, contrariamente ao cluster 0, um pico de consumo durante o 

fim de semana, e apenas apresenta 18 instalações atribuídas. 
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Figura 3.4-Representação dos Centroides do Clustering Semanal AT 

 
Tabela 3.22-Distribuição das instalações AT pelos diversos clusters semanais 

Cluster  
Nº 

Instalações 

0 18 

1 163 

2 23 

 

Na Tabela 3.23 são apresentados os centroides para cada grupo de consumo e na Tabela 

3.24 são apresentadas as percentagens dos grupos que fazem parte de cada cluster. 

 
Tabela 3.23-Centroides dos Grupos de consumo semanais AT 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Centroide 1,2661 2,5071 4,3909 5,1826 

 
Tabela 3.24-Distribuição dos Grupos de consumo para cada um dos clusters semanais AT 

   Grupo 1   Grupo 2   Grupo 3   Grupo 4  

 Cluster 0  0% 6% 72% 22% 

 Cluster 1  52% 13% 13% 23% 

 Cluster 2  48% 35% 4% 13% 

 

Analisando a Tabela 3.24 podemos referir: 

• O cluster 0 apresenta maioritariamente instalações do grupo 3; 

• O cluster 1 apresenta maioritariamente instalações do grupo 1 (grupo de menor 

consumo); 
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• O cluster 2 apresenta maioritariamente instalações do grupo 1 e 2; 

 
Tabela 3.25-Distribuição das DRC para cada Cluster 

  DRCL DRCM DRCN DRCP DRCS DRCT 

Cluster 0 6% 17% 17% 44% 0% 17% 

Cluster 1 10% 37% 21% 13% 4% 15% 

Cluster 2 13% 4% 70% 0% 9% 4% 

 

Na Tabela 3.25 encontram-se representadas, as DRC das instalações que constituem cada 

cluster. 

De salientar que o cluster 2 é constituído maioritariamente por instalações da DRCN e DRCL. 

O cluster 0 apresenta instalações localizadas maioritariamente na zona norte do país, bem 

como o cluster 2, onde maior parte dos casos estão localizados na DRCN. 

 
Tabela 3.26-Distribuições globais das DRC para os clusters AT Semanais 

  DRCL DRCM DRCN DRCP DRCS DRCT 

Cluster 0 5% 5% 6% 27% 0% 11% 

Cluster 1 80% 94% 64% 73% 75% 86% 

Cluster 2 15% 2% 30% 0% 25% 4% 

 

Sendo o cluster 1 o cluster dominante (com maior número de instalações), era expectável 

que grande parte das DRC fossem atribuídas ao mesmo, sendo as percentagens atribuídas aos 

outros clusters bastante mais baixas. 

 
Tabela 3.27-Distribuição dos tipos de uso para cada cluster AT Semanal 

  UA UI UND 

Cluster 0 6% 72% 17% 

Cluster 1 5% 85% 9% 

Cluster 2 13% 74% 13% 

 

Devido ao facto de que grande parte dos consumidores de Alta tensão são indústrias, já era 

esperado que grande parte das instalações de cada cluster teria como tipo de uso, o uso 

industrial, como evidenciado na Tabela 3.27. 
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Tabela 3.28-Distribuição Global dos tipos de uso pelos diversos clusters Semanais AT 

  UA UI UND 

Cluster 0 8% 8% 14% 

Cluster 1 67% 82% 71% 

Cluster 2 25% 10% 14% 

 

Na Tabela 3.28 podemos observar que grande parte dos tipos de uso se encontram no cluster 

1, devido ao facto de este ser o cluster com maior número de instalações atribuídas. Ainda é 

possível salientar que 25% dos casos de uso agrícola foram atribuídos ao cluster 2, que apresenta 

um pico de consumo ao fim de semana. 

