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Introdução 
 
O trabalho que se apresenta é uma pesquisa em desenvolvimento, cuja previsão de 

conclusão é o segundo trimestre de 2009. Portanto, em razão desta condição, esta possui um caráter 
provisório, em construção, na qual algumas de suas questões e idéias poderão ser mudadas, 
repensadas ou aprimoradas, e espera-se que, até o trabalho final, lacunas possam ser completadas, 
algumas dúvidas esclarecidas, críticas e autocríticas incorporadas. 

Ao longo da história, a geografia do setor elétrico brasileiro foi transformada 
permanentemente, e essa geografia expressou, em cada momento histórico, o contexto político  e 
econômico hegemônico. Neste sentido, o arranjo espacial do setor elétrico e sua rede de unidades de 
geração de eletricidade, de linhas de transmissão e pontos de distribuição, foram organizados por 
um aparato institucional-legal composto por órgãos governamentais, ministérios, agências, 
comissões, empresas, que estiveram permeadas por uma lógica própria de cada momento histórico. 
Se na década de 1930, a lógica territorial do setor elétrico foi marcada pela presença hegemônica 
das companhias estrangeiras, a partir dos anos 60, a crescente participação do estado alterou essa 
lógica, assim como a entrada do pensamento neoliberal no setor elétrico, na década de 1990. 

As transformações pelas quais passaram o setor elétrico foram resultados de embates e 
disputas políticas em torno da concepção de Estado-nacional e da amplitude de sua atuação no 
setor. Nas últimas décadas, o conjunto de medidas institucionais, que se traduziu na reestruturação 
do setor elétrico brasileiro e na privatização de importante parcela das empresas, promoveu uma 
reconfiguração territorial dos agentes responsáveis pela geração, transmissão e distribuição da 
energia elétrica. Inicialmente concebida como uma empresa pública de escala nacional, a Eletrobrás 
viu o seu papel e sua atuação se transformar nos diversos contextos econômicos e políticos por qual 
passou o Brasil.  

A territorialização do setor elétrico brasileiro ao longo de toda sua história revelava o 
modelo de desenvolvimento dominante, ora com forte presença do Estado e que pode ser verificado 
pela atuação das empresas estatais, ora com destaque para participação das empresas privadas. Em 
cada momento histórico, houve uma nova lógica de territorialização dos agentes, e o que se deseja 
indagar aqui é: qual foi a configuração espacial do setor elétrico brasileiro em cada contexto? O que 
ela expressa em termos de apropriação, controle e uso de recursos? 

Assim, o objeto de estudo desta pesquisa é a reconfiguração territorial dos agentes do setor 
elétrico brasileiro, compreender esse padrão espacial em diferentes conjunturas. A proposta do 
presente trabalho é estabelecer uma comparação da cartografia do setor elétrico entre três períodos 
históricos. O período de predomínio das companhias privadas estrangeiras, de 1930 até 1945, o 
período de transição, na qual há um avanço da presença do estado nacional, entre 1945 e 1962, e 
finalmente, a quase completa estatização do setor elétrico, entre 1962 e 1989. A partir da década de 
1990, há um processo de privatização no setor, na qual há uma hegemonia do pensamento liberal, 
entretanto, esse período não será tratado neste trabalho. 

Para atender aos objetivos propostos, algumas perguntas tentarão ser respondidas: Quem são 
os agentes principais do setor? Onde estão localizadas as suas atividades? Há algum padrão espacial 
de distribuição das unidades de geração de energia (concentração, desconcentração e 
reconcentração)? De que maneira se distribui as redes de transmissão de energia? Quais 
interligações foram realizadas? O que essas informações nos diz a respeito da apropriação dos 
recursos hídricos? Qual é a proporção da participação das empresas privadas e das empresas 
estatais? O que há de permanências e o que há de mudanças na geografia do setor em cada um dos 
períodos estudados? 

 
Parte 1. A Predomínio do Oligopólio Estrangeiro (1930-1945) 
 



As mudanças que ocorreram no setor elétrico na década de 1930 e no início da década de 
1940, em certa medida, foram decorrentes das transformações que a própria sociedade brasileira 
estava vivendo naquele período. Os movimentos políticos que desembocaram, com a Revolução de 
30, na chegada ao poder de Getúlio Vargas, podem ser caracterizados pelo importante declínio do 
complexo cafeeiro, em grande parte provocado pelas conseqüências econômicas da grande 
depressão de 1929, e pela intensificação da industrialização no Brasil. O período 1930-1945, 
portanto é visto pela historiografia como marcado pela aceleração do processo de industrialização e 
urbanização, com relevantes e amplas consequências para o setor de energia elétrica nos anos 
seguintes. É a passagem rápida de um modelo de desenvolvimento pautado pela economia 
agroexportadora, quase que exclusivamente monocultora (café), em direção a um outro modelo 
hegemonizado pela urbanização e industrialização. 

Celso Furtado (1959, p. 209) destaca que o germe da crise do café já poderia ser observado 
no final do século anterior, já que o preço da saca caía ano após ano. A crise das bolsas em 1929 
somente veio confirmar a situação de vulnerabilidade em que se encontrava o complexo cafeeiro 
nas primeiras décadas do século XX, e a economia brasileira, totalmente tributária do desempenho 
econômico deste complexo. Apesar do crescimento da produção entre 1925 e 1929, cuja produção 
dobrou neste período, tal resultado não pode ser visto senão como decorrente dos "estímulos 
artificiais" oferecidos pelo Estado, através da política de valorização do café. Isso, não obstante, era 
expressiva a queda da lucratividade nos anos seguintes. Na ótica de Lima (1984, p. 29), a crise da 
economia do café propiciou um conflito pela hegemonia no plano político nacional. Após o golpe 
de 1930, iniciou-se uma etapa de transição, na qual nenhuma fração de classe conseguiu se tornar 
hegemônica, sucedendo a burguesia cafeeira. 

Particularmente, sobre a Revolução de 30, é importante mostrar a gradual substituição do 
complexo cafeeiro para uma economia industrial. O Estado brasileiro pré-1930 foi definido por 
Octavio Ianni (1977) como sendo um Estado oligárquico, condicionado pela economia primária 
exportadora, cuja dependência à monocultura do café havia evidenciado uma série de problemas 
estruturais e conjunturais. O que chama a atenção do autor no episódio da Revolução de 30 foram as 
condições criadas para o progressivo desenvolvimento do Estado burguês e na conseqüente derrota, 
ainda que parcial, do Estado oligárquico. No entendimento de Ianni, o momento histórico contribuiu 
para instalar um processo de ruptura política, econômica e cultural com o Estado oligárquico, além 
de solapar o arcabouço institucional jurídico-político que o sustentava. O autor acrescenta ainda que 
durante toda década de 1930, a produção industrial manteve um crescimento substancial, 60% 
superior no fim dos anos 30, tal condição econômica permitiu a conversão do Estado oligárquico 
para o Estado burguês. 

Na avaliação de Draibe (1985, p. 34), antes da crise do café já havia uma articulação entre o 
complexo cafeeiro e o capital industrial, e mais do que isso, a economia cafeeira carecia da 
expansão paralela de um setor industrial de bens de consumo, especialmente para sustentar a 
reprodução da força de trabalho. Draibe (1985, p. 32) conclui que a crise do café representou a 
possibilidade de se romper com a dependência aos humores dos mercados estrangeiros e às 
exportações de produtos primários para os países centrais, e salienta que o domínio do capital 
industrial, como novo eixo da acumulação capitalista, não aconteceu como um desenrolar natural 
dos fatos, deduzido a partir das condições estruturais existentes. 

O setor elétrico, por sua vez, não ficou imune às transformações em curso no país, pois o 
crescimento industrial e os sucessivos incrementos nas taxas de urbanização influenciaram na sua 
trajetória institucional nos anos ulteriores. O fato é que, de maneira cada vez mais clara, o ritmo de 
crescimento da produção de energia elétrica vai ficar aquém do crescimento da demanda. Em 
meados da década de 1940, já se vislumbrava um cenário de escassez de energia. 

O decreto do Código de Águas, de 1934, o instrumento jurídico que por mais de três 
décadas estabelecerá o padrão de regulação estatal do setor elétrico, "consagrou o regime das 
concessões e autorizações de aproveitamento de quedas d'águas para fins de hidreletricidade". Além 
de tornar patrimônio da União o potencial hidrelétrico, entre outras medidas, o Código consagrava o 
controle sobre as concessionárias de energia elétrica ao poder central, por intermédio de fiscalização 



técnica e financeira. O Código também excluía as empresas estrangeiras do processo de concessão, 
com exceção dos grupos já em atividade no país (Cachapuz, 2006, p. 108). O perfil centralizador do 
Código foi um reflexo da transição pela qual passava o Estado (Lima, 1984, p. 38). Peiter (1994) 
salienta que o Código subordinou os interesses locais aos 'interesses nacionais' e, desta maneira, "os 
sistemas elétricos foram perdendo gradativamente o seu caráter predominantemente local, para 
ganharem os espaços regionais". No período em foco, duas concessionárias estrangeiras, a Brazilian 
Traction, Light and Power Company (Grupo Light), de procedência canadense, e o American 
Foreign Power (Grupo Amforp), detinham o controle de quase todo o setor de produção e 
distribuição de energia elétrica no Brasil. Foi justamente destes grupos que vieram os ataques mais 
duros contra o Código de Águas1. 

Os grupos estrangeiros, desde o início da história do setor elétrico brasileiro, sempre tiveram 
um papel de destaque na expansão da geração e distribuição de eletricidade. Esta tendência não foi 
exclusiva ao Brasil, já que em boa parte da América Latina, observaram-se tendências parecidas. 
Como conseqüência direta, até a década de 1950, a evolução da capacidade instalada caminhava 
segundo as decisões de investimento do capital estrangeiro (Castro, 1985, p. 34). 

