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Resumo 

Este trabalho se baseia em um estudo comparativo entre diferentes métodos de 

agrupamento para determinação de curvas típicas de consumidores de uma 

concessionária de energia. É abordado primeiramente como é feita a amostragem dos 

consumidores a serem medidos e como é feita a separação entre as classes de consumo. 

São abordados também os conceitos teóricos sobre a revisão tarifária, processo no qual 

todas as concessionárias de energia devem fazer um estudo do comportamento da sua 

carga nos diversos níveis de tensão a fim de determinar as tarifas a serem cobradas dos 

consumidores. É apresentada uma visão geral de como são tratados esses dados de 

medição e da metodologia utilizada para determinar as curvas de consumo e demanda 

de cada cliente. A seguir, são apresentadas as diferentes metodologias utilizadas nos 

diferentes métodos estatísticos que serão simulados no MATLAB® para determinar qual 

método apresenta melhor resultado, agrupando as curvas típicas de cada tipo de cliente.  
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Abstract 

This paper is based on a comparative study between different clustering methods 

for determination of consumers’ typical curves of a power utility. Initially, are discussed 

how the costumers sampling are made, and then it is shown how is made the division 

between the consumers classes. Are also considered theoretical concepts about the tariff 

revision, process in which all energy utilities must do a study of the behavior of its load 

in the different voltage levels in order to determine the rates to be charged to 

consumers. It is presented an overview of how is treated these measurement data and 

methodology used to determine the curves of consumption and demand of each 

customer. Finally, are shown the different methodologies used in different statistical 

methods that will be simulated in MATLAB to determine which method has a better 

result, gathering the typical curves of each type of customer. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema 

As políticas tarifárias para a prestação dos serviços de energia elétrica no Brasil 

vêm se aprimorando desde o início do século XX. Uma tarifa que seja justa tanto para os 

concessionários quanto para os consumidores, tem sido um tema constante de 

discussões no setor elétrico, (ANDRADE,2003). 

Os recursos econômicos do país devem ser alocados de forma eficiente. Isto 

implica que os preços devem ser usados para sinalizar aos consumidores os custos 

econômicos verdadeiros para o suprimento de suas necessidades específicas. No caso 

específico do setor elétrico, deve-se ainda observar a justa alocação dos custos entre os 

consumidores de acordo com a carga por eles imposta ao sistema. Adicionalmente 

outros fatores devem ser levados em conta, como a garantia de uma razoável 

estabilidade dos preços, com baixa flutuação de revisão para revisão, a provisão de um 

nível mínimo de serviço para aqueles que não estão aptos a arcar com os verdadeiros 

custos, a questão da tarifa social, (MUNASINGHE, 1981). 

A avaliação do desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica 

constitui um desafio que objetiva dar o devido embasamento técnico e econômico ao 

planejador, bem como provê-lo com um diagnóstico consistente da performance do 

sistema. Evidente que, para uma efetiva e boa tomada de decisão, é necessário um 

adequado diagnóstico das redes de distribuição. 

Com o novo modelo de estruturação tarifária as concessionárias fazem 

periodicamente uma campanha de medidas onde é feito um estudo em uma amostra de 

consumidores de todas as classes de consumo e também do seu sistema elétrico, as 

transformações, e as linhas de transmissão e distribuição. 

O estudo de todo o universo de consumidores e de todos os elementos da rede é 

inviável devido ao alto custo de medição imposto e à dificuldade para se analisar uma 
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massa tão grande de dados. Tendo isto em vista, é necessário fazer uma tipologia de 

carga, que é o processo de caracterização da carga a partir de amostras. 

Diversos autores já trataram o problema de estimar a carga em sistemas de 

distribuição usando diferentes técnicas. As curvas de carga, a partir de campanhas de 

medidas, têm sido largamente empregadas no tratamento deste problema. Dentre as 

campanhas de medidas empregadas para levantamento das curvas observam-se 

campanhas específicas e campanhas de medidas para revisão tarifária, (PAULA, 2006). 

Para o cálculo dos Custos Marginais de Uso do Sistema de Distribuição e definição 

de Tarifas horo-sazonais, é necessário caracterizar na Distribuição a carga de 

consumidores e do sistema elétrico, em todos os níveis de tensão existentes. É através 

do cruzamento das curvas de carga de consumidores com as da rede elétrica que se 

verifica quais tipos de consumidores impõem maior custo. 

É importante o conhecimento do perfil de carga das várias classes de consumo 

para determinar a tarifa a ser cobrada, efetuar um cálculo mais preciso das perdas 

técnicas e ter um controle maior sobre o seu sistema elétrico como um todo. Com a 

determinação de um método mais apropriado para a caracterização típica dessas curvas 

de forma que seja mais preciso o seu agrupamento, é possível obter um resultado com a 

representatividade mais próxima possível da realidade. 

1.2. Objetivos do Trabalho 

Esse trabalho tem como objetivo fazer uma abordagem geral sobre a revisão 

tarifária imposta a todas as concessionárias de energia, mostrar métodos para tratar os 

dados de medição coletados nos medidores dos clientes e por fim como objetivo 

principal realizar um estudo utilizando técnicas com conceitos estatísticos e de técnicas 

que utilizam conceitos em inteligência artificial para estimação de curvas reais de 

demandas elétricas para consumidores de uma concessionária de Energia. 

O objetivo deste estudo é avaliar as metodologias de análise de grupamentos hoje 

utilizadas no setor elétrico e compará-las a outras disponíveis e consagradas na 

literatura. A idéia principal é indicar uma metodologia mais adequada e eficaz de análise 

de grupamentos para determinar as curvas de carga típicas das redes e dos 

consumidores de energia elétrica, de forma a possibilitar uma perfeita composição das 
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curvas de carga das redes a partir das curvas de carga dos clientes. Esta composição 

permitirá calcular a responsabilidade de cada cliente tipo na formação da demanda 

máxima de cada rede tipo associada. 

Assim nestes estudos foram testados vários métodos com algumas bases de 

dados. Antes dos testes dos métodos, porém, foi necessário padronizar os dados e 

escolher a medida de similaridade a ser utilizada. Foram testadas várias padronizações e 

diferentes medidas de similaridade. Para avaliar a qualidade das partições e realizar 

todos estes testes foram escolhidos alguns índices de qualidade. 

Cada um destes testes foi executado de forma a gerar um número de clusters 

variando de 2 a 30, para cada banco de dados. Para cada configuração (quantidade de 

clusters) cada método foi executado 30 vezes e a partição final, cuja função objetivo 

atingiu o melhor valor foi selecionada para comparação. Os índices também foram 

calculados para esta partição escolhida. 

1.3. Organização do Texto 

O texto está organizado em seis capítulos, sendo este o introdutório. 

No Capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica sobre a tarifação do Brasil. 

Também são abordados os conceitos de amostragem e Plano Amostral, conceitos da 

Campanha de Medidas no Brasil. 

No Capítulo 3 é feita uma breve introdução sobre agrupamentos. Posteriormente, 

são abordados os conceitos dos Métodos de Agrupamentos que serão utilizados nas 

simulações dos tipos de cargas. 

O capítulo 4 trata da metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho. 

Inicialmente, é explicado como foi feita a amostragem dos consumidores a serem 

medidos, depois é explicado como esses dados são tratados para a geração das curvas de 

carga.  

O capítulo 5 traz os resultados obtidos após serem simulados todos os métodos 

de agrupamentos e apresenta os gráficos gerados a partir dos testes realizados. 

O capítulo 6 faz uma conclusão do trabalho. 
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 

Este capítulo tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica sobre a tarifação 

do setor elétrico brasileiro. É abordado sobre a Campanha de Medidas no Brasil e 

conceitos sobre Teoria da Amostragem direcionando a sua utilização na tipologia de 

carga. 

2.1. Evolução Tarifária no Setor Elétrico Brasileiro  

Conforme previsto no artigo 180 do Código de Águas (BRASIL, 1934), até 1968 a 

estrutura tarifária no Brasil se resumia apenas nos custos da energia efetivamente 

consumida (kWh), sem levar em conta das diferentes demandas impostas pelos 

consumidores. 

A partir do final da década de 1960, após o decreto 62.724, de 17 de maio de 

1968 (BRASIL, 1968), estabelecendo normas gerais de tarifação para as concessionárias 

de serviços públicos de energia, permitiu-se o uso de uma tarifa binômia para os 

maiores consumidores com a possibilidade de uma estrutura por blocos de demanda de 

potência e/ou consumo de energia. 

A partir dos anos 1980 foi instaurada a tarifação baseada nos custos marginais 

para diferentes grupos de consumidores baseando a tarifa no custo médio do serviço. O 

Decreto nº 86.463/81 (BRASIL, 1981) embasou legalmente os estudos que foram feitos 

pelo Setor Elétrico Brasileiro entre 1977 e 1981, com o objetivo de determinar a nova 

estrutura tarifária e que esses estudos pudessem, de fato, serem implementados nas 

concessionárias de energia elétrica. O Decreto atribuiu ao Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica – DNAEE a faculdade de estruturar as tarifas, fixar normas e 

condições para os efeitos aplicação. 

O Ministério de Minas e Energia publicou a Portaria n° 046 (MME, 1982), em 10 

de janeiro de 1982, considerando a necessidade de: 
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a) Dispor de uma estrutura tarifária coerente com a estrutura de custos do setor 

de energia elétrica; 

b) Fundamentar orientações quanto à política de substituições de outros 

energéticos por energia elétrica; 

c) Orientar decisões sobre o esquema aceitável de transferência de encargos 

entre as diversas categorias de consumidores; 

d) Racionalizar o processo de escolha de novos investimentos; 

e) Estabelecer uma estrutura de tarifas que oriente o consumo, para as horas e os 

locais onde o fornecimento é menos oneroso para a Nação, estimulando o uso mais 

racional do sistema elétrico. 

A Portaria 165 do DNAEE (DNAEE, 1984), de 5 de novembro de 1984, 

estabeleceu as condições a serem observadas para o fornecimento de energia elétrica 

com tarifas diferenciadas, conforme os períodos do ano e os horários de utilização de 

energia, segundo a estrutura tarifária horo-sazonal. 

Diante das significativas mudanças previstas na portaria, aos concessionários 

couberam importantes funções. O item XXI trazia: “..., o concessionário deverá 

desenvolver programas específicos de atendimento, informação, orientação e assistência 

a consumidores enquadráveis nas disposições da presente Portaria, considerando as 

consequências para seu sistema”. 

Observa-se também, que a tarifação horo-sazonal foi implementada de cima pra 

baixo, isto é, inicialmente somente os consumidores do grupo “A”, atendidos pelo 

sistema elétrico interligado e com uma demanda não inferior a 500 kW, puderam ser 

enquadrados. Posteriormente as demandas superiores a 50 kW foram enquadradas na 

tarifação horo-sazonal, através da Tarifa Verde. Atualmente existem projetos pilotos 

para implantação da tarifação horo-sazonal, para a baixa e média tensão, em algumas 

cidades brasileiras, a tarifa amarela. 
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2.2. Tarifa de Referência e Tarifa Integrada 

2.2.1. Tarifa de Referência 

As tarifas de Referência de um determinado fornecimento típico, destinado a 

consumidores finais ou intercâmbios entre empresas concessionárias, são obtidas 

considerando o comportamento da carga no sistema elétrico e nos diversos 

agrupamentos de consumidores (caracterização da carga) e os custos marginais de 

geração, transmissão e distribuição, além dos custos de atendimento ao consumidor 

(custos do sistema) (BITU e BORN, 1993). A figura a seguir ilustra o processo de 

obtenção das tarifas de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1 Obtenção das tarifas de referência 
Fonte: BITU e BORN, 1993 

2.2.2. Tarifa Integrada com Base nos Custos Marginais  

A tarifa integrada é estabelecida a partir da tarifa de referência ou tarifa ao custo 

marginal, considerando o equilíbrio financeiro da empresa concessionária e também 

aspectos de ordem política, social, operacional, etc. 

MUNASINGHE (1981) definiu os princípios básicos para uma tarifa integrada:  

i) Os recursos econômicos nacionais devem ser alocados de forma eficiente, não 

somente entre diferentes setores da economia, mas dentro do próprio setor elétrico. Isto 

implica que os preços consonantes com os custos devem ser usados para indicar aos 

consumidores os custos econômicos verdadeiros para o suprimento de suas 

necessidades específicas; 
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ii) Deve ser observada: a justa alocação dos custos entre os consumidores de 

acordo com a carga por eles imposta; a garantia de uma razoável estabilidade dos preços 

com baixa flutuação de revisão para revisão; a provisão de um nível mínimo de serviço 

para aqueles que não estão aptos à arcar com os verdadeiros custos – tarifa social; 

iii) As tarifas de energia elétrica devem ser suficientes para remunerar de forma 

justa o capital necessário para a disponibilidade da energia, incluindo a geração, 

transmissão e distribuição; 

iv) A estrutura tarifária deve ser simples o suficiente para facilitar a medição e o 

faturamento dos consumidores;  

v) E finalmente, a tarifa deve atender aos requisitos políticos e econômicos. Dessa 

forma, a tarifa integrada contempla adequadamente a teoria econômica, pois considera 

os objetivos de eficiência econômica (primeiro ótimo), além de tratar de forma racional 

os aspectos políticos, como a forma de equalização das tarifas; econômicos relacionados 

ao segundo ótimo, como as tarifas para consumidores industriais considerando os 

subsídios em energéticos alternativos; sociais, nas tarifas para consumidores de baixa 

renda; e operacionais, simplificando as tarifas devido as restrições de medição e 

faturamento. Em virtude dessas características, essa modalidade tarifária, vem sendo 

escolhida pelos setores elétricos de um número crescente de países, pois é a que mais se 

ajusta aos requisitos por eles exigidos, que devem buscar uma tarifa adequada às suas 

características e às necessidades da sociedade, considerando o uso racional e a 

conservação da energia conduzindo os agentes envolvidos na direção da qualidade e da 

produtividade. 

Segundo BITU E BORN (1993), a tarifa integrada deve atender na íntegra os 

aspectos econômicos e financeiros da concessionária, assim como outros aspectos de 

ordem social, política, operacional, etc. Considerações práticas, relativas ao processo de 

comercialização, medição, e cobrança, também podem afetar as tarifas integradas. 
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Figura 2-2 Obtenção da Tarifa Integrada 
Fonte: BITU e BORN, 1993 

Podemos classificar em dois grupos as restrições que definem a tarifa integrada: 

a) Alterações sob a ótica puramente econômica (ex: considerações de ótimo 

secundário e tarifas subsidiárias para consumidores de baixa renda). 

b) Outras considerações como viabilidade financeira, restrições sociopolíticas e 

aspectos de medição e cobrança, para os quais a análise econômica pura é difícil de ser 

aplicada. 

2.3. Campanha de Medidas 

Uma campanha de medidas pode ser entendida como sendo o conjunto de 

técnicas estatísticas e procedimentos organizacionais, que permitem, a partir de 

amostras, caracterizar a demanda do sistema ou universo de consumidores que se 

deseja conhecer (ANDRADE, 2013). 

2.3.1. Campanha Nacional de Medidas na Média Tensão – CNM-MT 

Nessa campanha, organizada pelo DNAEE, obteve-se uma estratificação da 

amostra de consumidores divididos por faixas de demanda da seguinte forma: 

• CNM-MT.1 – consumidores com demanda mensal maior ou igual a 1.000 kW; 

• CNM-MT.2 - consumidores com demanda mensal entre 500 e 999 kW; 

• CNM-MT.3 - consumidores com demanda mensal entre 200 e 499 kW; 
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• CNM-MT.4 - consumidores com demanda mensal entre 100 e 199 kW; 

• CNM-MT.5 - consumidores com demanda mensal entre 50 e 99 kW; 

• CNM-MT.6 - consumidores com demanda mensal menor que 50 kW. 

As concessionárias, ao instalarem os medidores, procuraram respeitar o critério e 

aleatoriedade dentro de cada faixa de demanda. Assim, foram medidos cerca de 70 a 100 

consumidores dentro de cada uma dessas faixas (BRASIL, 1985). 

2.3.2. Campanha Nacional de Medidas da Baixa Tensão – CNM-BT 

Foram utilizados 60 conjuntos de medição, obtendo-se a curva de carga e a 

tensão real dos consumidores a cada 5 minutos. A CNM -BT.1, realizada em 1985, teve a 

duração de sete meses, com cerca de 1.600 consumidores medidos em sete 

concessionárias: CEEE, CELPE, CEMIG, COELBA, CPFL, ELETROPAULO e LIGHT. 

As medições foram distribuídas pelas classes de consumo comercial, industrial, 

rural e residencial, seguindo um critério de proporcionalidade em relação ao consumo 

total da BT. As amostragens de consumidores foram feitas de forma aleatória. 

2.3.3. Recuperação de Medições na Alta Tensão 

Em junho de 1982, foi montado um arquivo de curvas de carga de 

aproximadamente 300 consumidores, de um dia útil, do sábado e do domingo, por mês, 

correspondentes a 20 meses em média. O arquivo foi construído a partir de 

printômetros e de medidores gráficos. Participaram deste projeto todas as 

concessionárias que dispunham de dados de curva de carga de consumidores da Alta 

Tensão. 

Além disso, entre 1982 e 1983, foram realizadas recuperações de dados de curva 

de carga de cerca de 200 subestações AT/MT e 2.000 subestações MT/BT, por meio de 

um trabalho conjunto de 13 concessionárias. 
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2.4. Definição da amostra – Plano Amostral 

O Plano Amostral deve definir o que medir, quando medir, como e onde medir. A 

partir dessas medições, têm-se então as curvas de carga dos consumidores e das redes, 

com o objetivo principal: efetuar o cálculo dos custos do uso da rede de transmissão e 

distribuição, não impedindo que seja usado um plano amostral para atender outras 

finalidades. 

2.4.1. Variáveis analisadas 

Atualmente a regulamentação define que as medições de demanda ativa e reativa 

das injeções, transformações e clientes em todos os níveis de tensão devem ser 

levantadas. 

Levando em conta a tarifação de energia elétrica, deve-se medir primeiramente a 

demanda ativa solicitada pelos clientes e o fluxo de potência ativa das redes e 

transformações para que se possa calcular a sua carga máxima com a participação de 

cada cliente, assim é calculado o Custo de Uso da Rede. Adicionalmente, como segunda 

variável é faturada a demanda reativa com um fator de Potência mínimo de 92%. 

2.4.2. Período de Medição e Intervalo de Integração 

Segundo o critério adotado atualmente, do ponto de vista dos custos marginais, 

as medições são realizadas no período em que o sistema está com sua carga máxima 

(aparente). Assim é possível calcular a responsabilidade dos clientes na expansão ou o 

uso da rede. 

O intervalo de integração adotado pelo DNAEE é o intervalo de 15/15 min que 

leva em conta os seguintes fatores: 

- Clientes de alta tensão utilizam este intervalo de faturamento de demanda. Se 

fosse levado em conta o intervalo de hora em hora, a média da demanda máxima de 15 

min mais outros 3 intervalos menores poderia apresentar uma demanda máxima menor, 
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“mascarando” assim a real demanda naquele horário. Isto obriga o cliente ter um 

controle maior sobre sua carga. 

- Clientes de baixa tensão tem uma variabilidade muito grande em pequenos 

intervalos de tempo. A demanda máxima em um intervalo de 15/15 min é muito 

superior à demanda máxima de uma hora. Assim pode-se perder muita informação da 

variabilidade da carga caso fosse um intervalo de 1 hora. 

- A própria contratação junto a rede básica é feita em 15/15 min, pois dentro de 

um intervalo maior pode ocorrer grandes variações na potência. 

2.4.3. Equipamento de medição 

No Módulo 5 do PRODIST,  estabelece que o equipamento de medição utilizado 

para levantamento de curvas de cargas deve ser da classe B-1% de exatidão e os TPs e 

TCs classe 0,6. Atualmente em todo o sistema já são encontrados equipamentos com 

essa precisão e até melhores. 

2.4.4. Amostra 

A metodologia empregada atualmente teve como base os estudos de amostragem 

realizada na década de 80, cujo resumo será apresentado a seguir, mas que está descrito 

em todos os compêndios da literatura sobre teoria amostral.  

Foi entendido na época que as questões relevantes para a definição da amostra 

são: 

 Representatividade; 

 Precisão (erro amostral). 
 

a) Representatividade 

A amostra deve ser o espelho da população, contendo todos os segmentos 

relevantes presentes. Não há um método preciso que garanta a representatividade de 

uma amostra. Ao se expandir o conhecimento de uma amostra para a população, deve-se 

ter consciência da existência de deformações.  
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A estratificação da população, segundo as variáveis que explicam o 

comportamento da grandeza a ser medida, no caso a demanda, garante que todos os 

segmentos relevantes serão contemplados na amostra. Abaixo estão relacionadas 

algumas variáveis que podem ser usadas para a estratificação de amostras de curvas de 

carga: 

 nível de consumo; 

 potência demandada; 

 carga instalada; 

 atividade econômica; 

 região geográfica; 

 temperatura;  

 índice pluviométrico (períodos secos demandam mais irrigação); 

 outros.  

No caso de curvas de carga, as estratificações mais importantes além da classe de 

consumo, são: por faixa de demanda (consumidores de média tensão) ou pelo consumo 

(baixa tensão) e em seguida a atividade econômica. Essas variáveis determinam o 

comportamento da carga nessa ordem de importância. 

Devem-se distinguir dois tipos de estratificação: 

1. Aquela na qual se identifica na população a participação de cada estrato para 

fazer o sorteio proporcional, de forma a garantir a presença de todos os 

estratos que tenham comportamentos distintos na amostra. Este é o 

procedimento usado na amostra dos transformadores de baixa tensão que são 

estratificados por faixa de capacidade. 

2. E aquelaque irá definir várias outras populações dentro do universo original, 

ou seja, que deverão ter um tamanho mínimo necessário para conhecer o seu 

comportamento individualmente, a um erro estabelecido. Este é o caso da 

estratificação atual dos clientes de média e baixa tensão, na qual as amostras 

devem permitir a definição de tipologia para cada estrato. 

b) Precisão ou Erro Amostral 
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A precisão de uma amostra depende de seu tamanho. Quanto maior o tamanho da 

amostra, menor o erro amostral. Se toda a população fosse estudada (censo), não 

haveria erro amostral. 

A grandeza estatística básica para se determinar o erro amostral é a dispersãoda 

variável de interesse (potência), medido através da variância (2) ou do desvio padrão 

().  

A variância de uma amostra é definida como o somatório dos desvios em relação 

à média, ao quadrado, dividido pelo número de elementos menos um: 
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                                                                                                          (2.1) 

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A dispersão também pode ser 

representada através do coeficiente de variação que é definido como o quociente entre o 

desvio-padrão e a média. 

                                                                                                                                                                 (2.2) 

 

Em estudos de caracterização da carga pode-se calcular o tamanho da amostra 

com uma certa margem de erro quando se conhece a dispersão da variável de interesse 

– potência demanda ou fluxo de potência na rede. 

Como a curva de carga de 15/15 min tem 96 pontos, são calculados 96 

coeficientes de variação. Utiliza-se atualmente a média desses 96 CVs no cálculo da 

amostra – CV médio. Como o objetivo da amostragem é estudar o comportamento da 

curva de carga do cliente, é intuitivamente correto utilizar o CV médio para medir a 

similaridade entre as curvas dos clientes ou redes. Utilizar o CV máximo leva a amostras 

extremamente maiores e, portanto, de alto custo. 

c) Fórmula básica utilizada atualmente no cálculo do tamanho da amostra: 
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                                                                                                                                  (2.3) 

onde: 
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R = erro relativo(5%;10%;20%); 

n = tamanho da amostra; 

N = tamanho da população; 

CV = coeficiente de variação da grandeza explicativa (potência):  

É fundamental que a escolha da amostra seja feita por processo aleatório, dentro 

de cada estrato definido, para evitar uma amostra "viciada" e, portanto, não 

representativa do universo. 

Embora nenhum plano de amostragem possa garantir que uma amostra seja 

exatamente igual à população, em uma amostra aleatória pode-se estimar o erro 

possível ou o quão próxima está a amostra da população. As amostras não aleatórias não 

possuem esta característica. 

Em uma amostra aleatória simples cada indivíduo tem a mesma chance de ser 

sorteado, isto implica em uma tendência de ser representativa. 

Se N é o número de membros da população, então a chance de cada membro ser 

sorteado é igual a 1/N. 

Toda teoria amostral baseia-se na distribuição amostral. 

Na amostragem aleatória, quando se extraem repetidas (várias) amostras da 

mesma população, o valor do parâmetro estudado irá variar de uma amostra para a 

outra devido a fatores casuais relacionados à amostragem. Essa tendência deve-se 

àvariabilidade da amostra. 

Demonstra-se matematicamente que a variabilidade amostral pode ser descrita 

por distribuições de probabilidades como a normal e binomial, mas só para amostras 

aleatórias. 

A diferença entre a estatística da amostra e verdadeiro valor da população 

depende de dois fatores: tamanho da amostra (amostras maiores tem menor dispersão) 

e a variabilidade da população. 

Serão usadas as características da amostragem para fazer inferências sobre a 

população. Base: distribuição amostral. 

Distribuição Amostral é a distribuição de probabilidades que indica até que ponto 

o valor obtido da amostra muda devido a variações casuais do sorteio aleatório.  
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Demonstra-se que as médias amostrais tendem a agrupar-se em torno da média 

populacional e que as distribuições amostrais de grandes amostras tem menor 

variabilidade que as pequenas. 

Além disso, pode-se provar que, quando a população é grande, o desvio padrão da 

amostra é igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz do tamanho da 

amostra. Ou seja,a dispersão da amostra depende do tamanho da amostra e da dispersão 

da população: 

n

x

x


 

                                                                                                              (2.4) 
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Com n maior que 30, pode-se afirmar pelo Teorema do Limite Central (LARSON e 

FARBER, 2010) que a distribuição das médias amostrais se aproxima da distribuição 

normal, e que então a média da distribuição amostral será igual à média da população: 

a) Se a população tem distribuição normal, as amostras também terão para 

qualquer tamanho; 

Se a população é não normal, as amostras grandes terão distribuição normal 

(n>30). 