 

3.1.5. Perfis Típicos Semanais MT 

Na Figura 3.5 estão representados os centroides para cada cluster e para cada dia da 

semana, e na Tabela 3.29, encontram-se representadas as quantidades de instalações 

atribuídas a cada cluster. Uma breve análise destes resultados encontra-se apresentada de 

seguida: 

• O cluster 3 apresenta um consumo constante ao longo da semana, e apresenta o cerca 

de 50% dos casos estudados para MT; 

• Os clusters 0, 1 e 2 apresentam um consumo sem grandes oscilações ao longo dos dias 

uteis, consumo esse que decresce ao fim de semana. A grande diferença entre estes 

clusters, situa-se tanto na magnitude da descida de consumo no final da semana como 

na magnitude do consumo ao longo da semana; 
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Figura 3.5-Representação dos Centroides do Clustering Semanal MT 

 

 
Tabela 3.29-Distribuição das instalações MT pelos diversos clusters 

Cluster Nº Instalações 

0 4067 

1 4227 

2 3769 

3 10230 

 

Nas Tabela 3.30 e Tabela 3.31 encontram-se disponíveis os centroides dos grupos de consumo 

e a percentagem dos mesmos para cada cluster, respetivamente. 

 
Tabela 3.30-Centroides dos Grupos de Consumo Semanais MT 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Centroide 1,4346 2,076 2,6232 3,1633 3,8518 

 
Tabela 3.31-Distribuição dos Grupos de consumo para cada um dos clusters Semanais BT 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Cluster 0 12% 19% 27% 29% 14% 

Cluster 1 9% 22% 35% 25% 10% 

Cluster 2 13% 31% 34% 19% 4% 

Cluster 3 18% 22% 24% 26% 10% 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

seg ter qua qui sex sab dom

Clusters Semanais MT

Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3



   

 

39 

 

Estes clusters não apresentam grupos muito dominantes na sua constituição, sendo as 

percentagens mais altas cerca de 30%, não se verificando um grupo predominante em qualquer 

um dos clusters identificados. 

Na Tabela 3.32 estão apresentadas as percentagens das diferentes DRC que constituem cada 

cluster.  

 
Tabela 3.32-Distribuição das DRC para cada Cluster Semanal MT 

  DRCL DRCM DRCN DRCP DRCS DRCT 

Cluster 0 29% 12% 13% 23% 8% 16% 

Cluster 1 24% 11% 16% 30% 4% 15% 

Cluster 2 9% 10% 20% 39% 4% 19% 

Cluster 3 24% 14% 13% 17% 15% 18% 

 

Como é possível verificar, a distribuição das DRC para cada cluster é bastante uniforme. 

 
Tabela 3.33-Distribuição Global das DRC pelos diversos Clusters Semanais MT 

  DRCL DRCM DRCN DRCP DRCS DRCT 

Cluster 0 24% 18% 16% 17% 15% 16% 

Cluster 1 21% 16% 21% 24% 9% 17% 

Cluster 2 7% 14% 23% 27% 6% 18% 

Cluster 3 49% 52% 40% 32% 70% 48% 

 

Na Tabela 3.33 estão apresentadas as percentagens da distribuição global das DRC por 

Cluster. 

O cluster 3 apresenta a grande maioria dos casos, especialmente no caso da DRCS, visto que 

o cluster 3 apresenta cerca de 50% dos casos MT estudados. Os restantes apresentam 

composições das quais não se pode retirar grandes conclusões, pois apresentam distribuições 

sem grande especificidade. 

 
Tabela 3.34-Distribuição dos Tipos de Uso para cada Cluster 

  UI UND IEEA UA UD 

Cluster 0 33% 38% 17% 10% 1% 

Cluster 1 49% 30% 13% 6% 1% 

Cluster 2 74% 20% 1% 5% 1% 

Cluster 3 26% 49% 9% 14% 2% 
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Na Tabela 3.34 estão representados os tipos de uso dominantes para cada cluster. Após uma 

breve análise podemos afirmar: 

• O cluster 0 apresenta maioritariamente casos de uso industrial e uso não industrial, 

• O cluster 1 comporta-se de forma análoga ao cluster 0; 

• O cluster 2 apresenta mais de 70% dos seus casos como casos de uso industrial; 

• O cluster 3 apresenta cerca de metade dos seus casos como casos de uso não 

doméstico; 

 
Tabela 3.35-Distribuição Global dos Tipos de Uso 

  UI UND IEEA UA UD 

Cluster 0 15% 18% 31% 18% 17% 

Cluster 1 24% 15% 25% 11% 10% 

Cluster 2 32% 9% 2% 8% 7% 

Cluster 3 30% 58% 42% 63% 66% 

 

Na Tabela 3.35 são apresentadas, para cada tipo de uso, as distribuições globais pelos 

diversos clusters. 

