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• Ao término da Unidade, o aluno deverá ser

capaz de identificar as principais formas de

geração de energia elétrica (convencional e

alternativa), bem como as características que

Objetivo da Unidade 3

alternativa), bem como as características que

envolvem a transmissão e distribuição

(primária e secundária) da energia elétrica até

chegar ao consumidor final.



1 Configuração do sistema elétrico nacional (pg. 73)

Figura − Diagrama de um sistema elétrico comercial



1 Configuração do sistema elétrico nacional
1.1 Sistema interligado nacional

Figura − Representação simplificada da integração entre os sistemas de
produção e transmissão para o suprimento do mercado consumidor.



1 Configuração do sistema elétrico nacional
1.1 Sistema interligado nacional: exemplo

Figura − Representação simplificada da integração entre sistemas de produção
e transmissão para o suprimento do mercado consumidor.



Nos Sistemas Isolados, em outubro de 2003, havia 345
centrais elétricas em operação e distribuídas como segue:

• Região Norte: 304;

• Estado de Mato Grosso: 36;

• Estados de Pernambuco, Bahia, Maranhão e Mato Grosso 

1 Configuração do sistema elétrico nacional
1.2  Sistema isolados

• Estados de Pernambuco, Bahia, Maranhão e Mato Grosso 
do Sul: 5.

Tomados em conjunto, esses sistemas cobrem quase 50% do
território nacional e consomem em torno de 3% da energia
elétrica utilizada no País.



1 Configuração do sistema elétrico nacional
1.2  Sistema isolados

Figura − Centrais elétricas que compõem os sistemas isolados (outubro/2003) .



1 Configuração do sistema elétrico nacional
1.2  Sistema isolados: exemplo

Figura − Representação simplificada de sistemas isolados produção e
transmissão de energia elétrica para o suprimento do mercado consumidor.



2 Geração de energia elétrica

Figura − Participação dos tipos de centrais na capacidade instalado
(MW) para geração de energia elétrica no Brasil (outubro/2003)



2 Geração de energia elétrica

Figura − Participação das fontes renováveis e não renováveis na
capacidade instalada (MW) para geração de energia elétrica no
Brasil (outubro/2003)



2 Geração de energia elétrica

Figura − Classes de consumo de energia elétrica no Brasil

Fonte: Eletrobrás / DEM / MMM (2004)



2 Geração de energia elétrica

Figura − Variação de carga durante um dia normal



2 Geração de energia elétrica
2.1  Centrais de co-geração em operação

Figura − Centrais de co-geração em operação no país
(outubro/2003)



3 Fontes de energia  
3.1 Energia solar: estações do ano

Figura − Representação das estações do ano e do movimento
da terra em torno do sol



3 Fontes de energia  
3.1 Energia solar: insolação diária no Brasil

Figura − Média anual de insolação diária no Brasil (horas)



3 Fontes de energia  
3.1 Energia solar: radiação solar no Brasil

Figura − Radiação solar global diária - média anual típica (MJ
m−2dia−1)



3 Fontes de energia  
3.1 Energia solar: radiação solar no Brasil

Figura − Radiação solar global diária - média anual típica (Wh
m−2 dia−1)



3.1 Energia solar
3.1.1  Aproveitamento térmico

Figura − Sistema solar de aquecimento de água



3.1 Energia solar
3.1.2  Conversão Direta da radiação solar em energia elétrica

Figura − Sistema térmico de geração solar de energia elétrica
(Califórnia – EUA)



3.1 Energia solar
3.1.2  Conversão Direta da radiação solar em energia elétrica

Figura − Sistema de geração fotovoltaica de energia elétrica



3.1 Energia solar
3.1.2  Conversão Direta da radiação solar em energia elétrica

Tabela − Eficiência de conversão e custo de células solares



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: potencial aproveitável

Figura − Potencial tecnicamente aproveitável para geração de
energia hidrelétrica no mundo



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: potencial por sub-bacia

Figura − Potencial hidrelétrico brasileiro por sub-bacia
hidrográfica (março/2003)



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: potencial por região

Figura − Potencial hidrelétrico brasileiro por região



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: técnicas de aproveitamento

Figura − Vista panorâmica da usina hidrelétrica de Itaipu



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: técnicas de aproveitamento

Figura − Técnicas de aproveitamento hidráulico



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: técnicas de aproveitamento

Figura − Técnicas de aproveitamento hidráulico



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: técnicas de aproveitamento

Figura − Esquema de funcionamento de dois tipos de turbinas
para hidrelétricas



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: técnicas de aproveitamento

Figura − Técnicas de aproveitamento hidráulico



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: hidrelétricas em operação

Tabela − Distribuição das centrais hidrelétricas em operação
por faixa de potência (setembro/2003)



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: hidrelétricas em operação

Figura − Localização das usinas hidrelétricas (UHEs) em
operação no país (setembro/2003)



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: hidrelétricas em operação

Figura − Localização das pequenas centrais hidrelétricas
(PCHs) em operação no Brasil (setembro/2003)



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: hidrelétricas em operação

Figura − Localização das centrais geradoras hidrelétricas
(CGHs) em operação no Brasil (setembro/2003)



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: Usina maremotriz

Figura − Sistema de geração de energia elétrica com usina
movida pelas marés.