Para descobrir qual o percentual de chance da média amostral ser diferente de 

mais de z desvio padrão da média populacional, deve-se ter em conta que este 

percentual é dado pela área sob a curva da distribuição normal padronizada, situada 

fora do intervalo 
xx

zxxzx   . 

Sendo z a diferença entre a média da amostra e a média da população dividida 

pelo desvio padrão da amostra, com o auxílio de uma tabela que contém os valores de 

área sob a curva normal padronizada para diferentes valores de z, encontramos que para 

z =1, a proporção é de 34,13%. 

x

xx
z




                                                                                                                                  (2.5) 

 65,87% de chance da média da população estar entre  
xx

x  11   
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Figura 2-3 Diagrama de desvio padrão 

Assim, pode-se dizer que para grandes amostras: 
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                                                                                                      (2.6) 

Logo o tamanho da amostra n será: 

2











e

z
n x

                                                                                                                (2.7) 

Observa-se que até agora não se mencionou o tamanho da população, porque este 

não influi no tamanho da amostra para N grande. 

Quando não se conhece o desvio padrão da população (caso geral), pode-se usar o 

desvio padrão da amostra que é uma aproximação bem razoável para n >30, pois a 

distribuição das médias amostrais é aproximadamente normal, mas se n <30 deve-se 

usar distribuição t necessariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distribuição t é uma distribuição de probabilidade teórica. É simétrica e 

semelhante à curva normal padrão, porém com caudas mais largas, ou seja, uma 

simulação da t de Student pode gerar valores mais extremos que uma simulação da 

Figura 2-4Distibuição t 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Standard_deviation_diagram.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/TStudent.png
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normal. O único parâmetro v que a define e caracteriza a sua forma é o número de graus 

de liberdade. Quanto maior for esse parâmetro, mais próxima da normal ela será. 

Enquanto a distribuição normal é essencialmente independente do tamanho da 

amostra, a distribuição t não é. Para amostras pequenas (n<30) t é mais sensível. Embora 

esta sensitividade diminua para grandes amostras. 

Para grandes amostras t se aproxima de z. Mas de toda maneira o mais correto é 

usar a distribuição t quando não se conhece o desvio padrão da população e nesse caso: 

n = 

2

2 






 

e

St x
                                                                                                                  (2.8) 

Sx= desvio padrão da amostra 

Mas quando a população é pequena e a amostra é maior que 5% da população, 

deve-se aplicar um fator de correção finita para modificar os desvios padrão das 

fórmulas. 

1




N

nN
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S
tERRO x                                                                                                         (2.9) 
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nN distribuição hipergeométrica                                                                 (2.10) 
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2.4.5. Estratificação 

Para melhor definir uma amostra pode-se também lançar mão de técnicas e 

procedimentos como a estratificação da população e a definição de conglomerados. 
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A estratificação da população em subgrupos homogêneos reduz sua variabilidade 

e, portanto, reduz o tamanho da amostra de cada estrato, porém aumenta o total das 

medições de cada classe. 

A amostragem por conglomerado buscará estudar todos os subgrupos 

heterogêneos e representativos da população global. A lógica é analisar apenas estes 

subgrupos, espelho da população quanto à variável estudada, e com isto reduzir os 

custos da amostragem. Isto evita sortear a amostra em toda a área de concessão. 

Os atuais estratos estão definidos no PRODIST Módulo 2 – Planejamento da 

Expansão do Sistema de Distribuição: 

A primeira estratificação de medição das unidades consumidoras, com 

instalações conectadas aos sistemas de distribuição, deve considerar as faixas de tensão 

dos subgrupos tarifários, já que o objetivo principal é o cálculo das tarifas. Esta 

estratificação é absolutamente necessária. 

• 230 kV; 

• 88 kV a 138 kV; 

• 69 kV; 

• 30 kV a 44 kV; 

• Acima de 1 kV a 25 kV; 

• Inferior ou igual a 1 kV. 

Definiu-se que, secundariamente, as unidades consumidoras com instalações 

conectadas em tensão igual ou superior a 69 kV devem ser agrupadas por atividade 

econômica.  

Definiu-se para os consumidores de Baixa Tensão a seguinte estratificação: 

• Residencial; 

• Rural; 

• Comercial, Serviços e outras atividades; 

• Industrial; 

• Iluminação Pública; 

• Qualquer classe atendida a partir de sistema subterrâneo de distribuição. 

Para as unidades consumidoras da classe residencial de BT definiu-se que a 

estratificação deve ser feita pelas seguintes faixas de consumo médio mensal dos 

últimos doze meses: 

1. Até 80 kWh; 
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2. Acima de 80 kWh até LBR kWh; 

3. Acima de LBR kWh até 500 kWh; 

4. Acima de 500 kWh até 1.000 kWh; 

5. Acima de 1.000 kWh. 

LBR: Limite de consumo dos consumidores Residencial de Baixa Renda 

Primeiramente a média mensal não deveria ser dos últimos doze meses, mas dos 

últimos três meses. Usar a média dos últimos doze meses irá aumentar a probabilidade 

de a medição realizada ficar fora do estrato inicialmente definido. E o enquadramento 

correto para o cálculo da tipologia é a faixa de demanda ou consumo da medição. Isto 

provoca necessidade de maiores redirecionamentos das medições ao longo da 

Campanha de Medidas, nem sempre bem sucedidos, para evitar pequenas amostras e 

grandes erros em alguns estratos. 
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Capítulo 3 

Análise de Agrupamentos 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos sobre os métodos hoje utilizados 

nos estudos de curva de carga. Também serão apresentados os métodos utilizados nas 

simulações para comparação e análise. 

3.1. Introdução 

Análise de Grupamentos é o processo estatístico que, através de modelos de 

análise de grupamentos, uma determinada população é classificada. 

Os métodos de análise de grupamentos podem ser classificados em dois grupos: 

os Hierárquicos e os Não-Hierárquicos.  

Os métodos Hierárquicos são aglomerativos, onde o processo de formação dos 

tipos parte de n grupos e através de sucessivas fusões chega-se a (n -1), (n -2),... 2 grupos 

e finalmente a um só grupo com n elementos. Eles também podem ser divisíveis, onde 

parte-se de um só grupo com n elementos e chega-se a 2, 3, ...n grupos com 1 elemento. 

Utilizando-se alguns critérios chega-se à melhor partição. Neste método o elemento se 

mantém sempre no mesmo grupo. 

Os métodos Não-Hierárquicos caracterizam-se pela procura de uma partição do 

conjunto de elementos que otimize algum critério pré-determinado. Não é aglomerativo 

ou divisível e o elemento pode ser alocado em um grupo e posteriormente em outro 

durante o processo. 

Os métodos Não-Hierárquicos possuem as seguintes fases: 

1- Escolha do número de grupos da partição - k; 

2- Seleção, que pode ser ao acaso, de k grupos de referência para início do processo 

(núcleos iniciais), com i elementos cada um; 
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3- Determinação dos n elementos da população mais próximos a cada um dos k núcleos 

iniciais através de algum critério de semelhança (normalmente utiliza-se menor 

distância euclidiana entre o elemento e o núcleo), dando origem a primeira partição 

em k classes ou clusters; 

4- Redefinição dos k núcleos a partir da primeira partição, procurando os i elementos 

com menor distância em relação a cada uma das primeiras classes encontradas; 

5- Determinação dos n elementos mais próximos a cada um dos novos núcleos gerando 

nova partição em k classes; 

6- Através de um critério de convergência testa-se a diferença entre as duas últimas 

partições. Caso elas não difiram significativamente encerra-se o processo. Caso 

contrário o processo volta a fase 4. Com isto, ao final processo – chegando-se à 

convergência - será obtida a partição final em k clusters. Os critérios de alocação 

utilizados em 3 e de definição dos núcleos em 2 e 4 variam de acordo com o método. 

Uma boa partição significa uma grande variância Intertipos1 e uma pequena 

variância Intratipos2 

Deve-se ter claro que a Partição resultante depende do grupo de referência 

utilizado no início do processo.  

Nos estudos de curva de carga estão sendo usados desde 1982 os seguintes 

métodos estatísticos: 

 Método das Nuvens Dinâmicas (Não-Hierárquico); 

 Método de Ward (Hierárquico). 

O método de Ward é aplicado em seguida ao das Nuvens Dinâmicas. 

Para calcular corretamente semelhança entre as formas das curvas de carga, é 

preciso que as mesmas estejam normalizadas. Para isto as demandas de cada intervalo 

são divididas pela demanda média (curvas normalizadas ou em “P.U da média”) antes de 

iniciar o processo para que o método alcance seu objetivo: agrupar as formas 

semelhantes. 

 

 

 

                                                
1Distância entre diferentes classes a maior possível. 
 
2Distância entre as curvas (indivíduos) que formam cada classe a menor possível. 
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3.2. Medidas de Similaridades 

Em toda análise de dados, geralmente os algoritmos precisam de alguma medida 

de similaridade de forma a conseguir determinar a quais grupos pertencem um 

determinado elemento. Geralmente a medida de similaridade é feita por meio de uma 

medida de distância. Existem diversas medidas de similaridade ou distância na 

literatura e todas têm suas vantagens e desvantagens. Neste trabalho serão descritas 

algumas das mais conhecidas. 

3.2.1. Similaridade baseada na distância Euclidiana  

A distância Euclidiana é a distância entre dois pontos que pode ser provada pelo 

teorema de Pitágoras. A Equação 3.4 define a distância euclidiana entre dois vetores   ⃗⃗  ⃗ e 

  ⃗⃗  ⃗ de dimensão d: 

 (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗  ⃗)  (∑ (       )
  

   )
 

    (3.4) 

onde    e    são os pontos dos vetores   ⃗⃗  ⃗ e   ⃗⃗  ⃗.                          

3.2.2. Similaridade baseada na distância de Manhattan 

Nesta métrica, matematicamente, a distância entre dois vetores é a soma dos 

comprimentos das projeções dos segmentos entre os pontos em cada eixo de suas 

coordenadas, como mostrado na equação 3.5: 

 (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗  ⃗)   ∑          
 
                                                                                         (3.5) 

Onde    e     são os pontos dos vetores   ⃗⃗  ⃗ e   ⃗⃗  ⃗ para os quais se deseja calcular a 

distância, e d é a dimensão dos vetores. 

3.2.3. Similaridade baseada na distância Máxima 

Essa métrica é baseada na distância máxima (norma suprema) entre dois 

componentes dos vetores   ⃗⃗  ⃗ e   ⃗⃗  ⃗: 
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 (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗  ⃗)                                                                                                       (3.6) 

onde            são os elementos dos vetores   ⃗⃗  ⃗ e   ⃗⃗  ⃗ para os quais se deseja calcular 

a distância, e d é a dimensão dos vetores. 

3.2.4. Similaridade baseada na distância de Minkowski  

A distância de Minkowski é baseada na norma p, a p-ésima raiz da soma das 

diferenças entre os componentes dos vetores   ⃗⃗  ⃗ e   ⃗⃗  ⃗ elevadas a p-ésima potência: 

 (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗  ⃗)  (∑ (         )
  

   )
 

                                                                      (3.7) 

As distâncias Manhattan e Euclidiana são casos particulares da distância 

Minkowski quando p=1 e p=2, respectivamente. 

3.2.5. Similaridade baseada na distância Person 

Esta métrica é baseada na correlação entre vetores medida pelo coeficiente de 

correlação de Pearson absoluto, e é dada pela seguinte expressão: 

 (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗  ⃗)     
∑          

√∑     
 

 ∑     
 

 

                                                         (3.8) 

3.2.6. Similaridade baseada na distância DTW 

A distância DTW (Dynamic Time Warping) é uma medida especialmente 

concebida para a comparação de séries temporais que permite o mapeamento não linear 

de dois vetores minimizando a distância entre eles. A métrica estabelece uma matriz de 

custo C de dimensão m x n (onde n e m são as dimensões dos dois vetores, as quais 

podem ser diferentes) que contém as distâncias, usualmente euclidianas, entre pontos 

          . Um caminho (warping path),           (   (   )         ), é 

formado por um conjunto de K componentes, respeitando as seguintes regras: 

 Condição de borda:     (   )      (   ) 
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 Condição de monotonicidade: dado     (   )        (     )   

         

 Condição stepsize: dado     (   )        (     )               

  

 

Há muitos caminhos que satisfazem estas condições, aquele caminho que for de 

mínimo custo é considerado a distância DTW: 

 (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗  ⃗)      (√∑   
 
   )                                                                         (3.9) 

É importante ter em mente que o tipo de distância que deve ser escolhido para 

ser aplicado na análise de agrupamento vai depender não apenas dos resultados 

desejados, mas também dos dados a serem considerados.  

