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O que é Eletricidade? 

• Eletricidade é o fluxo de energia ou 
carga elétrica. A eletricidade é uma 
parte básica da natureza e uma das 
formas de energia mais 
amplamente utilizadas.
• Define-se a eletricidade como o 

fluxo de elétrons que passa por 
um fio ou solução.
• A eletricidade é convertida em 

outras formas de energia, 
como calor ou movimento, 
nos aparelhos que utilizamos.
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Como a eletricidade se move? 
Tensão!

• Tensão é a propriedade da eletricidade 
que causa o fluxo de uma corrente 
elétrica. A tensão é produzida por um 
gerador. Baterias também criam 
tensão.

Corrente!

• Uma corrente elétrica é um fluxo de 
partículas carregadas, como elétrons ou 
íons, que se movem por um espaço ou 
condutor de eletricidade. 
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Tipos de correntes elétricas 
Circuitos elétricos operam usando um de 
dois tipos de corrente: 

• CA - Corrente Alternada é uma corrente 
elétrica que periodicamente inverte sua 
direção e muda sua magnitude. A CA é 
mais eficaz para fornecer energia para 
casas, prédios de escritórios, etc. 

• CC - Corrente Contínua é um fluxo 
unidirecional de carga elétrica. Uma 
bateria é um exemplo de CC. Dispositivos 
eletrônicos normalmente usam CC. 
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O sentido da corrente da tensão é sempre 
constante.

O sentido da corrente é sempre 
alternado periodicamente, e a 
tensão também é alternada.
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O que cria a eletricidade? 

GERAÇÃO:

• A eletricidade é produzida quando 
certas forças (mecânicas, magnéticas 
ou térmicas) interagem com recursos 
energéticos, como combustíveis fósseis, 
energia solar ou eólica.

• Vários processos convertem a energia 
potencial desses recursos em corrente 
elétrica, que é o movimento de 
partículas carregadas.
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Exemplos da Geração de Eletricidade
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• Fontes de energia!

• A maioria da eletricidade é 
gerada usando-se 
combustíveis fósseis, 
energia nuclear e recursos 
renováveis. 

• Recursos renováveis 
incluem, entre outros, 
energia eólica, hidrelétrica 
e solar.
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Escala da Geração de Eletricidade 
Eversource

Pequena escala 
• Inclui geradores com capacidade de 

geração menor que 1 Megawatt* (MW). 
Geralmente, estão localizados nos locais 
ou próximo aos locais onde a eletricidade 
é consumida. Por exemplo, painéis solares 
nas casas são considerados de pequena 
escala. 

Grande escala 
• A escala de utilidade pública inclui geração 

de eletricidade e capacidade de usinas de 
energia com pelo menos 1 MW* de 
capacidade total de geração de 
eletricidade. 

*1 MW pode eletrificar 400 a 900 residências.



A Rede Elétrica

• A geração em escala de serviços de utilidade 
pública está interconectada em toda a Nova 
Inglaterra e em todo o país por meio de linhas de 
transmissão de alta tensão.

• Todas essas linhas em rede criam um tipo de 
superestrada que transporta a eletricidade das 
usinas de energia para subestações elétricas e 
sistemas de distribuição locais, que por fim levam 
a eletricidade a residências e empresas.

• A combinação desses componentes é o que 
chamamos de rede elétrica nos EUA.
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Serviços dos Projetos da EVERSOURCE 
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Sistema de Transmissão de 
Eletricidade da Eversource

ENERGIA

• Aérea

• Subterrânea

• Subestações elétricas



Linhas de 
Transmissão 

Aéreas 
• As linhas de transmissão 

aéreas da Eversource operam 
de modo a transportar até 
345.000 volts de energia bruta. 

• Elas precisam ser linhas com 
alta tensão para minimizar as 
perdas de energia que ocorrem 
quando a energia é 
transportada por grandes 
distâncias do ponto onde é 
gerada até onde é usada. 
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44 a 69 kV

44 a 161 kV

120 a 315 kV

230 a 315 kV



Linhas de Transmissão 
Subterrâneas

• Linhas subterrâneas são 
usadas para transportar 
energia através de áreas 
populosas, áreas 
submersas ou em qualquer 
outro lugar onde linhas 
aéreas não podem ser 
usadas. 
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Subestações

Subestações de eletricidade
• são as interfaces entre os sistemas 

de transmissão e distribuição.  
• contêm equipamentos que servem 

para diminuir a tensão da 
transmissão e levar a eletricidade 
aos consumidores por meio de 
circuitos de distribuição

• são o centro do fluxo de energia 
para os consumidores e para a 
comunidade onde estão 
localizadas.
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Equipamentos da subestação
• O transformador da subestação aumenta a 

capacidade energética da comunidade onde 
se encontra.

• Disjuntores e uma grande variedade de 
equipamentos de proteção e controle 
ajudam a assegurar que a subestação opere 
com segurança e eficiência.

• A redundância de equipamentos habilita o 
redirecionamento do fluxo de energia para 
garantir confiabilidade no caso de falhas dos 
equipamentos.
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Da Geração ao 
Consumidor

• A energia elétrica que se origina 
de fontes geradoras de pequena 
e grande escala chegam à sua 
casa por intermédio das linhas 
de transmissão e distribuição 
da Eversource.

• As subestações são essenciais.  
Elas monitoram o fluxo de energia, 
fornecem proteção aos sistemas 
e garantem confiabilidade.
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Perguntas?

Serviços dos Projetos da EVERSOURCE 



Informações para contato

Serviços dos Projetos da EVERSOURCE 
Telefone: 833-836-0302
E-mail: ProjectInfoMA@eversource.com 