O Grupo Light atuava nas duas regiões mais urbanizadas e mais industrializadas do país: 
São Paulo e Rio de Janeiro. Por esta razão, estava confrontado a pressões para uma constante e 
intensa ampliação da capacidade produtiva. A Light consolidou dois complexos elétricos isolados 
baseado em dois sistemas de geração: Cubatão (SP) e Ribeirão das Lages (RJ). A expansão da 
capacidade instalada durante algumas décadas foi baseada na ampliação das unidades geradoras já 
existentes, mantendo-se próximas aos centros consumidores, o que dispensava a necessidade de 
buscar novos potenciais hidrelétricos mais distantes. Em fins da década de 40, os potenciais 
explorados já se encontravam praticamente esgotados (CASTRO, 1985, p. 38). 

 
Tabela 1. Evolução da Capacidade Instalada do Grupo Light no Brasil e a sua participação 
percentual. 1910 - 1960 
 

Anos Grupo Light 
 MW Particip. % 

1910 48 30,0 
1920 134 37,5 
1930 330 44,1 
1940 595 53,7 
1950 980 52,1 
1960 2.140 50,4 

Fonte: CASTRO (1985) 
 
A Amforp iniciou suas atividades no Brasil na década de 1920 ao comprar pequenas 

concessionárias no interior do estado de São Paulo e atendia, principalmente, ao complexo cafeeiro 
do oeste paulista. Na década de 1940, a Amforp passa a investir fora de São Paulo, em localidades 
como Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Paraná, etc. Em 1950, a Amforp já detinha 20,1% do mercado 
nacional de geração de energia elétrica. Tanto o Grupo Light quanto o Grupo Amforp apresentaram 
o seu pico de participação no mercado durante a década de 50, a partir daí a tendência foi uma 
suave queda. 

A constituição decretada após o golpe de 1937, que instaurou o Estado Novo, reforçou as 
tendências nacionalistas e a centralização do poder, já presentes na constituição de 34. No que 
concerne ao setor elétrico, a nova constituição estabelecia que os novos aproveitamentos 
hidrelétricos somente poderiam ser concedidos a brasileiros ou empresas brasileiras, tornando 
constitucional o que já se encontrava no Código de Águas. Essa medida trouxe algumas 
dificuldades no sentido de ampliar o parque gerador do país, pois os grupos estrangeiros já 
instalados no país só poderiam expandir o volume de energia produzido mediante aumentar o 
                                                 
1 Em LIMA (1984, p. 57), é possível ler trechos do depoimento do General Juarez Távora que denunciou as manobras 
dos grupos estrangeiros e de sua bancada no Congresso Nacional que se opuseram ao Código de Águas. 



número de unidades geradoras dentro de um mesmo aproveitamento. Diante do agravamento da 
escassez, a restrição foi revista em 1942, "permitindo que o governo, por medida, de conveniência 
pública, autorizasse o aproveitamento de novas quedas d'águas por empresas estrangeiras que já 
exerciam essa atividade no país ou que se organizasse como sociedades nacionais" (Cachapuz, 
2006, p. 119) 

Apesar do esforço do governo federal de intervir no setor elétrico, as primeiras tentativas do 
poder público no sentido de geração de energia partiram de iniciativas de governo estaduais, como 
por exemplo, a criação, em 1943, da Comissão Estadual de Energia Elétrica (CEEE), no Rio Grande 
do Sul, e, em 1945, da Empresa Fluminense de Energia (EFE). A centralização, por intermédio do 
Estado nacional, do controle do setor elétrico pode ter sido o lançamento das bases para o processo 
de estatização do setor no período histórico seguinte. Entretanto, sugere Lima2 (1984) que a 
correlação de forças políticas imbricadas no interior do Estado Novo demonstrava que a estatização 
não constava nos seus planos. 

Na tabela 2, abaixo, verifica-se que o período 1930-45, e notadamente os cinco primeiros 
anos da década de 40, marcam uma queda em relação ao ritmo de crescimento da capacidade 
instalada em relação ao período anterior (1910-30), que por sua vez manteve um acréscimo 
cumulativo da capacidade instalada próximo a 8%. Contudo, os dados apontam para uma evolução 
de um quadro que iria se traduzir, mais tarde, em uma conjuntura de crise energética. O intervalo 
temporal em foco indica um crescimento insuficiente para dar conta da demanda por energia 
elétrica, pois na década de 1930 o crescimento acumulado não ultrapassa 5%, e os cinco primeiros 
anos da década de 1940 assiste, influenciado pelos acontecimentos da guerra na Europa, um 
acréscimo anual muito lento. O período compreendido entre 30-45 apresenta um ritmo de 
crescimento da capacidade instalada de energia inferior às décadas anteriores, conforme aponta a 
tabela 2. 