Após uma breve análise é possível afirmar: 

• 30% das instalações de uso industrial são atribuídas ao cluster 3, que apresenta um 

consumo praticamente constante durante toda a semana, e as restantes apresentam-

se divididas pelos restantes clusters, que apresentam quedas de consumo aos fins de 

semana, podendo assim, ser distinguidas quanto aos dias em que operam; 

• Para os outros tipos de uso, o cluster 3 apresenta a maior fatia de casos, o que pode 

ser explicado pelo facto de que o cluster 3 é o cluster mais dominante. 

 

3.1.6. Perfis Típicos Semanais BT 

Na Figura 3.6 estão representados os centroides para cada cluster e para cada dia da 

semana, e na Tabela 3.36 encontram-se representadas as quantidades de instalações atribuídas 

a cada cluster.  

Com base na Figura e na Tabela descritas anteriormente podemos referir: 

• O cluster 0 apresenta consumo constante durante dias úteis, consumo esse, que 

aumenta no fim de semana; 

• O cluster 1 apresenta o consumo constante durante toda a semana, e também 

apresenta o maior número de instalações atribuídas, o que de certo modo é indicativo 

do comportamento normal de um consumidor BT; 

• O cluster 2 apresenta consumo praticamente constante durante dos dias úteis, que 

diminui ao fim de semana, sendo também o cluster com menos casos atribuídos; 
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Figura 3.6-Representação dos Centroides do Clustering Semanal BT 

 
Tabela 3.36-Distribuição das Instalações BT pelos diversos Clusters 

Cluster  Nº Instalações 

0 4461 

1 11105 

2 1063 

 
Tabela 3.37-Centroides dos Grupos de Consumo Semanais BT 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Centroide 0.2162 0.4439 0.6914 1.2615 

 
Tabela 3.38-Distribuição dos Grupos de consumo para cada um dos clusters Semanais BT 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Cluster 0 30% 53% 17% 1% 

Cluster 1 29% 43% 23% 5% 

Cluster 2 35% 25% 27% 12% 

 

Todos os clusters apresentam, na sua maioria, casos do Grupo 1 e Grupo 2, visto serem estes 

os grupos de menor consumo, o que faz sentido, visto que os consumidores são de BT, sendo, 

por isso, reduzida, a percentagem de instalações com consumo elevado. 
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Tabela 3.39-Distribuição das DRC para cada cluster Semanal BT 

  DRCL DRCM DRCN DRCP DRCS DRCT 

Cluster 0 29% 22% 7% 20% 16% 8% 

Cluster 1 42% 17% 5% 14% 17% 6% 

Cluster 2 59% 10% 2% 17% 11% 2% 

 

Na Tabela 3.39 encontra-se a distribuição das DRC para cada cluster. O cluster 0 apresenta 

maior parte das instalações nas DRCL, DRCM E DRCP. Por sua vez, os clusters 1 e 2 apresentam 

grande parte das instalações na DRCL, ou seja, grande parte dos casos BT situam-se na DRCL. 

Na Tabela 3.40 estão apresentadas as distribuições das DRC pelos diferentes clusters. 

 
Tabela 3.40-Distribuição Global das DRC 

  DRCL DRCM DRCN DRCP DRCS DRCT 

Cluster 0 20% 33% 36% 34% 26% 32% 

Cluster 1 71% 64% 62% 59% 70% 66% 

Cluster 2 10% 3% 2% 7% 4% 2% 

 

Sendo o cluster 1 o cluster dominante, torna-se evidente que a grande maioria dos casos 

estudados sejam atribuídos ao mesmo, daí que, se pode afirmar, que o cluster 1 é o cluster 

mais típico para os consumidores BT ao longo de uma semana. 

Na Tabela 3.41 são apresentadas as percentagens dos tipos de uso para cada cluster. 

 
Tabela 3.41-Distribuição dos Tipos de Uso para cada Cluster 

  UI UND IEEA IP UA UD 

Cluster 0 0% 4% 0% 0% 0% 96% 

Cluster 1 0% 11% 0% 1% 0% 87% 

Cluster 2 3% 56% 2% 0% 1% 39% 

 

Tratando.se de consumidores BT, faz sentido que grande parte das instalações atribuídas ao 

cluster 0 e 1 apresentem o tipo de uso doméstico, sendo as percentagens dos outros tipos de 

uso bastante residuais. 