Foto: Usina Maremotriz de La Rance - França



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: Usina geotérmicas

Figura − Sistema de geração de energia elétrica com usina
geotérmica.



3 Fontes de energia  
3.2 Energia hidráulica: Usina flutuante

Figura − Sistema de geração de energia elétrica com usina flutuante.



3 Fontes de energia  
3.3 Energia eólica

Figura − Sistema de geração de energia elétrica com
aerogeradores.



3 Fontes de energia  
3.3 Energia eólica

Tabela − Estimativas do potencial eólico mundial.



3 Fontes de energia  
3.3 Energia eólica

Tabela − Velocidade média do vento (m s−1) a 50 m acima da
superfície.



3 Fontes de energia  
3.3 Energia eólica

Figura − Velocidade média anual do vento a 50 m de altura.



3 Fontes de energia  
3.3 Energia eólica

Figura − Velocidade média dos ventos no Brasil.



3 Fontes de energia  
3.3 Energia eólica: tecnologias de aproveitamento

Figura − Desenho esquemático de uma turbina eólica moderna.



3 Fontes de energia  
3.3 Energia eólica: tecnologias de aproveitamento

Figura − Exemplos de turbinas eólicas: (a) pequena; (b) média; e, (c)
grande.

(a) (b) (c)





3 Fontes de energia  
3.3 Energia eólica: tecnologias de aproveitamento

Tabela − Energia eólica – capacidade instalada no mundo (MW).



3 Fontes de energia  
3.3 Energia eólica: tecnologias de aproveitamento

Figura − Energia eólica – distribuição da capacidade instalada no
mundo.



3 Fontes de energia  
3.3 Energia eólica: tecnologias de aproveitamento

Figura − Localização dos projetos eólicos em operação e outorgados
(construção não iniciada) − (setembro/2003).



3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: caldeira (termelétrica)

Figura − Esquema simplificado de uma caldeira em um sistema de
geração de energia em uma termelétrica.



3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: caldeira (termelétrica)

Figura − Esquema simplificado de uma termelétrica à carvão.



3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: caldeira (termelétrica)

Figura − Esquema básico de uma usina térmica convencional de
ciclo fechado.



3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: caldeira (termelétrica)

Figura − Turbina de uma termelétrica.





3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: motores de combustão interna

Figura − Motor de combustão interna: gasolina, álcool, gás e diesel



3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: grupo geradores

Figura − Geradores com motores de combustão interna.



3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: termonucleares

Figura − Esquema simplificado de uma usina termonuclear.



3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: termonucleares

Figura − Esquema simplificado de uma usina termonuclear.





3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: Centrais termelétricas

Figura − Centrais termelétricas em operação no Brasil (derivados de petróleo)
e potência instalada segundo unidades da Federação (setembro de 2003).



3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: biomassa

Tabela −−−− Consumo mundial de biomassa (MtEP).



3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: Biomassa - centrais termelétricas

Figura − Usinas termelétricas a biomassa em operação e potência instalada
por estado (setembro/ 2003).



3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: Biomassa - centrais termelétricas

Figura − Potencial de geração de energia elétrica a partir de resíduos
florestais (silvicultura).



3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: Biomassa - centrais termelétricas

Figura − Potencial de geração de excedente de energia elétrica no setor
sucroalcooleiro.



3 Fontes de energia  
3.4 Energia térmica: Centrais termelétricas

Figura − Potencial de geração de energia elétrica a partir de casca de arroz.



4 Subestação elevadora de tensão   

Figura − Diagrama de um sistema elétrico comercial.



4 Subestação elevadora de tensão   

Figura − Subestação elevadora de tensão.



4 Subestação elevadora de tensão   

Figura − Subestação elevadora de tensão.



5 Transmissão de energia elétrica  (pg. 78)

Figura − Linhas de transmissão de energia elétrica



5 Transmissão de energia elétrica

Figura − Linhas de transmissão de energia elétrica



5 Transmissão de energia elétrica

Figura − Linhas de transmissão licitadas ou autorizadas pela ANNEL



5 Distribuição de energia elétrica
5.1  Concessionárias

Figura − Áreas de abrangência das concessionárias de distribuição
de energia elétrica



5 Distribuição de energia elétrica 
5.2 Cooperativas de eletrificação rural

Figura − Distribuição das cooperativas de eletrificação em todo o
país (sedes)



6 Estação abaixadora de tensão
(alta tensão para média tensão)

Figura − Diagrama de um sistema elétrico comercial.





6 Estação abaixadora de tensão
(alta tensão para média tensão)

Figura − Transformador.