 
Tabela 2. Crescimento cumulativo da capacidade instalada (1900-1945) 
 

Períodos Acréscimos 
Cumulativos (%) 

1900-1910 29,5 
1910-1920 8,4 
1920-1930 7,8 
1930-1940 4,9 
1940-1945 1,1 

Fonte: Cachapuz (2006, p. 131) 
 
A tabela 3 mostra o crescimento da produção de energia elétrica entre os anos 1930 e 45, 

somando todas as fontes - hidro e térmica. Neste mesmo período, a taxa de crescimento médio anual 
foi de apenas 3,7%. Outros dados que indicam o descompasso entre o consumo e a produção de 
energia elétrica se referem à taxa de utilização da capacidade instalada, pois se entre 1930 e 1945 a 
capacidade instalada cresceu por volta de 72%, no mesmo período o crescimento da produção de 
energia elétrica quase dobrou, alcançando 95%. Se se cruza estes dados com o consumo de energia 
elétrica das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, as maiores consumidoras de energia do país, o 
crescimento no mesmo decênio ultrapassa a cifra dos 219%, patamar muito alto para o ritmo da 
produção de eletricidade (Cachapuz, 2006, p. 132). 

 
Tabela 3. Evolução da capacidade instalada. 1930-1945 
 

 
Anos 

Total 
Potência 

(MW) 
Crescimento  

(%) 

                                                 
2 LIMA, José Luiz. Estado e Energia no Brasil. O setor elétrico no Brasil: das origens à criação da Eletrobrás (1890-
1962). São Paulo: IPE/ USP, 1984. p. 46. 



1930 778,802  
1935 850,129 9,2 
1940 1.243,877 46,31 
1945 1.341,633 7,9 

Fonte: Cachapuz (2006) 
 
Lima (1984, p. 42) indica que entre 1930 e 1939, o consumo cresceu 44% acima do 

crescimento da capacidade instalada, no mesmo período (Tabela 4). Portanto, neste período 
enquanto a capacidade instalada cresceu com uma taxa de crescimento anual média de 4,69% o 
consumo de energia no Brasil alcançou um acréscimo médio de 8,99% ao ano, um sinal de 
desequilíbrio entre o consumo e a produção de energia elétrica. 

 
Tabela 4. Evolução da capacidade instalada e do consumo de energia elétrica. 1930-1939 
 

Anos Consumo Crescimento 
anual % 

Capacidade 
Instalada 

Crescimento 
anual % 

1930 = 100  1930 = 100  
1930 100 - 100 - 
1933 121 12,0 105 1,9 
1936 180 13,9 119 9,1 
1939 217 5,8 151 1,3 

Fonte: Lima (1984, p. 42) 
 
Uma das características que marcam o setor elétrico brasileiro no período 1930-45, na 

avaliação de Lima3 (1984), são as profundas transformações institucionais, marcadas pela crescente 
intervenção estatal no setor, inclusive a atuação no campo da geração hidrelétrica. Peiter (1994) 
destaca a passagem dos sistemas elétricos isolados aos primeiros sistemas regionais teve início com 
o processo de oligopolização do setor. Essa concentração foi acompanhada dos primeiros 
movimentos mais significativos de regulamentação do setor, principalmente por intermédio do 
Código de Águas. Peiter ressalta ainda alguns desdobramentos das transformações que passava o 
setor elétrico brasileiro: transferência do poder de concessão da esfera estadual para federal; 
crescente preocupação com a interligação dos sistemas elétricos isolados, emergência do Estado 
enquanto um agente central, entre outras. 

 
Parte 2. O avanço do Estado no setor elétrico (1945-1962) 
 
O contexto econômico e político da segunda metade da década de 1940 foi marcado, no 

panorama internacional,  pelo fim da II Guerra Mundial e, na esfera nacional, pelo fim do Estado 
Novo. O término da guerra orientou a economia mundial para um período de crescimento 
econômico e de retomada dos investimentos. No Brasil, o fim da ditadura varguista apontava para 
reformas estruturais importantes no Estado. Uma discussão central travada no cenário brasileiro era 
o papel que deveria ser atribuído ao capital privado, tanto nacional quanto estrangeiro, no processo 
de mudanças econômicas que se avizinhava. Neste sentido, atrelado a este debate, encontrava-se as 
discussões sobre os limites da regulamentação estatal para o setor elétrico. 

O período do pós-guerra, de maneira geral, pode ser caracterizado como uma etapa de 
transição no âmbito do setor elétrico, pois neste intervalo observa-se a transformação de um perfil 
produtivo concentrado no capital privado estrangeiro para a propriedade estatal. A Tabela 5 mostra 
justamente esta tendência: se no início da década de 1950 o capital privado estrangeiro detinha uma 
presença setorial bem superior, dez anos depois o panorama veio a ser inverter, o Estado passou a 
deter a maior parcela dos investimentos. Ver-se-á posteriormente que, no que se refere à sua 
dimensão espacial, o setor elétrico brasileiro se expandiu territorialmente, pois se a iniciativa 

                                                 
3 LIMA, José Luiz. Estado e Energia no Brasil. O setor elétrico no Brasil: das origens à criação da Eletrobrás (1890-
1962). São Paulo: IPE/ USP, 1984. p. 84. 



privada não julgava viável carregar o pesado fardo dos investimentos longe dos principais centros 
urbanos, o Estado deslocou a fronteira elétrica, ampliando não só o volume de energia gerada, mas 
também o alcance espacial do setor elétrico.  