Contudo, o cluster 2 apresenta na sua maioria instalações de uso não doméstico. Visto que 

este tipo de uso pode ser associado a pequenas instalações de prestação de serviços, faz sentido 

que sejam atribuídas ao cluster com o consumo que diminui no fim de semana. 
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Tabela 3.42-Distribuição Global dos Tipos de Uso 

  UI UND IEEA IP UA UD 

Cluster 0 8% 9% 2% 0% 25% 30% 

Cluster 1 51% 61% 65% 100% 60% 67% 

Cluster 2 41% 30% 33% 0% 15% 3% 

 

Como apresentado na Tabela 3.42, o cluster 1 apresenta grande parte dos casos de cada 

tipo de uso, uma vez que, o cluster 1 se apresenta como o cluster com maior número de casos 

atribuídos. De seguida, apresenta-se uma breve analise da Tabela 3.42: 

• O cluster 0 apresenta maioritariamente uso agrícola e uso doméstico; 

• O cluster 1 apresenta todos os casos de iluminação publica para baixa tensão, o que 

pode ser justificado com o facto de que a iluminação pública ter um gasto constante 

ao longo da semana, visto que o horário de funcionamento da iluminação pública 

depende sobretudo do ciclo solar, ou seja, não depende do dia da semana; 

• O cluster 2 apresenta 41% dos casos para uso industrial, o que pode ser justificado pelo 

facto de algumas indústrias apenas funcionarem em dias úteis; 

• O cluster 2 apresenta também acima de 30% dos casos de uso não doméstico e 

iluminação de edifícios de estado e autarquias. 

 

3.1.7   Considerações Finais Sobre os Perfis Típicos 

 

Note-se que a classificação dos consumidores em grupos típicos contribui para a 

caracterização do consumo em Portugal, nos diferentes níveis de tensão. Esta informação é útil 

pata o operador da rede e para o planeamento, dado que contribui para o conhecimento do 

comportamento típico da carga do sistema. Pode também contribuir para complementar a 

estratégia de identificação de anomalias de consumo (por exemplo, consumidores que se 

afastam muito do típico ou que mudam muitas vezes de cluster.  

Além disso, a análise das distribuições dos clusters, apresentada nas secções anteriores, 

permite caracterizar a evolução típica do consumo ao longo da semana e ao longo do ano, para 

as redes AT, MT e BT, nas diferentes zonas do país. Suponhamos que se deseja obter um perfil 

de consumo semanal para consumidores da DRCL para BT. Sabendo a distribuição global da 

DRCL para BT em percentagem, e sabendo o consumo médio para cada dia da semana dos 

consumidores de cada cluster, podemos estimar o perfil do consumo DRCL para BT, 

multiplicando os consumos médios de cada dia da semana dos consumidores de cada cluster 

pelas respetivas percentagens da distribuição global da DRCL para BT. 
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3.2 Perfis Atípicos e Anomalias de Consumo 

Esta secção sintetiza os resultados obtidos para os perfis atípicos e anomalias de consumo 

detetadas usando a metodologia desenvolvida e exposta na secção  

3.2.1. Perfis Atípicos e Anomalias de Consumo AT 

Na Tabela 3.43 estão apresentadas a quantidade de subidas e descidas anómalas detetadas, 

bem como a quantidade de instalações com consumo volátil detetadas para alta tensão. Estes 

resultados decorrem dosa aplicação da metodologia apresentada na secção 2.3. 

 
Tabela 3.43-Consumos Anómalos e Atípicos detetados para AT 

  Número de Instalações Percentagem 

Subidas Anómalas 0 0% 

Descidas Anómalas 0 0% 

Consumo Volátil 88 29% 

 

Não foram detetadas anomalias de consumo que pudessem ser classificadas como possível 

fraude para este nível de tensão. Foram detetadas, no entanto, 88 instalações com consumos 

atípicos, nomeadamente consumos voláteis. Os perfis de consumo de algumas dessas 

instalações encontram-se representados na Figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7-Representaçao dos Consumos Voláteis para 3 instalações AT 
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Como é possível verificar na Figura 3.7, as instalações com perfis de consumo voláteis, 

apresentam um grande número de variações bruscas de consumo, variações essas de magnitude 

elevada.  

