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Introdução: Nesta pesquisa são abordados os principais problemas e propostas de
soluções que devem ser considerados na integração da geração distribuída (GD), como
recurso valioso de capacidade de potência e energia elétrica, em sistemas elétricos
existentes e novos. O escopo desses problemas e soluções diz repeito aos serviços
ancilares inerentes à operação de sistemas elétricos de potência, em virtude de que a
não observância da gestão adequada desses serviços pode resultar no não
aproveitamento eficaz dos níveis de potência e energia esperados da GD. Objetivo:
Contextualizar o papel e a importância da adoção prévia de estudos e análises das
variáveis dos problemas sobre o controle de tensão, suporte de reativos, limitação de
sobrecargas, limitação de curtos-circuitos e promoção da eficiência energética, como
requisitos obrigatórios em projetos onceituais, de instalação e de operação da GD.
Metodologia: Para a consecução desta pesquisa são usados fundamentos teóricos e
analíticos sobre a modelagem e operação em regime permanente de sistemas elétricos
de potência considerando suas interações com as principais variáveis da provável
expansão da GD. Esses fundamentos matemáticos e de engenharia de uso final são
associados, verificados e atestados através de simulações computacionais típicas
usadas em sistemas elétricos de potência. Resultados: O estágio atual da pesquisa,
focado em análises e simulações da variável tensão, permite ressaltar o seguinte:
a) Em situações em que as unidades geradoras distribuídas operem de modo “ilhado”,
o controle de tensão das mesmas deve visar a manutenção de valores nominais da rede
suprida desde que sejam respeitadas as restrições quanto aos níveis de variação
permitidos e os limites dielétricos e térmicos das máquinas síncronas. 
b) Em situações em que as unidades geradoras distribuídas operem em paralelo com a
rede, o controle de tensão das mesmas requer maior rigidez, de modo a se evitar fluxos
reversos de potência, o que pode implicar na colocação das unidades geradoras em
condições momentâneas de absorção de potência e energia da rede e de alguns pontos
do SEP sob riscos de instabilidade devido à violação das restrições sobre o balanço de
carga.
 Conclusão: A GD tem surgido como uma realidade e com forte tendência à
continuidade de sua inserção em sistemas elétricos de potência,para a expansão de
capacidade de oferta. Com isso, uma nova dimensão de problemas precisa ser 
considerada para prover a
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