 
Tabela 5. Composição percentual da capacidade geradora instalada por categoria de propriedade. 
1953-1964 - anos selecionados 
 

Anos Capital 
Estrangeiro 

Capital Nacional 
Privado 

Capital Nacional 
Estatal 

1953 61,0 12,9 8,2 
1960 52,3 6,3 20,2 
1964 38,7 3,8 39,7 

Fonte: Cachapuz (2006) 
 
Uma avaliação mais ampla de Castro (1985), indica que esta mudança deveu-se, em 

primeiro lugar, ao fato dos grupos oligopolistas estrangeiros se mostrarem incapazes, ou não 
interessados, em incrementar a oferta de eletricidade no ritmo necessário a acompanhar a expansão 
da demanda. A solução encontrada para resolver os problemas provocados pela crise do déficit de 
energia foi a ampliação da intervenção do Estado no setor elétrico, por meio da construção de 
usinas geradoras, instalação de linhas de transmissão e criação de empresas públicas. Ao explicar o 
ingresso do Estado no setor elétrico, Castro aponta que havia uma "necessidade de ampliar e 
modernizar a capacidade geradora do Estado" e, além disso, uma "maior lucratividade do capital 
privado era obstaculizada por certas características da indústria elétrica, (...), que apresentava 
uma baixa rentabilidade vis-à-vis com outros setores produtivos". 

De maneira geral, havia duas correntes participando ativamente da disputa política no 
campo do setor elétrico. A primeira, claramente nacionalista, era marcada por um pensamento 
amplamente favorável à intervenção do Estado na economia, notadamente nos setores de infra-
estrutura, como no caso da produção, distribuição e comercialização de energia; este grupo 
creditava ao Estado à responsabilidade por ser o agente central na impulsão do desenvolvimento 
industrial. Além disso, os discursos que engrossavam as fileiras nacionalistas, culpavam as 
empresas estrangeiras e a situação de monopólio pelo recuo dos investimentos na expansão da 
oferta de energia no país. A outra corrente política-econômica, orientada pelos princípios do 
liberalismo econômico e do livre mercado, defendia uma postura simpática à primazia, quando não 
exclusividade, da participação do capital privado em todos os setores da economia. Em 
consequência, defendiam a manutenção do controle do setor elétrico por parte dos grupos 
estrangeiros (notadamente os grupos Light e Amforp). Este segundo grupo possuía, inclusive, 
"representação parlamentar", já que não é incomum encontrar nas pesquisas sobre o período as 
referências à "bancada da Light" e ao "polvo canadense". 

Até meados da década de 1940, o Brasil apresentava uma relação entre a oferta e a demanda 
por energia elétrica de alguma maneira que pode-se chamar de relativamente confortável. Esse 
conforto começa a ser substituído por uma sensação de insegurança energética quando mudanças 
estruturais no modelo de desenvolvimento econômico e industrial não foram acompanhadas, no 
mesmo ritmo, pela expansão do trinômio geração/transmissão/distribuição de energia elétrica. A II 
Guerra (1939-45) acentuou esse processo e praticamente interrompeu a construção de novas 
unidades geradoras, devido à impossibilidade de importação de equipamentos necessários a essa 
atividade. Cabe destacar que o crescimento da produção de energia elétrica não foi suspenso, mas 
insuficiente para dar conta da demanda, visto que no período beligerante a incremento da 
capacidade instalada no Brasil foi de apenas 14%. 

Pelo lado da demanda, o crescimento da participação percentual das indústrias de bens de 
consumo duráveis (principalmente os eletrodomésticos) e de bens de capital (máquinas e 
equipamentos), frente às indústrias de menor desenvolvimento tecnológico, porém menos intensivas 
em energia elétrica, propiciou um incremento expressivo do consumo de energia. Por sua vez, o 



consumo de eletrodomésticos ampliou a demanda por energia residencial e isso, associado ao 
acelerado processo de urbanização brasileira, significou um volume ainda maior de eletricidade. 

Esse duplo movimento, a tímida expansão da capacidade instalada de geração de energia 
elétrica por parte dos grupos estrangeiros, de um lado, e o célere crescimento do consumo, de outro 
lado, se traduziu em um balanço energético deficitário e uma crise de abastecimento que acarretou 
em diversos empecilhos para a economia nacional, notadamente, para as indústrias no sudeste do 
país, inclusive com políticas de racionamento. Com o intuito de garantir a geração de energia em 
níveis satisfatórios, o Estado, em princípio através de alguns governos estaduais e, em seguida, por 
intermédio do governo federal, caminhou na direção de expandir a sua participação no setor 
elétrico. Este processo culminou na estatização do setor com a criação da Eletrobrás, invertendo a 
hegemonia, que antes pertencia à iniciativa privada, sobretudo dos grupos estrangeiros. Quanto às 
iniciativas estaduais, cabe ressaltar o exemplo do estado do Rio Grande do Sul, em face ao 
momento de indefinições políticas, criou a CEEE, cujo objetivo central seria executar as soluções 
de emergência para a crise de fornecimento de energia para os parques industriais (são Leopoldo e 
Caxias) do estado. 

