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Introdução: A Geração Distribuída (GD) de energia elétrica tem servido de solução
para o atendimento de demanda e energia de potenciais consumidores, de forma a
fazerem frente, entre outros, aos seguintes problemas prováveis: incertezas quanto aos
custos do fornecimento; incertezas quanto à disponibilidade da oferta; redução de
custos operacionais; gerenciamento de energia na ponta e fora da ponta; e mitigação de
custos socioambientais decorrentes de usos energo-intensivos. Para qualquer desses
determinantes, a utilização da capacidade de GD é restrita. Então, diante dessa
condição emerge a necessidade de se viabilizar a alocação de ativos da GD como
ancilares das redes de distribuição. Objetivo: Abordar a GD como recurso ativo da
gestão de redes de distribuição de energia elétrica;
Ressaltar parâmetros e variáveis elétricas da operação de redes que são fundamentais
no modelamento do problema de distribuição de energia elétrica, tendo a GD, como
componente de sua eficientização; Agregar valor adicional à GD.
 Metodologia: As redes de distribuição elétrica são modeladas para regime
permanente, através de circuitos equivalentes, com parâmetros concentrados
representando as principais perdas. Considerando-se que o principal objetivo da
operação das mesmas, é o fluxo de  carga para o atendimento da demanda e energia
consumidora, com mínimo de perdas efetivas, então, o problema do fluxo é formulado
através da vinculação dos parâmetros das redes com as varíaveis de operação. Os
resultados da primeira formulação, sem os nós de GD, são analisados. A seguir, o
problema é reformulado com nós de GD, sendo os  resultados confrontados segundo
viés de serviços ancilares. Resultados: Os ativos, representados por investimentos em
sistemas de Geração Distribuída, agregam valor aos sistemas das redes de energia de
consumidores potenciais. 
Os mesmos ativos, através de técnicas de gerenciamento apropriadas, alargam o
espectro para a agregação de seu valor, de modo a alcançar as redes de distribuição
externas aos consumidores potenciais.
Os benefícios desse gerenciamento são compartilhados entre os sistemas
concessionários, fornecedores de energia elétrica, e todos os consumidores vinculados
a essas redes. 
Barreiras de ordem regulatória precisam ser analisadas de forma a se estabelecerem
regras para que esses ativos possam ser conectados e partilhados, obdecendo-se a
procedimentos metodológicos, transparentes, técnicos e de segurança.
As discussões contemporâneas em torno das redes de distribuição de energia com
inclusão do conceito e prática de smart grid conforma um contexto apropriado para o
enquadramento da abordagem proposta neste trabalho. 
Alguns problemas no escopo do rearranjo tecnológico para a garantia da coordenação e
seletividade carecerão de aprofundamento para que as tradicionais sinergias dos
sistemas interligados através de sistemas de transmissão possam continuar com
sinergias da interligação através de redes de distrbuição.   Conclusão: A GD representa
uma potencial fonte de energia a custos efetivos e confiabilidade compatível para
inúmeros usos-finais.
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Em virtude das circunstâncias que determinam a viabilidade de sua implantação, ela
contribui para a sustentabilidade socioambiental. Visando estimulá-la mais, deve ser
avaliada e envolvida, também, diante de seu potencial como serviço ancilar.
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