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Conceitos, termos e siglas úteis para entender este texto 

 

 Na sua conta de luz, o leitor verá seu consumo no mês medido em kWh. 

Este é o símbolo para quilowatt-hora, a energia fornecida com potência de 1 

quilowatt (kW) durante uma hora. Se for um grande consumidor, ele pode vê-lo 

medido em MWh (megawatt-hora), unidade mil vezes maior do que o kWh. A 

energia consumida pelo país ou por seus estados é medida em terawatt-hora 

(TWh), que vale um milhão de MWh. Em 2020, o Brasil consumiu 474 TWh de 

energia elétrica. 

 

A potência de uma usina geradora de energia elétrica é medida em 

megawatts (MW) ou gigawatts (GW). Um GW vale mil MW, que por sua vez 

vale mil kW. A potência instalada de Itaipu, a maior usina hidrelétrica do Brasil, 

é 14 GW. A potência instalada, ou potência de pico, é a que uma usina fornece 

quando opera com sua capacidade máxima.  

  

A potência de operação de uma usina varia no tempo. Frequentemente, 

uma usina hidrelétrica opera com potência menor do que a instalada: parte de 

suas turbinas pode estar desativada; o nível do reservatório pode estar abaixo 

do seu máximo, o que reduz a queda d’água e com isso a pressão hidráulica 

exercida pela água nas turbinas. 

   

 A potência de plantas de energia fotovoltaica e eólica é especialmente 

variável, e por isso essas energias são chamadas intermitentes. Durante a 

noite, uma planta de energia voltaica produz energia nula. A velocidade do 

vento que move as hélices de uma unidade de energia eólica varia no tempo. 

Essa velocidade sofre oscilações aleatórias, e também oscilações com ciclo 

diário ou sazonal; essas últimas são previsíveis com boa confiabilidade. 

 

 Os parâmetros mais importantes de uma usina são sua potência 

instalada e seu fator de capacidade (FC). O FC da usina é a razão entre a 

energia que ela entrega a cada ano e o valor que ela entregaria se operasse o 

ano inteiro com toda a sua potência instalada. As grandes usinas hidrelétricas 

construídas no Brasil até uma década atrás geralmente tinham grandes 

reservatórios de água, capazes estabilizar por longos períodos sua potência de 



operação. A usina de Itaipu tem tido, até a estiagem atual, FC de cerca de 0,80 

(80%). Por isso, a cada ano ela entrega mais energia do que a usina de Três 

Gargantas, na China, a maior hidrelétrica do mundo com potência instalada de 

22,5 GW. Mais recentemente, temos construído no Brasil usinas com pequenos 

reservatórios de água, o que reduz o FC. Belo Monte, a maior usina hidrelétrica 

inteiramente brasileira, tem potência instalada de 11,233 GW, mas seu fator de 

qualidade é de apenas 40%. Na média, o FC das hidrelétricas brasileiras é 

maior do que 50%, valor elevado pelos padrões mundiais. 

 

A energia elétrica no Brasil é muito limpa 

 

 A energia elétrica produzida no Brasil é uma das mais limpas do mundo. 

Sua matriz por fonte é mostrada na figura 1. Esses dados foram pegos na 

Aneel dia 30/08/2021. Mas já estão desatualizados, pois a cada dia a Aneel 

outorga novas instalações de geração de energia elétrica, e a energia aferida 

(fiscalizada) das instalações outorgadas aumenta.  No quadro, vê-se que 

74,55% da energia elétrica brasileira vêm de fontes renováveis. Mas mesmo 

esse admirável valor é subestimado, pois na fatia das usinas termelétricas está 

incluída a energia produzida pela queima do bagaço e outros resíduos de cana. 

Segundo o canalenergia.com.br, em 2020 as usinas de açúcar e álcool 

distribuíram no SIN (Sistema Integrado Nacional) 4,77% da energia elétrica 

consumida no país. Somada essa contribuição, as energias renováveis 

respondem por mais de 79% da eletricidade consumida no Brasil. 

 

ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL – VALORES OUTORGADOS 

E FISCALIZADOS POR TIPO DE FONTE 

 
TIPO 

Potência 
outorgada               

(GW) 

Potência 
fiscalizada 

(GW) 

 
Quantidade 

% da 
potência 
fiscalizada 

UHE 103,39 103,03 233 58,12% 
PCH 7,14 5,50 540 3,10% 
CGH 0,84 0,86 753 0,49% 
UFV 29,69 3,50 4966 2,05 
EOL 31,81 19,12 1090 10,79% 

     Total 
Renovável 

 
172,87 

 
132,01 

  
74,55% 

UTN 3,34 1,99 3 1,12% 
UTE 54,24 43,11 3191 24,32% 

     Total 
     Geral 

 
230,45 

 
177,11 

  
100% 

Fig.1 – Potência elétrica outorgada e fiscalizada no Brasil por tipo de fonte. Siglas: 

UHE (central geradora hidrelétrica); PCH (central geradora hidrelétrica de 5 a 30 MW); 

CGH (pequena central hidrelétrica até 5 MW); UFV (central geradora fotovoltaica); 

EOL (energia eólica); UTN (usina termonuclear) UTE (usina termelétrica). Fonte: Aneel 

(Agência Nacional de Energia Elétrica). 