Com a fim da ditadura de Getúlio Vargas, a chegada ao poder de Dutra marcou um novo 
período para o setor elétrico. O principal projeto de governo da administração Dutra foi o Plano 
Salte, que por sua vez, destinou 16% do orçamento total para o setor de energia. Uma fração 
expressiva destes recursos destinados ao setor elétrico concentrou-se na construção da Usina de 
Paulo Afonso, até então principal projeto de geração hidrelétrica, e talvez o principal acontecimento 
para o setor tenha sido a constituição da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), em 
1948. No que tange ao setor elétrico, Lima (1984, p. 62) confere à administração Dutra uma postura 
conservadora, pois não teria dado prioridade ao avanço da industrialização, nem a reestruturação do 
modelo agro-exportador. Em 1952, o plano Salte fora abandonado. 

O retorno de Vargas, em 1951, retomou a orientação nacionalista que conferia ao Estado um 
papel de destaque na economia. O governo de Vargas buscava acelerar a industrialização brasileira 
por intermédio do aumento da produção de bens de consumo e maior intervenção do Estado nos 
setores de infra-estrutura. Neste sentido, a Mensagem ao Congresso Nacional encaminhada pelo 
presidente em 1951, destacava a necessidade de intervenção do Estado na questão da 
hidreletricidade e a defesa do Código das Águas. Na avaliação de Cachapuz (2006, p. 164), "um 
ponto fundamental presente na Mensagem era o que defendia a maciça participação do Estado na 
produção de energia elétrica. Essa posição se baseava em considerações acerca do desempenho das 
grandes concessionárias estrangeiras que, embora obtendo lucros em suas atividades, não vinham 
respondendo a contento ao aumento da demanda, e das empresas privadas de menor porte, de 
capital nacional, que dispondo de bases financeiras reduzidas, não eram capazes de mobilizar 
recursos suficientes para realizar investimentos reconhecidamente elevados e de lenta maturação". 
O governo de Vargas também não poupou esforços na defesa do ingresso de capitais privados 
estrangeiros, além do estabelecimento de colaboração técnica internacional. 

As bases legais que permitiriam a viabilização de uma maior participação do Estado no setor 
de energia foram elaboradas pelo Poder Executivo e encaminhados ao Congresso em 1953. Em 
primeiro lugar, a proposta do Fundo Federal de Eletrificação (FFE), cujos recursos  proviriam 
essencialmente do Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE) e que serviria como fonte de 
financiamento da ação estatal no setor. Ambas as propostas contrariaram os interesses das duas 
maiores empresas do setor, a Light e a Amforp. Nas manifestações de seus porta-vozes nos partidos 
políticos e na imprensa, que dominaram o debate, as iniciativas governamentais eram apontadas 
como ameaça de estatização da economia. O IUEE representou um importante impacto nas políticas 
de governo nos anos seguintes, pois assegurou, em escala nacional, pela primeira vez uma fonte de 
receita voltada exclusivamente para o setor elétrico, o que permitiu, decisivamente a escalada de sua 
nacionalização nos anos seguintes. Por sua vez, o FFE determinava que os recursos destinados aos 
estados e municípios deveriam ser aplicados por uma empresa pública criada exclusivamente para 
esse fim, fato este que incentivou a criação das empresas estaduais do setor elétrico, conforme 
mostra a Tabela 1.6. Segundo Lima (1984, p. 106) a presença dos governos estaduais na expansão 



do setor elétrico cumpriu um papel estratégico, pois à medida que as iniciativas do governo federal 
eram obstruídas no Congresso, eram aqueles os responsáveis por dar 

 
Tabela 6. Empresas estaduais de energia elétrica e respectivo ano de criação 
 

Estado Empresa 
Estadual 

Ano de 
Criação 

Rio Grande do Sul CEEE   (1) 1943 
Minas Gerais CEMIG 1952 

 
São Paulo 

USELPA 1953 
CHERP 1955 

CELUSA 1961 
BELSA 1962 

Paraná COPEL 1953 
Santa Catarina CELESC 1955 

Goiás CELG 1955 
Mato Grosso CEMAT 1958 

Bahia COELBA 1960 
Rio de Janeiro EFE (depois CELF)  (2) 1945 

Maranhão CEMAR 1959 
Alagoas CEAL 1960 

Rio Grande do Norte COSERN 1961 
Sergipe ENERGIPE 1961 
Piauí CEPISA 1962 

Fonte: Lima (1984, p. 104 e 105) 
 

(1) A CEEE/ RS foi transformada em autarquia, em 1952, e em sociedade de economia mista, em 1963. 
(2) A Empresa Fluminense de Energia (EFE) atuava desde de 1945 e acabou sendo encampada pelas Centrais Elétricas 
Fluminense em 1963. 