3.2.2. Perfis Atípicos e Anomalias de Consumo MT 

Na Tabela 3.44 estão apresentadas a quantidade de subidas e descidas anómalas detetadas, 

bem como a quantidade de instalações com consumo volátil detetadas para consumidores de 

média tensão. 

 
Tabela 3.44-Consumos atípicos e anómalos detetados para MT 

  Número de Instalações Percentagem 

Subidas Anómalas 841 3% 

Descidas Anómalas 461 2% 

Consumo Volátil 2813 11% 

 

 

As anomalias de consumo detetadas para média tensão, representam cerca de 5% das 

instalações MT totais, um valor relativamente reduzido. 

Já as instalações com consumos voláteis representam cerca de 11% do total das instalações 

MT. 

Na Figura 3.8, encontram-se os perfis de consumo de 3 instalações com o ranking de 

anomalia elevado no que toca a descidas anómalas. 
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Figura 3.8-Perfis de Consumo para 3 descidas anómalas MT de ranking elevado 

 

Como é possível observar, a instalação 50526, apresenta uma descida de consumo anómala 

detetada em janeiro de 2017, apresentado um consumo praticamente residuais após essa 

variação. O que torna este caso suspeito, é o facto de para o período homologo em 2016, a 

instalação apresenta um consumo elevado. As instalações do topo do ranking são mais 

suscetíveis de apresentarem este tipo de perfil, que apesar de ser suspeito, pode indicar que 

as instalações foram abandonadas. 

O mesmo pode ser dito para as instalações 29661 e 25990. 

Na Figura 3.9 encontram-se os perfis de consumo de instalações com descidas de consumo 

anómalo com ranking mais baixo. 
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Figura 3.9-Perfis de Consumo para 3 descidas anómalas MT de ranking baixo 

 

Como é possível verificar, o ranking de anomalias elaborado, ajuda imenso na deteção de 

falsos positivos, como exemplificado na instalação 14768 e 59834, onde a existência de lacunas 

de contagens, não nos permite fazer uma verificação do período homólogo. 

O ranking também ajudou a dar menos importância a instalações que apesar de não 

apresentarem grandes lacunas, como a instalação 12659, apresentam um período 

manifestamente inferior aos 487 dias entre janeiro de 2016 e abril de 2017 

Na Figura 3.10 encontram-se os perfis de consumo de subidas anómalas para alguns 

consumidores MT com um ranking de subidas anómalas elevado. 
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Figura 3.10-Perfis de Consumo para 3 subidas anómalas MT de ranking elevado 

A instalação 58657 passa de um consumo reduzido para um consumo bastante mais elevado 

em fevereiro de 2017, consumo esse que não se verificou em período homologo. 

O mesmo se verifica para a instalação 59537, sendo que a diferença está na data da 

variação, que ocorre em julho. 

Já a instalação 28883 apresenta uma subida de consumo em fevereiro de 2017, consumo 

esse que é superior ao consumo do período homologo em 2016. 

Na Figura 3.11 encontram-se os perfis de consumo de subidas anómalas para alguns 

consumidores MT com um ranking de subidas anómalas baixo. 
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Figura 3.11-Perfis de Consumo para 3 subidas anómalas MT de ranking baixo 

 

O facto de existirem muitas lacunas na instalação 38062, e do número de dias de contagem 

ser manifestamente inferior aos 487 dias padrão, como evidenciado nas instalações 30382 e 

68922, fez com que estas tivessem um ranking bastante baixo. 

Na Figura 3.12 encontra-se representados os perfis de consumo de algumas instalações MT 

com consumos voláteis. 
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Figura 3.12-Perfis de consumo para 3 consumos voláteis MT detetados 

Como seria esperado, as instalações voláteis apresentam um grande número de variações 

elevadas de consumo, num curto período de tempo, como é possível inferir da observação da 

Figura 3.12. 

3.2.3. Perfis Atípicos e Anomalias de Consumo BT 

A Tabela 3.45 apresenta a quantidade de subidas e descidas anómalas detetadas, bem como 

a quantidade de instalações com consumo volátil detetadas para baixa tensão. 

