
Resumo 
 
Actualmente tem-se registado um crescente interesse na instalação de parques eólicos 

em todo o mundo e também em Portugal, pois a energia eólica constitui urna importante 

fonte de energia, na medida em que o vento é um recurso predominante e inesgotável, 

sendo o processo de conversão da energia cinética do vento em energia eléctrica não 

poluente. 

De entre as questões que envolvem o projecto de um parque eólico estão as 

relacionadas com a rede eléctrica, nomeadamente a definição do lay-out topológico e o 

dimensionamento das canalizações eléctricas. 

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo que permite o tratamento integrado do 

projecto da rede eléctrica de parques eólicos, por forma a tratar a questão como um 

problema de optimização com variáveis discretas, sujeito a restrições técnicas. Para a 

resolução deste problema desenvolveu-se uma metodologia, baseada na utilização de 

algoritmos genéticos (tipo niching), coin o objectivo de obter diversidade de soluções 

que permitam serem analisadas por projectistas. 

Esta abordagem foi testada com sucesso no projecto da rede eléctrica de um parque 

eólico real, tendo os resultados obtidos, que se apresentam no texto desta dissertação, 

sido bons. 
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Abstract 
 
Nowadays the interest in the installation of wind parks has been growing all around the 

world as well as in Portugal since the wind energy represents an important source of 

energy not only because the wind is an endless and prevailing resource, but also 

because the process of converting kinetic energy in electric energy is non pollutant. 

Among the issues raised by the project of an wind park we find the ones related to the 

electric network, like the electric network, like the definition of topologic lay-out and the 

electric canalization dimension. 

ln this work, it was developed a model that allows the integrated treatment of the electric 

network project of wind parks, so that we can deal with issues as an optimization 

problem with discreete variables, dependent on tecnical restritions. To solve this 

problem a methodology was develloped based on the use of Genetic Algorithms 

(nitching type), with the purpose of getting a diversity of solutions that can be analised 

by design engineers. 

This approach was tested with success in the project of the electric network of real wind 

park and the results, which are presented on this dissertion, were quite interesting and 

usefull. 
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