  
Outro marco legal que apontou a política nacional para o caminho da estatização do setor 

elétrico foi o Projeto de Lei referente ao Plano Nacional de Eletrificação (PNE), encaminhados ao 
Congresso em abril de 1954. Na ótica do PNE, a necessária opção brasileira pelo aproveitamento 
das potencialidades da hidreletricidade, exigiria um grande volume de recursos, que a iniciativa 
privada não podia, no caso do capital nacional, ou não queria, no caso do capital estrangeiro, 
investir. Ainda segundo o PNE, a alegação por parte das duas grandes subsidiárias estrangeiras, que 
criticavam a política tarifária do governo ao restringir a margem de lucro das empresas, era 
insuficiente para justificar a tímida expansão da capacidade instalada de geração de energia elétrica 
que freava o crescimento industrial. Para o PNE, estava claro que caberia ao Estado o papel central 
a ampliação do setor. Contudo, o PNE ressaltava que o campo da distribuição de energia elétrica era 
o mais apropriado para o setor privado por demandar um menor volume de capital fixo e permitir 
um retorno mais rápido dos investimentos efetuados. 

O PNE tinha um foco voltado para um prazo de dez anos, na qual se esperava que o déficit 
de energia que vinha crescendo no decênio anterior fosse coberto, o parque de geração de 
eletricidade estivesse numa situação confortável e pudesse contar com alguma margem de 
segurança, interligar os sistemas elétricos e uniformizar as freqüências de transmissão e 
distribuição. O PNE também apostava, segundo a Cachapuz (2006, p. 171) na concentração das 
unidades geradoras nas mãos da União e dos estados. 

Peiter (1994, p. 21) destaca que o PNE deu grande ênfase na escala regional do 
planejamento, e que a centralidade do plano residia na coordenação da produção de energia elétrica 
de maneira a interligar os sistemas regionais. Na avaliação de Peiter são quatro as principais 
propostas do PNE: (a) constituição de sistemas interligados regionais; (b) construção de longas 
linhas de transmissão; (c) divisão do país em regiões energéticas auto-suficientes; e (d) 
centralização do planejamento em um único órgão federal. 

A criação do Ministério de Minas e Energia, em julho de 1960, que incorporou e submeteu a 
uma única direção o Cnaee, o DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) e Chesf, 



corroborou a tendência de delegar ao Estado uma atribuição maior no setor de infra-estrutura. Mas o 
passo "estatizante" decisivo somente viria acontecer na década de 1960, com o Projeto de Lei nº 
4.280 que determinava a constituição das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás). A 
Eletrobrás foi edificada com base nos debates e desdobramentos políticos, nos anos 50, de apelo 
nacionalista que culminou, também, e com anterioridade, na criação da empresa estatal, a Petrobrás. 
Se a Petrobrás constitui antes uma aposta num futuro incerto, pois eram poucas e incertas as 
informações acerca das reservas petrolíferas, o menos não se poderia dizer da Eletrobrás, uma vez, 
embora imperfeitamente inventariado, era notório o grande potencial hidrelétrico, que se contava 
mobilizar para levar a cabo a execução do PNE. 

O projeto nacionalista da Eletrobrás não ficou livre de ataques políticos e foi alvo de forte 
oposição da corrente privatista, ligada às subsidiarias estrangeiras. O Projeto de Lei levou sete anos 
em tramitação no Congresso Nacional, somente sendo transformado em lei em 1961, na 
administração de Jânio Quadros. A Conferência Nacional da Indústria (CNI), no ano de 1957, 
assumiu uma posição contrária à criação da Eletrobrás respaldada, por quase todos os porta-vozes 
do capital privado. Se por um lado, a corrente privatista denunciava o projeto da Eletrobrás, do 
outro, uma ampla gama de manifestações favoráveis à estatal encontraram eco nas vozes dos 
estudantes, sindicatos, militares, jornalistas, o que lembrava, numa escala menor, o movimento "o 
petróleo é nosso". 

A chegada de Juscelino Kubitschek à Presidência da República resultou na utilização 
sistemática de recursos externos para acelerar a industrialização do Brasil, que cresceu a passos 
largos durante o seu governo. Destaca-se o Plano de Metas do governo JK - 50 anos em 5 - cujo 
foco era "acelerar o processo de acumulação, aumentando a produtividade dos investimentos 
existentes e aplicando novos investimentos em atividades produtivas". Buscava-se também 
desobstruir os 'gargalos' da economia brasileira por intermédio dos investimentos estatais em infra-
estrutura, desprezados pelo capital privado em razão dos vultuosos recursos necessários e o retorno 
de longo prazo. Por outro lado, também caberia ao Estado promover um ambiente favorável ao 
desenvolvimento da iniciativa privada. Muitos dos economistas que participaram do Plano de 
Metas, haviam estado também na Comissão Mista Brasil-EUA, e utilizaram os seus diagnósticos. 