 
Tabela 3.45-Consumos atípicos e anomalias detetadas para BT 

  Número de Instalações Percentagem 

Subidas Anómalas 823 2% 

Descidas Anómalas 630 1% 

Consumo Volátil 2044 4% 

 

As anomalias de consumo detetadas representam cerca de 3% do total de consumidores BT 

presentes na base de dados, número bastante reduzido. O mesmo sucede com os consumidores 

com consumos voláteis. Na Figura 3.13, encontram-se os perfis de consumo de 3 instalações 

com o ranking de anomalia elevado no que toca a subidas Anómalas para BT. 
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Figura 3.13- Perfis de Consumo para 3 descidas anómalas BT de ranking elevado 

 

Ao contrário dos casos expostos em MT, o consumidor 11465 apresenta uma descida gradual 

após a descida anómala (março 2016), se bem que este consumo seja bem menor que o consumo 

pré anomalia, nomeadamente para o período homologo de janeiro a março. As instalações 

54499 e 57276 por sua vez, apresentam descidas anómalas de um consumo elevado para um 

consumo quase residual, análogas as descidas apresentadas para MT na Figura 3.8.  

Apesar de as instalações 54989 e 57276 não apresentarem valores para janeiro e fevereiro 

de 2016, apresentam mais de 1 ano de contagens, e associado ao facto de apresentarem 

descidas muito significativas no consumo, estas apresentam um ranking elevado. 

Na Figura 3.14 encontram-se os perfis de algumas instalações BT com descidas de consumo 

anómalas, mas desta vez, com um ranking de anomalia mais baixo. 
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Figura 3.14-Perfis de Consumo para 3 descidas anómalas BT de ranking baixo 

 

Como é possível inferir, o facto de as instalações apresentarem períodos de contagens 

inferiores ao período padrão de janeiro de 2016 a abril de 2017, contribuiu para que estas 

tivessem um ranking de anomalias mais baixo que as instalações representadas da Figura 3.13. 

Além disso as descidas de consumo não parecem muito pronunciadas. 

Na Figura 3.15 encontram-se os perfis de consumo de subidas anómalas para alguns 

consumidores BT com um ranking de subidas anómalas elevado. 
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Figura 3.15-Perfis de Consumo para 3 subidas anómalas BT de ranking elevado 

 

Todas as instalações representadas apresentam uma variação de um consumo praticamente 

residual para um consumo manifesta superior. Este comportamento era de esperar, uma vez 

que estas instalações apresentam um ranking elevado dentro das subidas anómalas. 

Na Figura 3.16 encontram-se os perfis de consumo de instalações com subidas anómalas, 

mas desta vez, com o ranking mais baixo. 
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Figura 3.16-Perfis de Consumo para 3 subidas anómalas BT de ranking baixo 

 

Apesar de as instalações representadas apresentarem os perfis que se queriam detetar, o 

facto de apresentarem contagens para apenas alguns meses, ao invés de apresentarem os 487 

dias, contribuiu para o ranking destas instalações ter sido dos mais baixos. Na Figura 3.17 

encontram-se os perfis de consumo para alguns consumidores com consumos voláteis para BT. 

 

 
Figura 3.17-Perfis de Consumo para 3 instalações BT com consumos voláteis 
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Como era esperado, estes consumidores apresentam variações de consumo bastante 

elevadas em curtos períodos, se bem que, com valores de energia manifestamente inferiores 

aos apresentados para MT e AT. 

3.3 Instalações Filtradas 

Esta secção sintetiza os resultados do processo de filtragem, apresentando a quantidade de 

instalações identificadas por cada filtro, e a representação do perfil consumo de algumas dessas 

instalações, de modo a melhor ilustrar o perfil que é detetado por cada filtro. 

Note-se que as instalações identificadas (pelos filtros especificados no subcapítulo 2.2.1) 

são instalações já classificadas, ou seja, correspondem a casos especiais classificados a priori 

(e que não são considerados no clustering), daí os seus resultados serem apresentados após os 

consumos anómalos e atípicos, visto que os consumos filtrados pelos filtros implementados, 

podem, também, ser considerados consumos de atipicidade elevada. 

