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Introdução: Neste trabalho, a GD é abordada mediante perspectiva visando a promoção
da eficiência energética em redes de distribuição de energia elétrica. Os consumidores
de energia elétrica, diante de problemas associados aos crescentes custos de
fornecimento, às incertezas quanto à continuidade do fornecimento e incremento da
consciência sobre a responsabilidade socioambiental podem fazer uso deste recurso,
dada a viabilidade técnico-econômica do mesmo, poder ocorrer, também, após os
investimentos realizados em GD, geralmente, como medida de gerenciamento pelo
lado da demanda (GLD). Objetivo: Estender a compreensão e a percepção sobre a
operação da GD de modo a se consubstanciar como recurso com valor agregado de
eficiência energética, extrapolando a mera visão de ativo para o provimento direto de
capacidade (MW) e de energia (MW.h)  Metodologia: A abordagem é desenvolvida,
primeiro, embasada em crítica estendida quanto aos argumentos tradicionais sobre a
filosofia que orienta as políticas de operação de sistemas elétricos de potência, os quais
são alicerçados através de modelos analíticos não-lineares referentes ao problema do
fluxo de carga. Os desdobramentos dessa filosofia são posteriormente alargados de
modo a que o recurso de GD envolva a sua utilidade para a promoção técnica da
eficiência energética, constatando-se essa, como potencial geradora de potência e
energia ao prover para os sistemas elétricos, a possibilidade de evitar ou postergar
investimentos intempestivos. Resultados: É demonstrada a viabilidade técnica e
econômica da GD como provedora de capacidade e energia para o atendimento da
demanda consumidora, contribuindo para a redução de custos e de riscos de
interrupção do atendimento à carga. É demonstrada a viabilidade técnica da interação
da GD com os sistemas elétricos de potência, com a GD sendo vista como provedora
de capacidade e energia para alargar a capacidade e disponibilidade das redes de
distribuição. É relevada a natureza da GD como ativo que ajuda a promover a
eficiência energética operacional das redes de distribuição de energia elétrica.
Conclusão: A GD é investimento de interesse do consumidor visando reduzir custos,
prevenir riscos de interrupção e, também, reduzir os impactos negativos de algumas
formas de energia descartadas. Após realizados os investimentos em GD,
oportunidades tarifárias do mercado de energia elétrica podem justificá-la como
mecanismo de eficientização energética.  
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