3.3. Métodos de Agrupamento (Clustering)  

3.3.1. C-Means 

Um dos métodos para análise de agrupamentos mais utilizados. O algoritmo C-

means ou k-médias em português. Um conjunto inicial C = {  ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗   de vetores 

chamados de centros de gravidade iniciais ou núcleos iniciais dará origem aos k 

agrupamentos que se deseja encontrar no conjunto de dados X. Cada elemento do 

conjunto de dados será associado a estes núcleos iniciais dando origem a uma primeira 

partição em k classes. Dessa primeira partição é gerado um novo conjunto C de 

referência. Novamente cada elemento será associado esse novo conjunto de núcleos 

dando origem a uma segunda partição, e assim sucessivamente, até que se atinja um 

determinado critério de convergência. O conjunto C é representado por uma matriz k × 

d. 

O algoritmo C-means é um método não-hierárquico que procura uma 

configuração ótima dos seus parâmetros minimizando a seguinte função: 

    (   )  ∑ ∑   
     

 
    (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗  )

 
                                                      (3.10) 
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Onde  (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗  )  é a distância entre o vetor de dados   ⃗⃗  ⃗ e o centro de gravidade   ⃗⃗  ⃗, k é o 

número de classes que se deseja encontrar, n é o número de curvas do conjunto de 

dados e U é uma matriz binária chamada matriz de partição de dimensões k×n, definida 

como: 

  [

      
  

    
    

  
    

    
    

]                                                                                                                  (3.11) 

 

Cada termo     da matriz U representa a associação de um elemento a um grupo, 

ou seja, uma curva   ⃗⃗  ⃗ está associada a uma classe   ⃗⃗  ⃗ se    =1. Se a curva i não pertence ao 

cluster j então      . O objetivo desse método de agrupamento de dados é associar 

cada elemento a um grupo, de maneira que, quanto menores forem as distâncias entre o 

elemento i e o cluster j  associado, menor é o valor da Equação 3.10. 

 

Na formação do C-means é preciso garantir que cada curva seja associada a uma 

classe exclusivamente. Dessa forma, o processo de minimização da Equação 3.10 deve 

ser submetido às seguintes restrições: 

∑                  
                                                                                               (3.12) 

∑                  
                                                                                               (3.13) 

garantindo que a soma de todas as pertinências da curva a todos os grupos seja igual à 1 

e que todos os grupos tenham, ao menos, uma curva associada. 

O algoritmo de minimização da Equação 3.10 do método C-means é 

implementado através da atualização da matriz de partição U e do conjunto de vetores 

de centros de gravidade C. 

A atualização dos elementos de U é dada por 

   
    {                

  (  ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗  ⃗)
                

                                                                       (3.14)  

onde    
    é o grau de pertinência da curva i  ao grupo j na iteração t+1. Em outras 

palavras, a curva i será associada a ela seja a curva mais próxima ao centro de gravidade 

j. No caso do C-means  a medida de distância mais utilizada para o cálculo de D é a 

distância euclidiana dada pela Equação 3.4. 
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A atualização do conjunto de vetores de centros de gravidade é dada pela 

seguinte fórmula: 

  ⃗⃗  ⃗
   

  
∑      ⃗⃗  ⃗
 
   

∑    
 
   

                                                                                         (3.15) 

que nada mais é que a média das curvas que pertencem ao grupo. 

A cada iteração, cada curva é associada a um centro de gravidade, dando origem a 

uma partição. Depois os centros de gravidade são atualizados a partir dessas classes 

formadas, como mostra o Algoritmo 1. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Algoritmo 1: Algoritmo simplificado do C-means 

1. Determine o número de clusters k; 

2. Determine um valor ∊ para diferença máxima; 

3. Inicialize o conjunto de centros de gravidade C; 

4. Repeat 

5.      Atualize U conforme Equação 3.14 

6.      Atualize C conforme Equação 3.15 

7. Until |          |      

 

O resultado apresentado pelo algoritmo C-means é fortemente influenciado pelo 

número de clusters k que se deseja obter e pela inicialização do conjunto de vetores de 

centros de gravidade C. Sendo assim, este método não garante que a otimização 

realizada pelo algoritmo encontre um mínimo global. O método, frequentemente, fica 

preso a mínimos locais e, a fim de melhorar esse aspecto do algoritmo, é aconselhável a 

execução de diferentes instâncias desse processo, com variações na inicialização desses 

dois parâmetros. 

3.3.2. Fuzzy C-means 

O método C-means foi desenvolvido considerando-se a teoria de conjuntos 

clássica onde um elemento só pode pertencer a um único conjunto, caso todos os 

conjuntos existentes sejam disjuntos. Este mesmo método pode ser desenvolvido 

aplicando-se a teoria de conjuntos Fuzzy onde cada elemento pode ser associado a todos 
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os conjuntos disjuntos com diferentes graus de pertinência. Daí o método se chamar 

Fuzzy C-means (FCM). Da mesma forma que o C-means, o algoritmo FCM é não-

hierárquico e precisa minimizar uma função de distâncias entre os elementos e os 

centros dos grupos aos quais tais elementos pertencem. A função a ser minimizada no 

FCM é muito semelhante à do método C-means: 

    (   )  ∑ ∑ (   )
 
  

   
 
    (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗  )

 
                                         (3.16) 

onde m é um número real positivo, tal que m ϵ (1,∞),   (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗  )  é a distância entre o 

vetor de dados i e o centro de gravidade da classe j ,     é o grau de pertinência de   ⃗⃗  ⃗ ao 

centro de gravidade da j-ésima classe Fuzzy   ⃗⃗  ⃗ e  M é a matriz de pertinências Fuzzy de 

dimensões k x n definida como a seguir: 

  [

      
  

    
    

  
    

    
    

]                                                                                                    (3.17) 

O parâmetro m na Equação 3.16 determina o grau de “imprecisão” da definição 

de um cluster. No limite, se m=1, o grau de pertinência dos elementos da matriz M 

convergem para 0 ou 1, ou seja, a matriz de pertinência M converge para a matriz de 

partição U. Um valor alto de m produzirá valores de pertinências pequenas na matriz M, 

resultando em clusters mais “difusos”. Na falta de conhecimento sobre o melhor valor a 

se adotar para este parâmetro, utiliza-se m=2. 

A minimização da Equação 3.16 é realizada através das equações de atualização 

da matriz de pertinências M e da matriz de centros de gravidade C. A atualização de M 

será realizada pela seguinte equação: 

   
    

 

∑ (
 (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗ )

 (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗ )
)

 
(   ) 

   

                                                                                       (3.18) 

onde duas exceções devem ser tratadas: 

   
     {

      (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗  ⃗)   

               
                                                                                                           (3.19) 

 

A inicialização da matriz C pode ser aleatória e sua atualização ocorre durante o 

processo de minimização da Equação 3.16 da seguinte forma: 
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  ⃗⃗  ⃗
   

  
∑    

   ⃗⃗  ⃗
 
   

∑    
  

   
                                                                          (3.20) 

onde j é um cluster dentre os k clusters em definição e t é um contador de iterações. Da 

mesma forma que no C-means diversas medidas de distância podem ser utilizadas neste 

algoritmo, e a distância euclidiana é novamente a mais utilizada na literatura. O 

algoritmo 2 mostra os passos básicos do método FCM, que são muito semelhantes aos do 

C-means. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Algoritmo 2: Algoritmo simplificado do Fuzzy C-means 

1. Determine o valor do parâmetro m; 

2. Determine o número de clusters k; 

3. Determine um valor ∊ para diferença máxima; 

4. Inicialize o conjunto de centros de gravidade C; 

5. Repeat 

6.       Atualize M conforme Equações 3.18 e 3.19; 

7.       Atualize C conforme Equação 3.20 

8. Until |         |     

_____________________________________________________________________________________________________ 

3.3.3. Os Vizinhos mais próximos 

O método dos Vizinhos Mais Próximos – NNC (Nearest Neighbour Clustering) 

busca encontrar os pares de elementos mais parecidos, segundo uma determinada 

medida de similaridade a serem agrupados, fazendo isto dois a dois até que reste apenas 

um grupo. De um modo geral, inicialmente cada elemento é considerado como 

pertencente a um cluster diferente, ou seja, o número inicial de clusters é igual ao 

número de elementos e, a cada iteração, o método agrupa dois clusters conforme 

mostrado no Algoritmo 3. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

Algoritmo 3: Algoritmo simplificado do método dos vizinhos mais próximos hierárquico. 

1. Calcula as semelhanças entre todos os pares de elementos usando algum critério; 

2. Repeat 

3. Encontre o par de elementos ou grupos mais próximos de acordo com essa     medida de 

similaridade; 

4. Agrupe os dois elementos em grupos; 

5. Recalcule as distâncias entre esse novo grupo e os demais; 

6. Until reste apenas 1 grupo; 

_____________________________________________________________________________________________________ 

A medida de distância normalmente adotada no método NNC é a distância 

euclidiana. No método original (NNC average) a distância entre os clusters é calculada 

entre os centros dos grupos como mostrado na Figura 3.1 

 

Figura 3-1 - No método NNC original a distância euclidiana é calculada entre os centros dos clusters. 

3.3.3.1. Single Linkage 

O método Single Linkage agrupa em cada iteração o par mais próximo de clusters, 

considerando como medida de similaridade a menor distância entre dois elementos 

quaisquer dos dois clusters (um elemento de cada cluster), como mostrado na Figura 

3.2. Pode-se então definir matematicamente a distância D entre dois clusters    e    

como: 

      (     )                  (     )                                                       (3.21) 

O par de clusters que apresentar a menor distância é agrupado. Neste método não 

é necessário calcular um centro de gravidade para representar os clusters, e as 

distâncias entre os elementos só precisam ser calculados uma única vez. 
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3.3.3.2. Método Ward 

O método de Ward é uma das variantes dos métodos dos Vizinhos mais próximos, 

onde dois clusters Ci e Cj são considerados mais próximos, quando o aumento da 

distância média quadrática entre elementos do novo cluster formado (Ci ∪ Cj) em relação 

às distâncias média quadráticas entre os elementos de cada cluster separado Ci e Cj , é o 

menor entre todos. Também conhecido como método de variância mínima de Ward ele 

minimiza a variância intra-cluster. A cada iteração o par de clusters como mínima 

distância é agrupado. Matematicamente a variação da distância entre dois clusters Ci e Cj 

pode ser definida como: 

  (     )  ∑
  (   )

         
 ∑

  (   )

    
 ∑

  (   )

|  |
                  ∪                  (3.22)                                   

Que pode ser expresso de forma simplificada se considerarmos os centros (  ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗) e as 

cardinalidades         de cada cluster: 

 

  (     )   
  (  ⃗⃗  ⃗   )⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

 

  
 

 

  

                                                                                        (3.23) 

Os clusters cuja variação de distância ΔD for a menor ao serem agrupados formarão um 

novo cluster. 

 

 

 

Figura 3-2 - No método Single Linkage a medida de similaridade entre os clusters é a menor 

distância entre um elemento de um cluster e um elemento de outro. 
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3.3.4. Nuvens Dinâmicas 

O método de nuvens dinâmicas (MND) é uma variante interessante do método C-

means. Suas principais contribuições são minimizar a influência da escolha do número 

final de clusters definido no início do processo e minimizar a influência da escolha dos 

centros de gravidade inicial, normalmente aleatória. 

O número de clusters é um parâmetro difícil de determinar uma vez que cada 

conjunto de dados tem um maior ou menor grau de variabilidade, de forma que a priori 

não há como saber o número ideal de classes. Na literatura existem alguns testes ou 

heurísticas que tentam fornecer uma forma de se determinar este número ideal de 

partições, mas o método das nuvens dinâmicas aplica uma ideia simples e relativamente 

eficaz para minimizar este problema. 

Além disso, o resultado do método C-means é muito influenciado pelo conjunto 

inicial de centros de gravidade. Dependendo dos centros estabelecidos inicialmente, o 

algoritmo pode ficar preso em um mínimo local não alcançando uma boa partição. Os 

passos gerais de um método não hierárquico são mostrados no Algoritmo 4, sendo que o 

método das Nuvens Dinâmicas vai além destas etapas. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Algoritmo 4: Algoritmo geral dos métodos não hierárquicos 

1. Escolha do número k de classes; 

2. Determinação dos centros de gravidade iniciais   ⃗⃗  ⃗ 

3. Repeat 

4. Alocação dos n elementos da população às k classes (através de alguma medida de 

similaridade entre os elementos e os centros de gravidade); 

5.       Redefinição dos centros de gravidade; 

6. Until Partição da iteração t+1 não difira da partição em t. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

O Nuvens Dinâmicas executa o método C-means um certo número de vezes, 

armazenando ao final de cada experimento (processamento completo do C-means), a 

partição resultante. A cada experimento, o C-means é executado desde o início, ou seja, 

os centros de gravidade dos grupos iniciais são redefinidos. 