Nas Tabela 3.46, Tabela 3.47 e Tabela 3.48 encontram-se representado o total de 

instalações filtradas para cada nível de tensão, AT, MT e BT, respetivamente. 

 

 
Tabela 3.46-Instalações Filtradas para AT 

  Nº de Instalações 

Não filtradas 204 

Filtradas 95 

Total  299 

 
Tabela 3.47-Instalações Filtradas para MT 

  Nº de Instalações 

Não filtradas 22293 

Filtradas 2678 

Total  24971 

 
Tabela 3.48-Instalações Filtradas para BT 

  Nº de Instalações 

Não filtradas 16629 

Filtradas 36638 

Total  53267 
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Cerca de 30% das instalações AT foram filtradas. A percentagem de instalações filtradas 

para MT foi bastante reduzida (cerca de 10%). Já no caso das instalações BT, grande parte das 

instalações disponíveis na base de dados, não passaram nos filtros. 

Nas Tabela 3.49, Tabela 3.50 e Tabela 3.51 encontra-se o número de instalações filtradas 

por cada filtro implementado, para cada nível de tensão. A mesma instalação pode ser atribuída 

a vários filtros, não sendo os mesmos, mutuamente exclusivos. 

 
Tabela 3.49-Número de Instalações AT Filtradas por cada Filtro 

Filtro Nº de Instalações 

FC 62 

LS 66 

SC 7 

BC 13 

BU 27 

CC_W 1 

CC_M 6 

 

Como é possível verificar na Tabela 3.49, os filtros com mais instalações são os filtros de 

Falhas de Contagem (FC), e Lacunas Significativas (LS), sendo que, as instalações de ambos são 

bastante similares.  Os outros filtros apresentam alguns casos residuais. 
 

Tabela 3.50-Número de Instalações MT Filtradas por cada Filtro 

Filtro Nº de Instalações 

FC 527 

LS 902 

SC 179 

BC 1509 

BU 788 

CC_W 53 

CC_M 213 

 

Já para MT, grande parte das instalações filtradas enquadram-se nos filtros de baixo 

consumo e de baixa utilização, havendo também alguns casos com lacunas significativas e de 

falhas de contagem. 
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Tabela 3.51-Número de Instalações BT Filtradas por cada Filtro 

Filtro Nº de Instalações 

FC 2151 

LS 34805 

SC 1427 

BC 5186 

BU 3981 

CC_W 922 

CC_M 611 

 

No caso BT, foram filtradas, maioritariamente, instalações com lacunas significativas e 

baixo consumo e baixa utilização. 

Na Figura 3.18 está apresentado o perfil de consumo para uma instalação filtrada pelo filtro 

FC e na Figura 3.19 é apresentado o perfil de consumo de uma instalação filtrada pelo filtro LS, 

onde os traços amarelos representam lacunas. 

 
Figura 3.18-Instalação filtrada pelo filtro FC 



 

 

58 

 

 
Figura 3.19-Instalação filtrada pelo filtro LS 

 

Na Figura 3.18 apenas estão disponíveis os valores de consumo para os 4 primeiros meses 

de 2016 e na Figura 3.19 apenas estão disponíveis as contagens de maio a setembro de 2016. 

Apesar de terem sido usados para representar os filtros FC e LS, ambas as instalações 

representadas se encontram nos dois filtros. 
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Figura 3.20-Instalação filtrada pelo filtro SC 

Na Figura 3.20 encontra-se representado o perfil de consumo de uma instalação filtrada 

pelo filtro SC. Como seria de esperar, a instalação não apresenta qualquer tipo de consumo em 

qualquer dia do ano. Se apresentasse consumo em apenas um dia, já não seria classificada como 

uma instalação sem consumo, mas sim com uma instalação de baixo consumo. 

 
Figura 3.21-Instalação filtrada pelo filtro BC 
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Na Figura 3.21 é apresentado o perfil de consumo de uma instalação filtrada pelo filtro BC. 

Como é possível verificar, a instalação apresenta 6 picos de consumo muito dispersos, 

apresentando-se sem consumo uma durante grande parte do tempo, daí ter sido classificada 

como uma instalação de baixo consumo. 

