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Introdução: Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são consideradas usinas geradoras
com capacidade e viabilidade técnica, econômica e socioambiental no suprimento de
necessidades elétricas e energéticas de  consumidores. Entretanto, para que este tipo de
empreendimento seja efetivamente expandido e atraente diante dos interesses de
potenciais investidores torna-se indispensável a adoção de critérios de operação que,
além de ajudarem no suprimento, impliquem também na remuneração adequada dos
investimentos e custos inerentes a esse suprimento. De modo a se alcançarem esses
desdobramentos são necessários estudos que ajudem nas decisões operativas
eletro-energéticas e com o devido estabelecimento e esclarecimento de custos e
benefícios. Objetivo: É abordada a geração de energia hidrelétrica renovável e de
pequeno porte como um problema multiobjetivo e multivariável. Para tanto é
desenvolvido o modelamento do problema da geração como um desafio analítico e
matemático e proposta a metodologia de solução matemática com base em algoritmos
de otimização não linear. Metodologia: O estudo da revisão bibliográfica iniciou pela
busca de conhecimentos quanto a técnicas sobre a conceituação, contextualização e a
operação de Sistemas de Energia Elétrica. Considerando as peculiaridades das
Pequenas Centrais Hidrelétricas, estas, como potenciais recursos interligáveis a esses
sistemas, ou para a operação isolada, foram aprofundadas. Seguidamente, foram
abordados fundamentos sobre a caracterização e modelamento tecnológico de unidades
geradoras hidroelétricas. Atualmente, como desafio, busca-se, através de software
sobre análise de sistemas elétricos de potência, incorporar fundamentos filosóficos
sobre a operação eletro-energética junto às características típicas das PCH. Resultados:
Na trajetória da pesquisa sobre a Operação de Unidades Geradoras Hidroelétricas de
Pequeno Porte, se consolidaram conceitos sobre valores de potência ideal e efetiva
para as unidades geradoras de Pequenas Centrais Hidrelétricas. Diante do porte,
geralmente elevado, da infraestrutura elétrica de sistemas elétricos tradicionais e dos
limites tenológicos e técnicos dos potenciais característicos de unidades geradoras de
Pequenas Centrais Hidrelétricas, constitui desafio o estabelecimento de um contexto de
operação no qual possam ser maximizados os benefícios dessa operação e sejam
minimizados os correspondentes custos. Conclusão: Perspectivas adequadas e
convincentes sobre Pequenas Centrais Hidrelétricas e sua operação eletro-energética
contribuem para o ideal do desenvolvimento socioeconômico de regiões e também da
nação. Para que isso possa ocorrer tornam-se necessárias ferramentas que ajudem a
transformar o mercado de energia elétrica que, por sua vez, exige novas valorizações.
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