Em cada experiência chega-se a um conjunto de k clusters, conforme descrito 

anteriormente. 
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Os elementos que se mantiveram unidos em alguma classe da partição final de 

todas as experiências é caracterizado como uma Forma Forte. Caso o elemento não 

tenha se mantido unido a nenhum outro elemento em todas as experiências, ele sozinho 

representa uma Forma Forte. O algoritmo simplificado do método das nuvens dinâmicas 

é mostrado pelo algoritmo 5 e a Figura 3.1 explica visualmente como o passo de 

determinação da partição final - conjunto de Formas Fortes - é realizado pelo método. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Algoritmo 5: Algoritmo geral dos métodos das nuvens dinâmicas 

1. Escolha do número k de classes do C-means; 

2. Escolha do número de experimentos m; 

3. For contador=1 até m do 

4.      Executar o C-means; 

5.   Salvar partição final do C-means na matriz de resultados parciais P do MND; 

6. Determinar a partição final ou conjunto de Formas Fortes do MND identificando em P os 

elementos que se mantiveram unidos em alguma classe em todas as partições obtidas do C-

means; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3 - Passo 6 do algoritmo 5. A cada processamento do C-means sua partição final é salva 
como o resultado de uma experiência. Os elementos que se mantiverem unidos em alguma 
classe das partições finais de todas experiências comporão o conjunto de Formas Fortes do 
MND. Neste exemplo, ao final do método, o elemento 1 será uma Forma Forte ou cluster final, 
enquanto os elementos 2, 5 e 7 formam juntos outra Forma Forte ou cluster final. 
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3.3.5. Nuvens Dinâmicas Fuzzy 

A Metodologia do Nuvens Dinâmicas pode ser aplicada ao método não 

hierárquico Fuzzy C-means. Para tanto, basta substituir o método C-means pelo FCM. O 

Algoritmo 5 mostra os passos básicos para se implementar o das Nuvens Dinâmicas 

utilizando o Fuzzy C-means. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Algoritmo 6: Algoritmo geral dos métodos das Nuvens Dinâmicas Fuzzy 

1. Escolha do número k de classes do FCM; 

2. Escolha do número de experimentos m; 

3. For contador = 1 até m do 

4.      Executar o FCM; 

5.      Salvar partição final ou conjunto da Formas Forte do         ; 

6. Determinar a partição final ou conjunto de Formas Forte do          identificando em P os 

elementos que se mantiverem unidos em alguma classe em todas m partições obtidas do FCM. 

 

3.3.6. Model Based Clustering 

No agrupamento baseado em modelos (model-based clustering) (Fraley e 

Raftery, 2002), assume-se que os dados (curvas), y=y(y1,...., yn), são gerados por um 

modelo de mistura com função de densidade 

 ( )   ∏ ∑     (     )
 
   

 
                                                                      (3.24) 

onde fk(yi | Ɵk) é uma distribuição de probabilidade com parâmetros Ɵk, e    é a 

probabilidade da curva yi pertencer ao k-ésimo componente da mistura (k-ésimo 

cluster). Comumente assume-se que as fk vêm de distribuições normais multivariadas, 

parametrizadas pelas suas médias µk e covariâncias Ʃk. 

  (     )   (        )        
 
 

      
 

 
(     )

   
  (     )                (3.25) 

onde    (     ). Os parâmetros do modelo são usualmente estimados pelo método de 

máxima verissimilhança, usando o algoritmo EM (Expectation-Maximization),(Dempster 

et al, 1977). Cada iteração do algoritmo EM consiste em dois passos, chamados de passo 

E e passo M. Dada uma estimativa dos parâmetros do modelo (os vetores de médias µj , 
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as matrizes de covariância Ʃj e as proporções de mistura τj), no passo E é calculada a 

probabilidade condicional da curva i pertencer ao k-ésimo componente da mistura (k-

ésimo cluster): 

       (        ) ∑    (        )
 
                                                                        (3.26) 

No passo M, os parâmetros do modelo são re-estimados a partir dos dados, dadas 

as probabilidades condicionais zik. Os passos E e M são iterados até a convergência do 

algoritmo, após o qual uma curva yi pode ser atribuída ao componente (cluster) com a 

mais alta probabilidade condicional. Os resultados do algoritmo EM são altamente 

dependentes dos valores iniciais fornecidos e métodos mais simples, rodados 

previamente, poder ser uma boa fonte de valores iniciais para conjuntos de dados que 

não sejam muito grandes (Fraley e Raftery, 2002). 

Vários critérios tem sido propostos para escolher o modelo de agrupamento 

(parametrização e número de clusters). Um dos mais usados é o Critério de Informação 

Bayesiana (Bayesian Information Criterion – BIC)(Schwarz, 1978), que tem a forma 

            (    
 )  (  )     ( )                                                                       (3.27) 

onde loglikM(y,Ɵk*) é o logaritmo da verossimilhança maximizada para o modelo M, 

(Np)M é o número de parâmetros independentes a serem estimados no modelo M e n é o 

número de observações no conjunto de dados. O número de componentes da mistura 

para os modelos com os maiores valores de BIC, corresponde ao melhor número de 

clusters do agrupamento segundo este critério. 

De acordo com Fraley e Raftery(2007), a seguinte estratégia para a seleção de 

modelos tem se mostrado efetiva em problemas de agrupamentos e estimação de 

misturas: 

 Especifique o número máximo de componentes da mistura (clusters), 

Gmax, a ser considerado e um conjunto de parametrizações candidatas do 

modelo Gaussiano. 

 Estime os parâmetros do modelo via algoritmo EM para cada 

parametrização e cada número de componentes (clusters) até Gmax. 

 Calcule o BIC para a verossimilhança do modelo de mistura com a melhor 

estimativa dos parâmetros obtida pelo algoritmo EM até Gmax clusters. 

 Selecione o modelo (parametrização / número de clusters) para o qual o 

BIC é maximizado. 
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3.3.7. Affinity Propagation Clustering 

O método de agrupamento via propagação de afinidades (Affinity Propagation) 

(Frey e Dueck, 2007) identifica exemplares (amostras mais representativas) em um 

conjunto de dados e forma clusters de dados ao redor desses exemplares. O método 

opera considerando simultaneamente todos os pontos no conjunto de dados como 

exemplares potenciais e trocando mensagens entre pontos até que um conjunto de 

exemplares e de clusters seja formado. 

As mensagens são atualizadas a partir de fórmulas simples que procuram pelo 

mínimo de uma função de custo apropriadamente escolhida. Em qualquer ponto a 

magnitude de cada mensagem reflete a afinidade corrente que um determinado ponto 

tem para escolher outro ponto como seu exemplar. 

O método AP considera como entrada uma coleção de medidas de similaridade 

entre pontos, em que a similaridade s(i, k) indica o grau de adequabilidade do k-ésimo 

ponto para ser o exemplar do i-ésimo ponto. 

O método AP não requer que o número de clusters seja pré-especificado. ao invés 

disso o método considera uma medida s(k, k), para cada ponto k, de tal forma que  

pontos com os maiores valores de s(k, k) tenham uma probabilidade maior de serem 

escolhidos como exemplares. Esses valores são conhecidos como preferências. O 

número de exemplares (clusters) identificados é influenciado pelos valores das 

preferências de entrada, mas também pelo procedimento de troca de mensagens. 

Se a priori todos os pontos são igualmente prováveis como exemplares, deverá 

ser atribuído um valor comum para todas as preferências. Este valor pode variar para 

produzir um número clusters diferente. 

Há duas classes de mensagens que podem ser trocadas entre pontos, chamadas 

de mensagens de responsabilidade e mensagens de disponibilidade. A responsabilidade 

r(i, k) enviada desde o ponto i para o ponto candidato a exemplar k, reflete a evidência 

acumulada de quão apropriado o ponto k é para ser um exemplar para o ponto i, levando 

em consideração outros potenciais exemplares para o ponto i. A disponibilidade a(i, k), 

enviada desde o ponto candidato a exemplar k para o ponto i, reflete a evidência 

acumulada de quão apropriado seria para o ponto i escolher o ponto k como seu 

exemplar, levando em consideração o suporte de outros pontos de que o ponto k deveria 

ser um exemplar. 
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3.3.8. Agrupamento k-menos esférico (skmeans) 

Esta é uma versão proposta por (Dhillon e Modha, 2001) do algoritmo k-means, 

que usa similaridades euclidianas das projeções dos vetores de dados na esfera unitária, 

ou em outras palavras, substitui as métricas de distância definidas anteriormente por 

uma dissimilaridade cosseno baseada no ângulo entre vetores, dado por: 

 (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗  ⃗)       (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗  ⃗)    
(  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗ )

|   ⃗⃗  ⃗ | |  ⃗⃗⃗⃗ | 
                               (3.28)  

O método skmeans particiona um conjunto de curvas X = (  ⃗⃗  ⃗ ....,   ⃗⃗⃗⃗ ) minimizando 

o critério k-means esférico ∑    (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗  ⃗)    onde Cj representam j-ésimo cluster. 

Obter partições k-means esféricas ótimas é um problema computacionalmente 

intensivo e diversos métodos podem ser usados nesse processo, tais como algoritmos 

genéticos, algoritmos iterativos de pontos fixos, entre outros. O algoritmo de 

agrupamento skmeans pode levar a soluções de melhor qualidade no caso de conjuntos 

de dados esparsos (com muitos zeros) ou quando a dimensão do problema é alta. 

3.3.9. K – medoids 

No método de agrupamento k-means os clusters são representados pelos seus 

centroides, o que faz este método muito sensível à presença de outliers (observações 

com valores muito discrepantes). Em contraste, o método k-medoids usa medoids para 

representar os clusters. O medoid de um conjunto de dados finito é definido como o dado 

pontual desse conjunto cuja dissimiliradidade média para todos os outros pontos seja 

mínima. Isto é, o medoid é o ponto mais centralmente localizado no conjunto de dados. 

O objetivo do método é identificar os k melhores representantes (medoids) dos 

grupos (clusters) que vão ser formados. Mais especificamente, o medoid mk associado 

ao k-ésimo cluster é definido como a observação que tem a menor soma ponderada das 

distâncias dela para as outras observações daquele cluster. O método busca, portanto, 

minimizar a soma ponderada das distâncias a partir do medoid. 
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A implementação mais comum do método de agrupamento k-medoids é o 

algoritmo PAM (Partitioning Around Medoids) [KA90] cujos passos são resumidos a 

seguir: 

____________________________________________________________________________________________________ 

Algoritmo 7: Passos do algoritmo PAM 

1. Inicialização: selecione aleatoriamente k das n observações como sendo os medoids; 

2. Assignment step: Associe cada observação ao seu medoid mais próximo; 

3. Update step: Para cada medoid mk e cada observação Ok associada a mk troque mk com Ok  e 

calcule o custo total da configuração (isto é, a dissimilaridade média de Ok para todas as 

observações associadas a mk). Selecione o metoid Ok com a configuração de menor custo; 

4. Repita alternadamente os passos 2 e 3 até que não haja mais mudanças nos assignments; 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Como no caso do k-means, o algoritmo PAM requer a especificação prévia do 

número de clusters que pretende ser formado e é dependente da escolha inicial dos 

medoids, a qual nem sempre é ótima. Para superar esta dificuldade é comum inicializar o 

algoritmo PAM com o resultado de algum outro método de agrupamento, por exemplo, 

métodos hierárquicos. 

3.4. Índices de qualidade da partição 

Uma vez que se deseja comparar as partições finais dos conjuntos de dados 

encontrados utilizando os vários métodos de agrupamento, é necessário definir um ou 

mais critérios de avaliação. Pode-se avaliar esta qualidade analisando algumas 

características importantes de uma partição: 

 Compacidade - a soma das distâncias entre os elementos que pertencem a 

um mesmo grupo deve ser mínima para que a qualidade da partição seja 

máxima. A Compacidade pode ser calculada através da soma ou média das 

distâncias entre todos os pares de elementos dentro do cluster, ou mesmo 

entre todos os elementos e o centroide do cluster. 

 Separabilidade - a distância entre dois clusters quaisquer deve ser 

máxima para que a qualidade da partição seja máxima. A Separabilidade 



 
 

55 
 

pode ser calculada pelo soma ou média da distância entre todos os pares 

de clusters (distância entre centros de gravidade). 

 

Existem na literatura diversos índices para avaliação da qualidade de partições, 

mas não é objetivo deste trabalho listar exaustivamente todos estes índices. A 

comparação desses índices calculados para as partições obtidas com os diferentes 

métodos será um indicativo da qualidade dessas partições. Como o objetivo deste 

trabalho é comparar os diferentes métodos de agrupamento para tentar identificar qual 

deles é o mais indicado para a construção das tipologias de curva de carga, a 

comparação de índices de qualidade não é suficiente como se mostrará adiante. Dentre 

todos os índices encontrados na literatura foram selecionados alguns vistos adiante 

neste estudo. 

3.4.1. Coeficiente de Variação – (CV) 

À medida que os clusters vão sendo agrupados, a variância intra-cluster vai 

aumentando enquanto que a variância inter-clusters vai diminuindo. Uma boa partição é 

aquela de mínima a variância intra-cluster e máxima variância inter-clusters. Este índice 

nada mais é do que a divisão do coeficiente de variação médio intra-clusters pelo 

coeficiente de variação inter-clusters: 

    
 

 
∑       (

     

 (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗ )
) 

                                                                  (3.29) 

onde    é a distância média entre todas as curvas pertencentes ao cluster i e a curva do 

centro de gravidade deste cluster,    é a distância média entre todas as curvas 

pertencentes ao cluster j e a curva do centro de gravidade deste cluster e D(  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗  ⃗) é a 

distância entre os centros de gravidade dos clusters i e j. Quanto menor o valor de IDB 

melhor é a partição. 
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3.4.2. Silhueta 

O valor da Silhueta para cada curva é uma medida de quão esta é similar às 

demais do mesmo cluster. O valor da Silhueta para uma curva é assim definido: 

   
     

   (     )
                                                                                                          (3.30) 

onde ai é a distância média da curva i às outras curvas no mesmo cluster, e bi é a menor 

das distâncias mínimas médias da curva i às curvas em um cluster diferente. 