 
Figura 3.22-Instalação filtrada pelo filtro BU 

Na Figura 3.22 encontra-se representado o perfil de consumo de uma instalação filtrada 

pelo filtro BU. Comparando com a Figura 3.21, o perfil enquadra-se no mesmo tipo, daí que 

tanto a instalação da Figura 3.21 pode ser classificada como de baixa utilização, como a 

instalação da Figura 3.22 pode ser classificada como sendo de baixo consumo. 

Contudo, se o consumo fosse constante, mas baixo, poderia enquadrar-se no filtro de baixo 

consumo, mas não seria colocado no filtro de baixa utilização. 
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Figura 3.23-Instalação filtrada pelo filtro CC_M 

Na Figura 3.23 encontra-se representada uma instalação filtrada pelo filtro CC_M, o que faz 

todo o sentido, visto que o consumo se encontra concentrado no mês de junho.   
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Capítulo 4 

 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

4.1. Conclusões 

O principal objetivo deste trabalho passava pela criação e desenvolvimento de ferramentas 

e algoritmos para a obtenção de perfis típicos de consumo, bem como, para a deteção de 

anomalias de consumo que se pudessem caracterizar como possíveis fraudes.  

No que toca a obtenção de perfis típicos de consumo, o clustering elaborado usando o 

método K-Means, provou ser bastante eficiente na obtenção de resultados satisfatórios.  

No caso AT, o perfil de consumo anual de maior tipicidade foi o perfil com um consumo 

relativamente constante ao longo do ano. No que toca ao perfil de consumo semanal AT mais 

típico, este apresenta um consumo também praticamente constante ao longo dos 7 dias da 

semana. 

No caso MT, o perfil de consumo anual mais típico apresenta uma pequena queda de 

consumo no mês de agosto, sendo praticamente constante para os restantes meses. No que 

toca ao perfil de consumo semanal MT, este demonstra como sendo mais típico o consumo 

constante nos dias uteis com uma queda acentuada de consumo no fim de semana. 

Já no caso BT, 2 perfis de consumo anuais se apresentam como sendo mais típicos. Um 

apresenta consumo constante ao longo da primavera e verão, com um aumento de consumo nos 

meses de inverno e outono, sendo que, este perfil de consumo, é o mais frequente para 

consumidores BT em Portugal. O outro perfil de consumo BT anual mais típico, apresenta um 

consumo ligeiramente mais elevado nos meses verão, sendo praticamente constante para o 

resto do ano. 

Devido à ausência de um período de contagens de consumo mais alargado (2 anos), bem 

como devido ao facto de uma boa parte das instalações presentes na base de dados 
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apresentarem falhas de contagem, os processos e os resultados anteriores poderão ser 

melhorados. 

No que toca à deteção de anomalias de consumo, os resultados foram bastante satisfatórios, 

ainda que condicionados pelas falhas da base de dados. A ausência de um período homologo 

para comparação de consumos, potencia a deteção de alguns falsos positivos. 

O algoritmo usado para a deteção cumpre o seu objetivo, e o ranking de anomalias 

elaborado ajuda a evitar alguns falsos positivos, dando mais peso a instalações que apresentem 

menos falhas de dados. Nas diferentes fases foi necessário considerar critérios (de filtragem, 

de descida/subida de consumo, etc.), que foram introduzidos no programa como parâmetros 

suscetíveis de serem ajustados pelo utilizador. Deste modo, a aplicação resultou mais flexível 

e adaptável aos objetivos da análise pretendida. 

4.2. Trabalhos Futuros 

Este trabalho foi condicionado pela existência de lacunas e pela ausência de um período de 

2 anos de contagens para as instalações. Devido a esta limitação, não foi elaborado um filtro 

para comparar períodos homólogos, de modo a evitar a deteção de alguns falsos positivos. 

Propõe-se o desenvolvimento e teste deste filtro futuramente, desde que se disponha de uma 

base de dados mais completa. 

O sistema de deteção implementado foi baseado na informação obtida da EDP Distribuição 

sobre o tipo de fraude mais comum e sobre como esta se revela nos diagramas. À medida que 

forem identificados novos tipos de fraude e/ou novas formas de alteração dos diagramas, novos 

algoritmos podem sempre ser desenvolvidos, de modo a aumentar a sua capacidade de detetar 

novos casos e a melhorar a sua eficiência do algoritmo de deteção 
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