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Introdução: A geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis tem sido vista
como uma forma de ajudar a sustentabilidade de praticamente todos os ecossistemas
diante dos graves impactos negativos incidentes sobre os mesmos em virtude das
inúmeras atividades antrópicas. 
Entre as fontes de energia primária renováveis, particularmente a hídrica e a da
biomassa energética associada à atividade sucroalcooleira, merecem uma atenção
especial em virtude de sua abundância e viabilidade em algumas regiões do território
nacional. Entre essas regiões, o sudeste brasileiro, no qual faz parte o estado de Minas
Gerais, pode ser destacado. Objetivo: Abordar analítica, técnica, econômica e
sócio-ambientalmente o problema da geração de energia elétrica em sistemas com
potenciais hidrelétrico e termelétrico a biomassa renovável segundo pressupostos da
otimização da operação do sistema. Metodologia: Pesquisa bibliográfica sobre: (i)
Fundamentos conceituais e analíticos sobre fontes primárias termoelétricas de pequeno
porte, a tecnologia e a operação de unidades geradoras termoelétricas; (ii)
Fundamentos sobre a caracterização e modelagem tecnológica de unidades geradoras
termoelétricas. Estudo das ferramentas operacionais do software aplicativo
Powerworld. Estudo, modelamento matemático e simulação da operação de unidades
geradoras termoelétricas de pequeno porte em ambiente computacional do software
aplicativo Powerworld. Resultados: Refira-se que do ponto de vista da oferta de
capacidade de demanda e energia, o problema eletro-energético não é linear e, em
virtude disso, carece de abordagens apropriadas para que sua solução seja a mais ótima
possível. 
Por outro lado, a produção da cana-de-açúcar também envolve múltiplos objetivos,
entre os quais, são expressivos a produção de açúcar, de etanol, de energia térmica, de
energia mecânica e de energia elétrica. Fazendo-se um julgamento enfatizando a
necessidade do equilíbrio entre a oferta de energia elétrica e a correspondente
demanda, considerando-se as duas fontes primárias de energia (hidrelétrica de pequeno
porte e biomassa energética), é possível constatar-se o seguinte: a curva de carga do
sistema consumidor e que, a priori, deve ser atendida pela curva de geração, é
tipicamente variável ao longo de qualquer dimensão temporal quer seja, diária, mensal
ou anual.

 Conclusão: Sendo que as duas fontes são renováveis e apresentam inúmeras vantagens
para o atendimento da demanda, em virtude disso são recomendadas para a oferta de
energia; urge que a sua operação ótima é requisito fundamental para o provimento de
energia, satisfazendo o objetivo fundamental e se respeitando as restrições
tecnológicas.
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