7 Distribuição primária da energia  elétrica
(média tensão)  (pg. 79)

Figura − Postes de distribuição primária da energia elétrica.



8 Distribuição secundária de energia elétrica
(baixa tensão)

Figura − Posto de transformação: média tensão para baixa tensão



8 Distribuição secundária de energia elétrica
(baixa tensão)

Figura − Postes de distribuição secundária de energia elétrica.



8 Distribuição secundária de energia elétrica
(baixa tensão)

Figura − Postes de distribuição secundária de energia elétrica.



8 Distribuição secundária de energia elétrica
(baixa tensão): exemplo de “gato”

Figura − Distribuição secundária: exemplo de “gato”.



9 Escolha e componentes da entrada de
serviço (COPEL) (pg. 84)

Figura − Componentes e alturas mínimas de entrada de serviço para
consumidores individuais em baixa tensão: Sd.ALIM ≤ 75 kVA



9 Escolha e componentes da entrada de
serviço (COPEL) (pg. 84)

Figura − Componentes e alturas mínimas de entrada de serviço para
consumidores individuais em baixa tensão: Sd.ALIM ≤ 75 kVA



9 Escolha e componentes da entrada de
serviço (COPEL) (pg. 85)

Figura − Elementos da conexão entre a rede pública de distribuição
e a residência



Para potência demanda (Sd.ALIM) igual ou inferior a 75 kVA

(a) Monofásico: Sd.ALIM ≤ 9 kVA. 

A instalação é realizada em dois fios, sendo um neutro e uma fase.

(b) Bifásico: 9 kVA < S ≤ 15 kVA. 

9 Escolha e componentes da entrada de
serviço (COPEL) (pg. 85)

(b) Bifásico: 9 kVA < Sd.ALIM ≤ 15 kVA. 

A instalação é realizada em três fios, sendo um neutro e duas fases. 

(c) Trifásico: 15 kVA < Sd.ALIM ≤ 75 kVA. 

A instalação é realizada em quatro fios, sendo um neutro e três 

fases. 



(a) Sd.ALIM ≤ 9 kVA 

9 Escolha e componentes da entrada de
serviço (COPEL) (pg. 85)

(b) 9 kVA < Sd.ALIM ≤ 15 kVA 

Figura − Entrada de serviço: (a) monofásica; (b) bifásica; e, (c) trifásica.

(c) 15 kVA < Sd.ALIM ≤ 75 kVA 



9 Escolha e componentes da entrada de
serviço (COPEL)

Figura − Componentes e alturas mínimas de entrada de serviço aérea
para consumidores individuais em baixa tensão: Sd.ALIM ≤ 75 kVA



9 Escolha e componentes da entrada de
serviço (COPEL) (pg. 89 e 90)

Figura − Componentes e alturas mínimas de entrada de serviço aérea para
consumidores individuais em baixa tensão: Sd.ALIM ≤ 75 kVA



9 Escolha e componentes da entrada de
serviço (COPEL) (pg. 89 e 90)

Figura − Componentes e alturas mínimas de entrada de serviço subterrânea
para consumidores individuais em baixa tensão: Sd.ALIM ≤ 75 kVA



9 Escolha e componentes da entrada de
serviço (COPEL) (pg. 86)

Figura − Componentes e alturas mínimas da entrada de serviço para
consumidores coletivo em baixa tensão: Sd.ALIM ≤ 75 kVA



9 Escolha e componentes da entrada de
serviço (COPEL) (pg. 87)

Figura − Componentes e alturas mínimas de entrada de serviço para
consumidores coletivo em baixa tensão: 75 kVA < Sd.ALIM ≤ 300 kVA



9 Escolha e componentes da entrada de
serviço (COPEL) (pg. 85)

Figura − Componentes e alturas mínimas de entrada de serviço para
consumidores coletivo em baixa tensão: 75 kVA < Sd.ALIM ≤ 300 kVA



9 Escolha e componentes da entrada de
serviço (COPEL) (pg. 87)

Figura − Componentes e alturas mínimas de entrada de serviço para
consumidores coletivo em baixa tensão: 300 kVA < Sd.ALIM ≤ 500 kVA



9 Escolha e componentes da entrada de
serviço (COPEL)

Figura − Componentes e alturas mínimas de entrada de serviço para
consumidores coletivo em baixa tensão: 300 kVA < Sd.ALIM ≤ 500 kVA

PT urbano compacto



Exercícios

Ex. 1) Em um determinado trecho uniforme de um córrego a velocidade

média da água é de 0,507 m s−1 e a seção transversal média é de 0,8 m2.

O córrego apresenta uma queda d’água 3,5 metros de altura. Aproveitando

essa queda, foi instalada uma roda Pelton (η = 70%), que movimenta um

gerador elétrico devidamente dimensionado. Considerando o rendimento

da linha de transmissão de 90%, qual será a potência, em watts,

disponível? Como essa potência elétrica poderia ser usada?
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