
O caminho
da energia

GERAÇÃO

A energia elétrica pode percorrer milhares de 
quilômetros desde o local onde é gerada até chegar 
aos consumidores. São complexas redes que, apesar 
das longas distâncias, garantem o fornecimento da 
eletricidade. Entenda como isso acontece:

A eletricidade que abastece a maioria dos brasileiros 
é produzida em usinas e pode ser obtida a partir da 
transformação da energia proveniente de diversas 
fontes, como a água dos rios, o vento, o sol e o gás 
natural. No Brasil, a maior parte da matriz elétrica, 
que é o conjunto dos recursos utilizados para 
atender à demanda do país, é limpa e renovável.

Curiosidade:
Além das grandes usinas, está em crescimento a geração 
distribuída (GD), em que a produção acontece em 
pequena escala seja por meio de sistemas fotovoltaicos 
instalados nos telhados de residências e empresas ou em 
pequenos parques. Nesses casos, a energia pode atender 
ao próprio imóvel ou gerar créditos na conta de luz.

Antes de ser entregue para os consumidores, a energia 
passa pelas subestações de distribuição, que têm o 
papel de reduzir novamente a tensão para que o 
fornecimento seja feito de forma segura.

Curiosidade:
Há mais de 200 localidades que não são atendidas pelo SIN, 
os chamados sistemas isolados, cujo consumo é de menos 

de 1% da carga total de energia elétrica do país. Nesses casos, 
a energia é gerada na própria região.

DISTRIBUIÇÃO
É a etapa que garante que a energia chegue a 

residências, empresas, indústrias, estabelecimentos 
comerciais e postes de iluminação pública. Ou seja, ao 

dia a dia do cliente final.

No Brasil, existe o sistema de concessão do serviço de 
distribuição, em que empresas públicas e privadas 

administram o fornecimento. Essas empresas devem 
seguir as normas estabelecidas pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel), órgão regulador do setor, 
responsável por definir, entre outras regras, as tarifas e 

os níveis de qualidade do serviço.

Na rede básica de transmissão, a tensão fica entre 
230 mil volts e 750 mil volts. 
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TRANSMISSÃO
As linhas de transmissão atravessam diversos 
estados, direcionando a energia gerada nas usinas 
até os grandes centros de consumo.

Essa infraestrutura compõe o Sistema Interligado 
Nacional (SIN), dividido em quatro subsistemas: 
Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Uma das vantagens da operação nesse formato é a 
possibilidade da transferência de cargas entre as regiões, 
o que quer dizer que a energia gerada em uma delas pode 
atender à demanda de outra. Assim, o Sudeste, que é o maior 
consumidor, pode receber eletricidade das hidrelétricas 
do Norte ou das eólicas do Nordeste, por exemplo.

Fontes: Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) / Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (ABEEólica) / Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) / Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)
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Após a geração nas usinas, a energia segue para as 
subestações de transmissão, onde transformadores, 

que são grandes equipamentos, aumentam a tensão da 
rede. Isso é feito para evitar perdas.

Solar Hídrica Eólica

O Brasil tem boas condições de irradiação solar, 
o que possibilita grande potencial. Essa fonte 
está em crescimento no país e pode chegar a 

superar a hídrica até 2040.

Representa mais da metade da geração do país, 
com centenas de usinas hidrelétricas localizadas 

em mais de 15 bacias hidrográficas.

O Nordeste tem um dos melhores ventos no mundo 
para a geração de energia e concentra a maior parte 

dos parques eólicos terrestres (onshore). O país 
também tem relevante potencial para a produção 

em parques instalados no mar (offshore).

Entre as principais fontes, estão:


