
Resumo 

O planeamento de redes de distribuição consiste na tomada de decisões de investimento de forma a 

garantir a alimentação dos consumos futuros, atendendo a critérios económicos e obedecendo a 

restrições técnicas. Para além da sua característica de problema de decisão, este exercício apresenta 

dificuldades devido à sua natureza combinatória e às incertezas associadas, quer à previsão dos 

consumos futuros, quer à possibilidade de ligação e futura produção de produtores independentes. 

Nesta dissertação apresenta-se uma abordagem ao problema de planeamento. Começa-se por fazer, 

no capítulo 2, uma síntese do estado do conhecimento, nesta área, analisando as principais 

contribuições. 

Atendendo à importância da modelização das injecções na rede, consumos e produtores 

independentes, apresentam-se, no capítulo 3, modelos para os consumos e desenvolve-se uma 

metodologia original adequada às características específicas dos Produtores Independentes, com 

base na teoria dos conjuntos imprecisos e distribuições de possibilidade. 

Em seguida, descreve-se no capítulo 4 um modelo global para o planeamento no qual as diferentes 

soluções alternativas são avaliadas em relação a critérios associados aos custos de investimento e 

exploração, fiabilidade e grau de satisfação das restrições técnicas, resultando num problema 

multiobjectivo impreciso. 

Apresenta-se depois, no capítulo 5, uma abordagem original em duas fases para este problema. Na 

primeira fase, é gerada uma amostra representativa do conjunto de soluções não dominadas, 

recorrendo a uma meta-heurística, Simulated Annealing, adaptada ao caso multiobjectivo. A segunda 

fase é um processo de ajuda à decisão multiatributo para selecção da alternativa preferida, que 

permite a incorporação das preferências do Agente de Decisão responsável pelo planeamento. 

Finalmente no capítulo 6 apresenta-se um estudo de uma rede sintetizada a partir de um caso real. 

Os desenvolvimentos futuros do trabalho são abordados junto das conclusões no capítulo 7. 

Abstract 

Electric distribution planning problem consists on deciding which investment to do in order to 

accommodate all future injections order to optimise economical criteria subject to technical restrictions. 

The problem is difficult on account of its combinatorial nature together with uncertainties from 

consumers and independent generation plants. 

This PhD Thesis presents an approach to the problem. In chapter 2 a state of the art points out the 

main contributions within this area of knowledge. 



Chapter 3 presents a methodology for network injections. An original methodology is developed to 

model specific characteristics of independent generation plants. This model was implemented based 

on fuzzy sets theory and possibility distributions. 

Chapter 4 describes a global model for distribution planning searching for solutions evaluated by 

different criteria, investment cost, exploring costs, non supplied energy costs and degree of technical 

constraints accomplishment. The resulting problem is a fuzzy multiobjective one. 

Chapter 5 presents an original two phases approach for the multiobjective problem. First one 

generates a representative set of efficient solutions. In this phase a meta-heuristic, Simulated 

Annealing, is used. Phase two consists on a multiattribute decision making process allowing the 

Decision Maker to incorporate his preferences. 

A case study based on a real situation is presented in chapter 5. Future developments are presented 

in chapter 7 together with conclusions. 