O valor silhueta varia de −1 a +1. Um valor alto indica que a curva i está bem 

alocada ao seu cluster. O valor médio dos índices de silhueta de todas as curvas é o 

índice que reflete a qualidade da partição: 

     
 

 
∑   
 
                                                                        (3.31) 

e quanto maior este valor melhor é a participação. 

3.4.3. Índice de Dunn 

Este índice proposto em (Dunn, 1974) é definido com a razão entre a distância 

mínima interclusters e a distância máxima intracluster. Matematicamente é definido 

como: 

     
          (     ) 

            (  )
                                                                                  (3.32) 

onde c é o número de clusters; D(Ci, Cj) é a função de similaridade entre os clusters Ci e 

Cj. definida como 

 (     )     
           

 (     ) 

diam(C) é o diâmetro do cluster C, definido como: 

    ( )     
       

 (     ) 

O índice de Dunn deveria ser maximizado, isto é, valores maiores do índice 

indicam uma melhor qualidade da participação. 
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3.4.4. Índice Gamma 

Este índice proposto em (Baker e Hubert, 1975) é uma adaptação, no contexto de 

clustering, do índice Γ de correlação entre dois vetores de dados A e B do mesmo 

tamanho. 

Em geral para dois índices i e j , tal que ai < aj, pode-se dizer que os vetores A e B 

são concordantes se bi < bj, isto é, se os valores se classificam na mesma ordem nos dois 

vetores. Assim, o índice Gamma é definido como: 

  
     

     
                                                                                          (3.33) 

onde s+ é o número de pares {i , j} concordantes e s- é o número de pares discordantes. 

No contexto de uma partição, o vetor A é o conjunto de distâncias Dij entre pares 

de curvas xi e xj (i<j). B é um vetor binário que assume o valor 1 se duas curvas xi e xj 

pertencem ao mesmo cluster e zero em caso contrário. Portanto, s+ representa o número 

de vezes que uma distância entre dois pontos que não pertencem ao mesmo cluster (isto 

é, com valor zero no vetor B) é estritamente maior que a distância entre dois pontos que 

pertencem ao mesmo cluster (isto é, com valor 1 no vetor B). Já s- representa o número 

de vezes que a situação oposta ocorre, isto é, a distância entre dois pontos que não 

pertencem ao mesmo cluster sendo estritamente menor que a distância entre dois 

pontos que caem no mesmo cluster. 

O índice Gamma varia entre -1 e 1 e seu valor máximo indica a melhor partição. 

3.4.5. Índice C (C-Index) 

O índice C é uma medida de similaridade de agrupamentos definida como: 

  
       

         
                                                                                                              (3.34) 

onde Sw é a soma de todas as nc distâncias entre pares de pontos dentro de cada cluster; 

Smin é a soma das nc menores distâncias entre todos os pares de pontos no 

conjunto de dados inteiro e Smax é a soma das nc maiores distâncias entre todos os pares 

de pontos no conjunto de dados inteiro. 
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Em essência, Smax representa o pior cenário, no qual qualquer distância 

intracluster na partição sob avaliação seria maior que ou igual a qualquer distância 

inter-cluster. De outro lado, Smin representa o melhor cenário. Assim, espera-se que boas 

partições tenham os menores valores do índice C. 

 

3.4.6. Davies-Bouldin Index – (DB) 

Este índice é função da relação entre a soma das dispersões intra-clusters e a 

separação inter-clusters. Como matrizes de dispersão dependem da geometria dos 

clusters, este índice tem uma lógica estatística e geométrica em sua concepção. 

O critério de Davies-Bouldin é definido como: 

    
 

 
∑       (

  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅

 (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗ )
) 

                                                                                    (3.35) 

onde   
⃗⃗  ⃗ é a distância média entre todas as curvas pertencentes ao cluster i e a curva do 

centro de gravidade deste cluster,   ̅ é a distância média entre todas as curvas 

pertencentes ao cluster j e a curva do centro de gravidade deste cluster e  (  ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗  ⃗) é  a 

distância entre os centros de gravidade dos clusters i e j. Quanto menor o valor de IDB 

melhor é a partição. 
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Capítulo 4 

Metodologia 

Neste Capítulo é apresentado como foi feito o cálculo da amostra dos clientes da 

concessionária de energia a serem medidos. Com a posse desses dados, eles serão 

tratados e agrupados por faixas de consumo ou demanda.  

4.1. Cálculo das Amostras 

O tamanho da amostra depende do número de clientes ou redes, do erro amostral 

fundamentalmente da dispersão da variável em estudo, a potência, isto é, do grau de 

variabilidade da forma das curvas de carga dos clientes ou redes. A fórmula usada é a 

(2.3): 

  
 (

  

 
)
 

   
 

 
(
  

 
)
  

onde: 

R = erro amostral; 

n = tamanho da amostra; 

N = tamanho da população; 

CV = coeficiente de variação da grandeza explicativa (potência):        

    
 

 
                                                                                                                        (4.1) 

Com σ = desvio padrão; 

         µ = média da potência. 
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Para melhor conhecimento do comportamento da carga em cada subgrupo e para 

garantir uma melhor representatividade, são feitas normalmente, as seguintes 

estratificações no mercado: 

 Residencial de Baixa Tensão: estratificado em cinco faixas de consumo; 

 Comercial de Baixa Tensão: estratificado em quatro faixas de consumo; 

 Industrial de Baixa Tensão: estratificado em quatro faixas de consumo; 

 Rural de Baixa Tensão: estratificado em cinco faixas de consumo; 

As amostras foram definidas com base nas informações de mercado e com 

valores de dispersão da Concessionária obtidos em Campanhas de Medidas anteriores. 

Foi calculado, para cada uma das classes de clientes utilizadas nesse trabalho, o 

número de clientes a serem medidos (amostra) e, através de sorteio aleatório, foi 

determinado quais consumidores seriam medidos. Os tamanhos das amostras foram 

calculados para um erro máximo de 20%. 

4.2. Dados 

Para a realização das simulações e a consequente comparação dos métodos de 

agrupamento foram utilizados dados reais de uma concessionária de energia. Os bancos 

de dados são compostos por curvas de demanda ativa do dia útil. Cada curva possui 96 

valores de demanda, correspondendo aos 96 intervalos de 15 minutos ao longo de um 

dia. Foram selecionados os dados de clientes de média tensão da faixa de demanda 

"igual ou inferior a 50 kW". Foram também selecionados dados de clientes de baixa 

tensão da classe residencial da faixa de consumo "igual ou inferior a 100 kWh" e da 

classe comercial da faixa "de 500 a 1000 kWh". Estes conjuntos de dados serão 

identificados por MT1, BTRES1 e BTCOM2, respectivamente. 

 

Aplicando os critérios relatados acima, a amostra completa dos consumidores 

pode ser vista na tabela 4.1 
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Tabela 4-1 Tabela com a estratificação dos cálculos das amostras 

Classe Demanda Consumo Amostras 
Sugeridas 

Amostra 
Medida e 
Aprovada 

CV 
esperado 

(2007) 

CV 
medido 

% 

Erro 
esperado 

% 

Erro 
Real % 

MT1 < 50 kW - 130 289 117 85 20,36 9,72 

BTRES1 - <100 kWh 145 137 120 139 19,9 23,69 

BTCOM2 - 501 a 
1000kWh 

50 64 71 64 19,96 16,05 

4.2.1. Padronização dos dados 

Nos estudos de escolha da Padronização a ser adotada, foram utilizadas apenas os 

métodos dos Vizinhos Mais Próximos Average e o C-means. Foram testadas as seguintes 

Padronizações com os conjuntos de dados MT1, BTRES1 e BTCOM2: 

 Divisão das demandas de cada curva de carga pela sua demanda média - 

normalização; 

 Divisão das demandas de cada curva de carga pela sua demanda máxima; 

 Divisão das demandas de cada curva de carga pelo Desvio Padrão; 

 Demanda de cada curva de carga menos a média dividida pelo Desvio 

Padrão – Score Z; 

 Demanda de cada curva de carga substituída pelo Rank. No método de 

padronização Rank, as demandas de uma curva são ordenadas de forma 

crescente pelo seu valor. A menor demanda assumirá o valor 1 enquanto a 

maior demanda terá o valor igual a 96. As demais demandas terão seu 

valor igual à ordem em que aparecem ao serem ordenadas. 

4.2.2. Medida de Similaridade 

Nos estudos de escolha da medida de similaridade a ser adotada, foram utilizados 

apenas os métodos dos Vizinhos Mais Próximos Average e o método PAM. Foi aplicadas 

as padronizações definidas como mais apropriadas pelo teste de Padronização e foram 

testadas as seguintes medidas de similaridade com os conjuntos de dados MT1, e BTres1 

e BTcom1: 
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 Distância Euclidiana 

 Distância Manhattan 

 Distância Máxima 

 Minkowski p = 3 

 Minkowski p = 4 

 Minkowski p = 5 

 Correlação de Pearson 

 Dynamic Time Warping (DTW) 

4.2.3. Experimentos com os métodos de Agrupamentos  

Dentre todos os métodos hierárquicos e não hierárquicos encontrados na 

literatura foram testados os seguintes métodos neste estudo: 

 C-means ; 

 Fuzzy C-means ; 

 Vizinhos mais próximos - Average ; 

 Vizinhos mais próximos - Ward ; 

 Vizinhos mais próximos - Single Linkage ; 

 Affinity Propagation Clustering ; 

 K-means for Longitudinal Data ; 

 Model Based Clustering ; 

 Spherical C-means Clustering ; 

 EM Algorithm for Model-Based Clustering of Finite Mixture Gaussian 

Distribution ; 

 Model-Based Functional Data Clustering. 

 

Os testes foram realizados considerando as padronizações e medidas de 

similaridade definidas pelos respectivos testes. Para o método Fuzzy C-means, 

inicialmente foram realizados vários testes, nos mesmos moldes, considerando 

diferentes valores de m (parâmetro do método), dos quais foi selecionado o parâmetro 

que resultou na melhor partição. 

O algoritmo 7 mostra os passos básicos dos experimentos executados. 
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____________________________________________________________________________________________________ 

Algoritmo 7: Algoritmo geral dos experimentos para cada método. 

1. For Cada Banco de dados // varia dados 

2. do 

3.      for experimento =1 até 30 //  varia experimentos 

4.      Do 

5.           For clusters = 2 até 30 // varia clusters 

6.           Do 

7.                Calcule clusters usando o método em questão; 

8.                Calcule os índices de qualidade das partições; 

9.                ; 

10.           ; 

11.        ; 

12. Salvar Resultados; 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

4.3. Obtenção dos Gráficos 

A partir dos algoritimos são apresentados gráficos que mostram um resultado 

visual da formação dos clusters com cada método utilizado.  

Na Figura 4.1 tem exemplificado um gráfico com curvas típicas de um tipo para 

consumidores de média tensão. Nela verifica-se que a maior demanda de carga é no 

horário comercial entre 08:00 e 18:00 horas. Cada curva no gráfico representa a 

demanda de um consumidor em um dia útil. Essa curva foi escolhida dentre todas as 

medidas como a curva que representa aquele cliente.  

 

Figura 4-1- Curvas típicas de consumidores de média tensão 
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4.3.1. Clusters gerados 

Para uma visualização mais clara, foram gerados 16 clusters com as curvas de 

carga dos consumidores. A Figura 4-2 mostra 6 clusters obtidos de um método qualquer 

de agrupamento para clientes do BTCOM2. 

 

Figura 4-2 – Clusters de curvas da classe BTCOM2 

O eixo das abscissas é dividido em 96 pontos que correspondem a 15 minutos 

cada, ou seja, cada curva represenda uma demanda diária. O eixo das ordenadas 

representa a amplitude da demanda já normalizada para pu.  

No gráfico superior esquerdo por exemplo, observa-se que foram agrupadas 3 

curvas com características semelhantes. Já no gráfico inferior direito, somente uma 

curva formou aquele cluster, pois para aquele padrão, levando em conta o método 

utilizado, não existe outra curva com aquela característica. 

4.3.2. Gráficos de padronização 

Para a análise das padronizações, foram feitas experiências com variação de 2 a 

30 partições. A Tabela 4-2 apresenta como cada índice é avaliado como sua reprentação 

indica uma boa ou má partição. 
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Tabela 4-2 - Parâmetros de qualidade para os Índices de Validação 

Índice de Validação Análise de qualidade 

Coeficiente de Variação (CV) Mínima variância intra-cluster 

Máxima variância inter-cluster 

Bouldin (DB) Quanto menor o valor de IDB, melhor a partição. 

Silhueta Valor varia de -1 a +1. 