 

 A participação de energia renovável na produção da eletricidade 

brasileira tende a aumentar de modo pronunciado, pois nossa produção de 

energia fotovoltaica e eólica vem crescendo muito rapidamente. 

Provavelmente, o Brasil se tornará em breve um dos grandes produtores 

mundiais dessas duas formas de eletricidade. 

Avanço da eletricidade eólica no Brasil 

  Até recentemente, a energia do vento era muito pouco usada para gerar 

eletricidade no Brasil, como de resto ocorria em todo o mundo. Mas a situação 

vem mudando rapidamente na última década, como se vê na figura 2. A 

potência instalada cresceu de 932 MW em 2010 para 16.979 MW em 2020, o 

que é mais potência do que a da Usina de Itaipu. Segundo a Associação 

Brasileira de Energia Eólica, a potência instalada já era 18 GW em 

fevereiro/2021 e deve alcançar 28 GW até 2024. Como se vê na figura 1, a 

potência outorgada pela Aneel já é 31,81 GW.  

 

Fig.2 – Crescimento do potencial eólico instalado no Brasil. Fonte: Associação 

Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) 

 O potencial eólico do Brasil é muito grande. Segundo estimativa da 

ABBEólica, o potencial em terra (onshore) é de 500 GW. O potencial no mar 

(offshore) é muito maior, possivelmente o dobro disso, mas a instalação e 

manutenção de aerogeradores no mar ainda é muito mais cara, principalmente 

em mar aberto. 

 O mapa dos ventos em terras brasileiras é mostrado na figura 3. 

Percebe-se que os bons ventos estão situados principalmente próximos à costa 

e no Centro-Oeste. Uma corrente de vento varre quase todo o estado do Rio 



Grande do Sul – e também alcança todo o pampa Uruguaio e grande área do 

pampa argentino. No Brasil, 80% da potência eólica instalada concentram-se 

no Nordeste. 

 

Fig.3 – Mapa de vento em terra no Brasil 

O potencial eólico cresce com a tecnologia 

 Enquanto a tecnologia de transformação da energia do vento avança, 

cresce o potencial eólico. Isso ocorre por duas razões. Novos aerogeradores 

operam com torres mais altas, onde o vento não é só mais intenso, mas 

também menos turbulento. A altura das torres e o comprimento das hélices do 

cata-vento atingiram novo patamar com o uso de fibras de carbono para essa 

estrutura, desenvolvido muito recentemente. Há também avanços na 

otimização da eficiência dos aerogeradores enquanto a velocidade do vento 

muda. A estimativa do potencial eólico brasileiro em terra já está ultrapassada, 

e deve continuar crescendo. O custo dos aerogeradores instalados no mar está 

se reduzindo e o potencial dessa fonte de energia é pelo menos o dobro da 

disponível em terra. Também cresce o fator de capacidade (FC) dos 

aerogeradores. No Brasil, ele já está acima de 0,45. 

 A estabilidade do fornecimento de energia elétrica no Brasil ficará muito 

favorecida com a maior participação da energia eólica, uma vez que os ventos 

que vêm do Atlântico sul (ventos alísios do sul) são mais intensos e firmes no 

período de junho a dezembro, época em que a oferta de energia hidrelétrica se 

reduz. 



 

Energia fotovoltaica 

 

 O custo da energia fotovoltaica reduz-se em ritmo inigualável. Hoje ela já 

custa menos do que a energia eólica, e as duas custam bem menos do que a 

eletricidade de fonte hidráulica, fóssil ou nuclear. Mas o Brasil, país enorme e 

de altíssima incidência solar, ainda é o 14º país produtor de energia 

fotovoltaica. A lista dos países com maior potência instalada é: 

 

China 253,8 GW, EUA 73,8 GW, Japão 68,6 GW, Alemanha 53,7 GW, Índia 

38,9 GW, Itália 21,5 GW, Austrália 17,3 GW, Vietnã 16,5 GW, Coreia do Sul 

13,5 GW, Reino Unido 13,4 GW, Espanha 11,8 GW, Franca 11,2 GW, Países 

Baixos 10,2 GW, BRASIL 10,0 GW. 

  

O que pouco se atenta é para o fato de que a energia solar é, no 

aspecto prático, infinita. Nos trópicos, onde vivemos, o Sol fornece em média 

0,23 kW por metro quadrado, ao nível do mar. Os painéis solares de silício 

cast-policristalino, uma técnica de produção em que as células do painel são 

quase monocristalinas – mas o custo é pouco acima do silício policristalino – 

têm hoje eficiência de até 23,8% na conversão da energia solar em 

eletricidade. Mas fiquemos na eficiência típica de 20% hoje comercializada no 

Brasil. Com esta eficiência, podemos gerar, na média anual, 46 watts de 

potência elétrica por cada metro quadrado coberto com painéis solares. Em 1 

km2, teremos 50 MW de potência média. Em 1.200 km2, área de um município 

de tamanho médio, podemos gerar mais do que toda a energia elétrica hoje 

consumida no Brasil.  

 

 É HORA DE ARREGAÇAR AS MANGAS!  

 