Valor alto indica que a curva está bem alocada no 

seu cluster 

Dunn Quanto maior o índice, melhor a partição 

Gamma Valor varia de -1 a +1 

Quanto maior, melhor a partição 

Indice C Quanto menor o valor, melhores partições 

 

A Figura 4-3 exemplifica três experiências para as diferentes padronizações 

utilizando três  índices de validação diferentes. 

 

Figura 4-3 – Análise de padronização com índices de validação 

Para o índice Silhueta, percebe-se que a padronização pela demanda máxima 

seguida pela média apresentam melhores resultados. 

Para o C-Index, também a padronização pela demanda máxima seguida pela 

média apresentam os melhores resultados. 

Já para o índice Dunn, a máxima e a média também mostraram os melhores 

resultados. 
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4.3.3. Gráficos de Medidas de Similaridade 

Para avaliar a qualidade das medidas de similaridade, também foram feitas 

experiências com os índices de qualidades avaliando cada similaridade. A Figura 4-4 

mostra um exemplo para três índices para todas as medidas de similaridade. 

 

 

Figura 4-4 – Índices de qualidade avaliando a similaridade 

Para o índice Gamma, nota-se que a distância euclidiana juntamente com a 

Manhattan apresentam melhores resultados. 

Para o índice DB, a correlação de Person apresenta melhor resultado na maioria 

das partições, mas para uma média de 15 partições verifica-se que a Minkowski para 

p=4 e p=5 também apresenta um bom resultado. 

Para o índice Coeficiente de Variação, a correlação de Person seguida da distância 

máxima têm os melhores resultados. 
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Capítulo 5 

Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos após todas as 

simulações dos métodos utilizando diferentes padronizações e índices de qualidade de 

partições. 

Conforme os algoritimos foram sendo rodados, e as curvas geradas, estabeleceu-

se quais padronizações, índices de qualidade e quais melhores métodos apresentaram 

melhores resultados. Com isto, serão apresentados os comentários a cerca de cada teste 

e os respectivos gráficos ilustrando as experiências que determinaram tais conclusões.  

Para que fosse feito todos os testes, foi necessária a criação de muitos gráficos, 

mas levando em consideração o fim didático deste trabalho, seria impossível apresentar 

todos. 

5.1. Padronização 

Nos estudos de escolha da Padronização a ser adotada, foi utilizado o método C-

Means, pois as partições com o C-means permitem uma boa avaliação. Os índices C-

Index, Dunn e Gamma recomendam a padronização pela distância Máxima, seguida 

pelo Desvio Padrão ou Score Z quando se trata do estrato BTres1. Mas nem todos os 

índices remetem muito bem a qualidade das partições. Pelo índice Coeficiente de 

Variação normalmente os melhores valores são com a demanda média, mas pela 

análise visual constata-se que para os estratos de maior fator de carga e mais 

homogêneos a distância Máxima é a padronização mais eficaz e para os estratos de 

altíssima variabilidade - residencial com consumo inferior a 100 kWh - a melhor 

padronização é pelo Desvio Padrão. Na maioria dos testes os piores resultados são 

primeiramente com o Rank e depois com a demanda média. A seguir estão apresentados 

os testes MT1 , BTCOM2 e BTRES1.   
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5.1.1. MT1 – C - Means 

Pelo índice Coeficiente de Variação a padronização pela demanda média resulta 

nos melhores índices. Segundo os índices Silhueta, C-Index, Dunn e Gamma, a melhor 

padronização é pela demanda máxima. Analisando as curvas de carga chega-se a 

mesma conclusão: a demanda máxima como padronização ajuda a melhorar a partição 

pelo C-means. A padronização pelo Score Z e pelo Desvio Padrão gera partições 

razoáveis, sendo ligeiramente superior com o Desvio Padrão: grupos ligeiramente mais 

homogêneos. A qualidade da partição aumenta substancialmente com a padronização 

pela demanda máxima - grupos bem mais homogêneos. Já a padronização com a 

demanda média piora bastante o resultado, aumentando o número de tipos com um 

único elemento e criando dois grupos de peso bem heterogêneos. A partição pelo Rank 

gera cluster com mais elementos, mas de grande heterogeneidade. 

 

 

Figura 5-1- MT1 – Índices de Validação – Método C-means – diferentes padronizações 
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Figura 5-2 - Curvas 16 Clusters – método C-means – padronização pelo desvio padrão 
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Figura 5-3 - Curvas 16 Clusters – método C-means – padronização pelo máximo 
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Figura 5-4 - Curvas 16 Clusters – método C-means – padronização pela média 
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5.1.2. BTCOM2 C – means 

Novamente, pelo CV a melhor padronização é pela demanda média. O índice DB é 

praticamente igual para as demandas máxima e média. Pelos índices Gamma, Dunn e C-

Index a melhor padronização é pela demanda máxima. Pelo Silhueta também, mas 

seguida de perto pela demanda média. A segunda melhor padronização segundo os C-

Index e Gamma é pelo Desvio Padrão. A partição pelo C-means, como esperado, é bem 

melhor que pelo Average para qualquer padronização, sendo que o resultado pelo 

Desvio Padrão é melhor que pelo Score Z. Aparentemente a padronização pela demanda 

máxima melhora um pouco mais a qualidade da partição. Já pela demanda média a 

qualidade da partição cai, aumentando o número de clusters com um único elemento e 

aparecendo um tipo muito heterogêneo. A partição pelo Rank também gera grupos mais 

heterogêneos. 

 

Figura 5-5 – BTCOM2 – Índices de Validação – método C-Means – diferentes partições 
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Figura 5-6 – BTCOM2 - Curvas 16 clusters - método C-means - padronização pelo  
desvio padrão. 
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Figura 5-7 – BTCOM2 - Curvas 16 clusters - método C-means - padronização pelo máximo. 
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Figura 5-8 – BTCOM2  - Curvas 16 clusters - método C-means - padronização pela média. 
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5.1.3. BTRES1 C – means 

Pelo índice CV mais uma vez a demanda média seria a melhor padronização. Os 

índices DB melhores são praticamente iguais para a demanda máxima e para a 

demanda média. Pelo Dunn, C-Index, Silhueta e Gamma, a melhor padronização é pela 

demanda máxima seguida do Desvio Padrão, porém analisando visualmente os clusters 

formados verifica-se que neste estrato a melhor padronização é pelo Desvio Padrão. A 

partição, que melhora com o C-means, traz vários grupos distintos e mais ou menos 

homogêneos, tanto no Score Z quanto no Desvio Padrão, sendo este último um pouco 

melhor. Essas padronizações dão maior capacidade ao método para agrupar curvas de 

baixo fator de carga, com picos não exatamente coincidentes, mas parecidas. O resultado 

com a padronização pela demanda máxima piora um pouco, reduz os clusters com 

picos em horários distintos. A padronização com a demanda média é bem inferior, 

concentrou em dois grupos heterogêneos e deixou sozinhos nos demais clusters os 

elementos com picos isolados. A padronização pelo Rank conseguiu ser melhor que pela 

demanda média, mas é bem pior que as demais, que formaram grupos menos 

heterogêneos. 

 

Figura 5-9 - BTRES1 - Índices de validação - método C-means - diferentes padronizações. 
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Figura 5-10 – BTRES1 - Curvas 16 clusters - método C-means - padronização pelo desvio padrão 
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Figura 5-11 - BTRES1 - Curvas 16 clusters - método C-means - padronização pelo máximo 
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Figura 5-12 - BTRES1 - Curvas 16 clusters - método C-means - padronização pela média 
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5.2. Medidas de Similaridade 

Os testes para avaliação das melhores distâncias levaram a conclusão que 

distância Euclidiana é realmente a melhor delas. No entanto, a diferença entre os 

resultados com a utilização das distâncias Euclidiana, Manhattan e Minkowski é muito 

pequena. Os índices nem sempre conseguem retratar a real qualidade da partição. O 

índice CV pode ficar baixo e a partição ser ruim, por exemplo, nos casos em que 

concentra praticamente todos os elementos em um único cluster heterogêneo deixando 

os demais com um único elemento. Nessa situação a dispersão em um cluster é alta, mas 

nos outros 15 clusters, é zero, o que faz o índice ficar baixo. Em muitos casos o índice CV 

melhor foi com a Correlação de Pearson que, de fato, era a pior partição. Outros índices, 

porém, conseguiram identificar na maioria dos testes que as piores distâncias eram a 

Máxima, Pearson e DTW, confirmada pela análise visual. Assim, neste estudo a Distância 

Euclidiana foi a escolhida, e será utilizada na avaliação dos métodos. A seguir estão 

apresentados três testes de validação da distância: MT1, BTRES1, BTCOM2. 

5.2.1. MT1 – NNC Average 

Pelos índices Gamma, Silhueta e C-Index as piores distâncias são Máxima, 

Pearson e DTW, as demais tem valores semelhantes. Pela análise visual, a partição 

(ruim) do Average com a distância Euclidiana é muito melhor do que com a Máxima 

(concentrou praticamente todos os elementos em um cluster). Mas a partição com a 

distância Manhattan ficou melhor. Os resultados com as distâncias Minkowski ficaram 

bem inferiores. Os clusters formados com a distância Correlação de Pearson e DTW são 

igualmente ruins. 
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Figura 5-13 - MT1 Índices de validação - método hierárquico average – diferentes distâncias - 
padronização pelo máximo. 
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Figura 5-14 – MT1 - Curvas 16 clusters - método hierárquico average – distância euclidiana - padronização 
pelo máximo. 
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Figura 5-15 – MT1 - Curvas 16 clusters - método hierárquico average– distância Manhattan - padronização 
pelo máximo. 
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Figura 5-16 – MT1 - Curvas 16 clusters - método hierárquico average – distância Minkowski (p=3) - 
padronização pelo máximo. 
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5.2.2. BTCOM2 – NNC Average 

Em quase todos os índices (exceto Dunn) os valores estão parecidos para as 

distâncias Euclidiana, Manhattan e Minkowski. Os índices C-Index e Gamma não 

recomendam as distâncias Máxima, Pearson e DTW. Os índices Silhueta e DB contra 

indicam as distâncias Máxima e DTW. Pelo índice CV a melhor distância é a Pearson, mas 

não é isto que a análise visual indica. Olhando as curvas de carga das partições constata-

se que a melhor distância é a Euclidiana, que por sua vez é melhor que a Máxima, 

Manhattan e Minkowski p=4 e p=5 (pior delas). A Minkowski p=3 está no mesmo nível 

da Euclidiana. Os piores resultados são com a Correlação de Pearson e DTW. 

 

Figura 5-17 – BTCOM2 - Índices de validação - método hierárquico average - diferentes distâncias - 
padronização pelo máximo. 
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Figura 5-18 – BTCOM2 - Curvas 16 clusters - método hierárquico average - distância euclidiana - 
padronização pelo máximo. 
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Figura 5-19 – BTCOM2 - Curvas 16 clusters - método hierárquico average - distância Manhattan - 
padronização pelo máximo. 
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Figura 5-20  BTCOM2 - Curvas 16 clusters - método hierárquico average - distância Minkowski (p=3) - 
padronização pelo máximo. 
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Figura 5-21 – BTCOM2 - Curvas 16 clusters - método hierárquico average - distância correlação (Pearson) - 
padronização pelo máximo. 
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5.2.3. BTRES1- NNC Average 

Pelos índices CV e DB as piores partições são com a Pearson e com a distância 

Euclidiana. Contrariamente, o Gamma e o Silhueta têm os melhores índices com a 

distância Euclidiana. O C-Index também tem os piores valores com a Pearson. No 

entanto, investigando os clusters constata-se que a melhor partição com o NNC Average 

(cujo resultado não é bom) é com a distância Euclidiana. A distância Manhattan gera a 

segunda melhor partição. As distâncias Máxima, Minkowski e Correlação de Pearson 

alocaram todos os elementos em praticamente um único cluster. A partição com a DTW 

ficou no mesmo nível da Manhattan. 

 

Figura 5-22 – BTRES1 - Índices de validação - método hierárquico average - diferentes distâncias - 
padronização pelo desvio padrão. 
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Figura 5-23 - BTRES1 Curvas 16 clusters - método hierárquico average - distância 

máxima - padronização pelo desvio padrão. 
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Figura 5-24 – BTRES1 - Curvas 16 clusters - método hierárquico average – distância euclidiana - 
padronização pelo desvio padrão. 
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Figura 5-25 – BTRES1 - Curvas 16 clusters - método hierárquico average – distância Manhattan - 
padronização pelo desvio padrão. 
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Figura 5-26 – BTRES1 - Curvas 16 clusters - método hierárquico average – distância Minkowski (p=3) - 
padronização pelo desvio padrão. 
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5.3. Métodos de Agrupamento 

Os melhores métodos testados para tipologia da carga foram o Fuzzy C-means 

(ligeiramente superior) e o k-means, seguidos do Ward que também propiciou 

resultados razoáveis. Os métodos Fuzzy C-means e o K-means podem ainda ser 

implementados com o método Nuvens Dinâmicas para buscar um resultado ainda 

melhor. A redução das Formas Fortes, tanto em um quanto no outro método, pode ser 

realizada com o Ward ou com os próprios FCM e K-means. Outra alternativa para as 

empresas obterem melhores partições é realizando vários processamentos para 

escolher a melhor partição, de acordo com a respectiva função objetivo, da mesma forma 

que foram realizados estes testes. Após esses três métodos destaca-se o Model Basic 

Clustering, seguido do Affinity Propagation, que na média foram mais ou menos 

razoáveis, mas em alguns testes produziram resultados ruins. Os métodos K-means 

Dados Longitudinais, K-means Dados Funcionais e PAM produziram partições mais 

heterogêneas. Os métodos menos eficazes foram o Single Linkage, o K-means Esférico e 

o NNC Average, nessa sequência. A seguir estão apresentados três testes de validação 

dos métodos de agrupamento para os melhores resultados: MT1 , BTCOM2 e BTRES1. 

5.3.1. MT1 

Os clusters formados com os métodos PAM e NNC Average ficaram com a mesma 

qualidade, e inferiores aos formados pelos métodos de Ward, K-means, Model Basic 

Clustering, Affinitty Propagaticion, K-means Dados Longitudinais e Fuzzy C-means. Este 

último gerou a melhor partição, conseguindo destacar os clientes com modulação na 

Ponta. A partição obtida com o K-means Dados Funcionais ficou um pouco inferior. O 

Single Linkage mais uma vez fez uma partição muito ruim, com os elementos 

concentrados em um único cluster. O K-means Esférico criou clusters muito 

heterogêneos. A seguir serão mostrados os gráficos com melhores partições. 
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Figura 5-27 – MT1 Índices de validação - Fuzzy k-means - diferentes valores de m - padronização pelo 
máximo. 

 

 

Figura 5-28 – MT1 Índices de validação - métodos de agrupamento – padronização pelo máximo. 
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Figura 5-29 – MT1 - Curvas 16 clusters - Fuzzy k-means com m ótimo - padronização pelo máximo. 
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Figura 5-30 - Curvas 16 clusters - método kmeans para dados funcionais - padronização pelo máximo. 
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Figura 5-31 – MT1 - Curvas 16 clusters - método kmeans para dados funcionais - padronização pelo 
máximo. 
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Figura 5-32  MT1 - Curvas 16 clusters - método hierárquico Ward – distância euclidiana - padronização 
pelo máximo. 
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Figura 5-33 – MT1 Curvas 16 clusters - método kmeans - distância euclidiana - padronização pelo máximo. 
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Figura 5-34 – MT1 Curvas 16 clusters - model based clustering – padronização pelo máximo. 
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5.3.2. BTCOM2  

Os clusters formados com os métodos de Ward, C-means, Model Basic Clustering 

e Fuzzy C-means ficaram com a mesma qualidade: maior distinção entre grupos e mais 

homogeneidade dentro dos clusters. O Afinitty Propagation ficou ligeiramente inferior. 

Os métodos PAM, K-means Esférico e K-means Dados Longitudinais produziram clusters 

mais heterogêneos. O Single Linkage e o k-means Dados Funcionais geraram os piores 

resultados. 

 

Figura 5-35 – BTCOM2 Índices de validação - Fuzzy k-means - diferentes valores de m - padronização pelo 
máximo. 
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Figura 5-36 – BTCOM2 Índices de validação - métodos de agrupamento - padronização pelo máximo. 
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Figura 5-37 –BTCOM2 -  Curvas 16 clusters - método hierárquico Ward – distância euclidiana - padronização 
pelo máximo. 
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Figura 5-38 – BTCOM2 - Curvas 16 clusters - método kmeans - distância euclidiana - padronização pelo 
máximo. 
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Figura 5-39 – BTCOM2 - Curvas 16 clusters - model based clustering - padronização pelo máximo. 
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Figura 5-40 – BTCOM2 - Curvas 16 clusters - Fuzzy k-means com m ótimo - padronização pelo máximo. 
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Figura 5-41 – BTCOM2 Curvas 16 clusters - método hierárquico single - distância euclideana - padronização 
pelo máximo. 
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5.3.3. BTRES1 

As partições com o K-means e Fuzzy C-means foram as melhores obtidas. Os 

resultados com o PAM e o Affinity Propagation ficaram ligeiramente superiores ao do 

método de Ward, que ficou no mesmo nível do K-means Esférico e do K-means Dados 

Longitudinais, e bem superior ao NNC Average. O Model Basic Clustering, gerou uma 

partição inferior ao Ward. O Single Linkage agrupou praticamente todos os elementos 

em um único cluster. 

 

 

Figura 5-42 - Índices de validação - métodos de agrupamento - padronização pelo desvio padrão. 
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Figura 5-43 – BTRES1 - Curvas 16 clusters - método hierárquico Ward – distância euclidiana - padronização 
pelo desvio padrão. 
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Figura 5-44 – BTRES1 - Curvas 16 clusters - método PAM - distância euclidiana - padronização pelo desvio 
padrão. 
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Figura 5-45 –BTRES1 - Curvas 16 clusters - método kmeans - distância euclidiana - padronização pelo 
desvio padrão. 
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Figura 5-46 – BTRES1 - Curvas 16 clusters - Fuzzy k-means com m=1.1 - padronização pelo desvio padrão. 
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Figura 5-47 – BTRES1 - Curvas 16 clusters - Affinity propagation clustering - padronização pelo desvio 
padrão. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

Após testar onze métodos de análise de grupamentos, constata-se que os 

Métodos de Ward e K-means, empregados atualmente, estão entre os melhores testados, 

equiparáveis ao Fuzzy C-means que se mostrou ligeiramente mais eficaz. Assim a 

recomendação é utilizar o Fuzzy C-means implementado com o método das Nuvens 

Dinâmicas, usando o método de Ward para redução a um número menor, mas também 

melhor de clusters, ou, usando o próprio FCM para redução a um número pré-definido, 

se for este o objetivo. No entanto, a utilização do método das Nuvens Dinâmicas K-means 

não deve ser descartada, devendo o mesmo continuar a ser utilizado como balizador, 

mas também como alternativa, pois dependendo do estrato a ser estudado, pode-se 

obter melhores resultado com um ou com outro método.  

Os testes indicaram a continuidade da utilização da distância Euclidiana como 

medida de similaridade. Mas observa-se que existe pouca diferença entre os resultados 

com a distância Euclidiana, Manhattan e com as Minkowski.  

Na padronização dos dados deve-se fazer uma grande inovação indicada pelos 

experimentos. Fazer a padronização pela demanda máxima para os estratos de maior 

fator de carga e mais homogêneos, ou seja, redes (incluindo transformadores BT) e 

clientes de alta tensão, e fazer a padronização pelo Desvio Padrão para os estratos com 

fator de carga mais baixo e maior variabilidade da carga, ou seja, clientes de baixa 

tensão. A ANEEL deve continuar o que vem fazendo nos últimos anos, que é aprimorar 

todos os processos tarifários, e em particular o conhecimento do mercado e do sistema 

elétrico, buscando a melhor utilização dos sistemas de transmissão e distribuição, o 

gerenciamento da demanda, a alocação correta dos recursos desse país. 



 
 

117 
 

Referências Bibliográficas 

ANDRADE, F. F. Formação de Agrupamentos de Consumidores de Energia Elétrica com 

Base nos Perfis de Cargas Individuais. Dissertação de Mestrado. Florianópolis, 2003. 

ANEEL, PRODIST – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 
Elétrico Nacional. Módulo 4 – Sistemas de Medição,2011. 

 
ANEEL, PRODIST – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 

Elétrico Nacional. Módulo 5 – Planejamento da Expansão do Sistema  de 
Distribuição,2013. 

 
DEMPSTER A.P.;LAIRD N.M.;  RUBIN D. B. Maximum Likelihood for Imcomplete Data via 

the EM Algorithm (with Discussion). Journal of the Royal Statistical Society, Series B 
39:1-38, 1977. 

 
BAKER F.B.;Hubert L.J. Measuring the power of hierarchical cluster analysis. Journal of 

the American Statistical Association, 70:31-38, 1975. 
 
BEZDEK J. C.; PAL N. R. Some new indexes of cluster validity. IEEE transactions on 

systems, man, and cybernetics. Part B, Cybernetics : a publication of the IEEE Systems, 
Man, and Cybernetics Society, 28(3):30115, January 1998. 

 
BITU R. S.; BORN P. H. Tarifas de Energia Elétrica: Aspectos Conceituais e Metodológicos, 

São Paulo: MM Editora, 1993. 
  

BRASIL. Decreto no 24.643, de 10 de julho de 1934. Decreta o Código de Águas. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil. 

 
BRASIL. Decreto no 62.724, de 17 de maio de 1968. Estabelece Normas Gerais de 

Tarifação para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica. 
 
BRASIL, Ministério das Minas e Energia, DNAEE, Eletrobrás, Empresas Concessionárias 

de Energia Elétrica; Nova Tarifa de Energia Elétrica: metodologia e aplicação, 
Brasília: DNAEE, 1985. 

 
DHILLON I.S.;MODHA D.S. Concept Decompositions for Large Sparse Text Data Using 

Clustering. Machine Learning, 42(1):143 175, 2001. 
 
DNAEE – Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica: Portaria no 165, de 05 de 

novembro de 1984. Estabelece as condições a serem observadas para o 
fornecimento de energia elétrica com tarifas diferenciadas, conforme os períodos do 



 
 

118 
 

ano e os horários de utilização de energia, segundo a estrutura tarifaria horo 
sazonal. Diário Oficial da União, Brasília, Seção: 1, pág. 16.263 em 06/11/1984. 

 
DUNN J. Well separated clusters and optimal fuzzy partitions. Journal of Cybernetics, 

4:95-104, 1974. 
 
FIGUEIREDO, V.; RODRIGUES, F.; VALE, Z; GOUVEIA. J. B. . An Electric Energy Consumer 

Characterization Framework Based on Data Mining Techniques. IEEE Transactions 
On Power Systems, Vol. 20, No. 2, May 2005. 

 
FRALEY C.; RAFTERY A.E. Model-based clustering, discriminant analysis and density 

estimation. Journal of the American Statistical Association. 97:611-631, 2002. 
 
 
FREY B.J.; DUECK d.. Clustering by passing messages between misture estimation and 

model-based clustering.  Science, 315:972  976, 2007 
 
 
GERBEC, D.; GASPERIC, S.; SMON, I; GUBINA. F. . Allocation Of The Load Profiles To 

Consumers Using Probabilistic Neural Networks. IEEE Transactions On Power 
Systems, Vol. 20, No. 2, May 2005. 

 
HUBERT L.J; LEVIN J.R. A general statistical framework for assessing categorical 

clustering in free recall. Phycological Bulletin, 83:1072-1080, 1976. 
 
JARDINI, J. A.; TAHAN, C. M. V.; GOUVEA, M. R.; AHN, S. U. . Daily Load Profiles for 

Residential, Commercial and Industrial Low Voltage Consumers. IEEE Transactions 
on Power Delivery, vol.15, nº.1, January 2000. 

 
JEGATHA L. D.; BASKARAN R.; KANNAN. A Survey on Internal Validity Measure for 

Cluster Validation. International Journal of Computer Science & Engineering Survey, 
1(2):85-102, November 2010. 

 
Kaufman L.;  Rousseeuw P.J. Finding groups in data. an introduction to cluster analysis. 

Wiley, New York, 1990. 
 
LARSON R.; FARBER B. Estatística Aplicada, 4. ed. São Paulo 2010. 
 
MME – Ministério de Minas e Energia. Portaria nº 046, de 10 de janeiro de 1982. 

Determina ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, a 
implantação de tarifas de energia elétrica diferenciadas conforme os períodos do 
ano e os horários de utilização da energia elétrica. Diário Oficial da União, Brasília, 
Seção: 1, pág. 1.120 em 19/01/1982. 

 
MUNASINGHE, M. Principles of Modern Electricity Pricing. Proceedings of the IEEE. Vol. 

69, nº 3 , Mar. 1981. 
 



 
 

119 
 

NIZAR A.H.; DONG Z.Y. ZHAO J.H. Load profiling and data mining techniques in electricity 
deregulated market. In Power Engineering Society General Meeting, 2006. IEEE, pages 
7 pp.-, 2006. 

PAULA, G. M. F. Curvas Típicas de Carga para o Planejamento Operacional do Sistema de 

Distribuição. Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2006. 

 

PRAHASTONO I., KING D., Ozveren C.S. A review of electricity load profile classification 

methods. In Universities Power Engineering Conference, 2007. UPEC 2007. 42nd 

International, pages 1187-1191, 2007. 

 

RIVEIRO M., JOHANSON. R., KARLSSON A. Modeling and analysis of energy data: state-of-

the-art and practical results from an application scenario. Technical report, 

University of Skovde, School of Humanities and Informatics, 2011. 

 

RAMOS S.,VALE Z. Use of data mining techniques to characterize MV consumers and to 

support the consumer-supplier relationship. In Proceedings of the 6th WSEAS 

International Conference on Power Systems, pages 296-301, Lisbon, Portugal, 2006. 

 

WU, Kuo-Lung; YANG, Miin-Shen. A cluster validity index fuzzy clustering. Pattern 

Recognition  Letters, 26(9):1275-1291, July 2005. 

 

 

 

 