De maneira geral, os governos Vargas e JK se distanciam no que diz respeito à centralidade 
do capital estrangeiro na economia do país. JK promoveu a entrada significativa de capital 
estrangeiro nas áreas novas, sob os auspícios do nacional-desenvolvimentismo, promovendo a 
internacionalização da economia. A empresa pública, em linhas gerais, passou a se limitar a uma 
atuação no setor de infra-estrutura, alguns ramos da indústria de base e à operação de agências de 
financiamento de longo prazo. (LIMA, 1984, p. 94). É sabido também que neste mesmo governo, a 
busca por financiamento externo provocou um crescimento vertiginoso da dívida externa brasileira. 

A Cachapuz (2006) destaca que, no campo da energia, os resultados obtidos foram 
considerados satisfatórios, já que a marca de 7.411 MW de potência instalada havia sido atingida, 
correspondendo a quase 90% das metas traçadas no Plano. Outro dado importante, conforme a 
Tabela 7 abaixo, foi a evolução da capacidade instalada de energia elétrica no período 1945-65, que 
alcançou uma média de 8,9% por ano, bem superior ao crescimento registrado nos quinze anos 
anteriores, cuja taxa foi de 3,7%. 

Ao longo de todo governo JK, o Estado trilhou o caminho da estatização da geração de 
energia elétrica, se tornando, em poucos anos, responsável pela maior parte da produção. Neste 
sentido, as empresas públicas, tanto federais quanto estaduais, tornaram-se os principais agentes da 
expansão da capacidade geradora. A tabela 1.7 também mostra que a aceleração do crescimento 
iniciou-se a partir de 1954 com a operação da UHE de Paulo Afonso I, no rio São Francisco, e 
continuou com a entrada Paulo Afonso II, em 1961, e Furnas, no ano seguinte. Além destes 
investimentos do governo federal, começavam a ser visíveis os êxitos iniciais provenientes dos 
esforços realizados por alguns governos estaduais, tais como Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas 
Gerais. No caso da Cemig, destaca-se o início da operação da usina de Três Maria, em 1962. 

 
Tabela 7. Evolução da Capacidade Instalada no Brasil (1945-1962) 



 
ANO CAPACIDADE 

INSTALADA (MW) 
TAXA DE 

CRESCIMENTO % 
1945 1.341 - 
1950 1.882 40,3 
1955 3.148 67,3 
1960 4.800 52,5 
1962 5.728 19,3 

Fonte: Cachapuz, 2006 
 
O período que vai de 1945 até 1962, de que trata o capítulo, pode, pois, ser caracterizado 

como de destacada expansão, notadamente no que toca à parte de geração. Ainda pode-se subdividir 
o período em duas partes: a)  um primeiro sub período, que vai até meados dos anos 50, em que o 
elemento dominante é o sub investimento e a incapacidade do setor elétrico, dominado por 
empresas privadas, sobretudo estrangeiras, de assegurar a expansão da capacidade instalada a taxas 
compatíveis com o crescimento urbano-industrial; b) um segundo sub período, a partir da metade 
dos anos 50, em que se intensifica a presença estatal, cujos primeiros passos havia sido dados com a 
criação da CHESF, o IUEE e o PNE, e expressiva expansão da oferta de energia elétrica de fonte 
hídrica por empresas públicas. Esta expansão da capacidade geradora foi impulsionada pela 
mudança do papel do Estado, que passou a intervir gradativamente enquanto um agente central, 
como pôde ser percebido nos parágrafos anteriores. Se em 1945 a capacidade instalada fora de 
1.341 MW, o ano de criação da Eletrobrás registra um montante de 5.728 MW, isto é, uma 
expansão média de 8,9% ao ano. 

Conforme destaca a Cachapuz (2006, p. 197) "a crescente participação das empresas 
federais e estaduais na geração de energia elétrica constitui um elemento fundamental no processo 
de expansão do setor", e cabe ressaltar que célere expansão foi decorrente da intervenção do Estado, 
num momento em que a oferta de energia mostrava-se insuficiente para atender a demanda cada vez 
maior, foi responsável pela radical alteração no perfil do setor. Essa expansão, como já foi 
mencionado anteriormente, não diz respeito somente ao volume de investimento e a sua capacidade 
de geração, mas também à escala dos investimentos, que ultrapassaram os limites das regiões sul e 
sudeste do país. 

As empresas estatais não possuíam um papel de destaque no setor elétrico, até o início dos 
anos 50, esse quadro começa a mudar através da constituição da Chesf, em 1945, uma intervenção 
pioneira do governo federal na produção de energia elétrica. Com o objetivo de minorar o atraso 
energético no nordeste, a Chesf "foi um marco da intervenção estatal pois definiu as características 
das grandes obras federais: elevada potência instalada, com longas linhas de transmissão, supridoras 
de mercados regionais, atuando como agentes catalisadores à interligação de outras usinas, 
possibilitando o surgimento de complexos sistemas elétricos" (CASTRO, 1985, p. 78). 

A despeito da criação da Chesf ter sido um marco, as primeiras empresas estatais foram as 
estaduais, em particular a CEEE, criada em 1943. Esse fenômeno está associado ao desequilíbrio 
entre a oferta e a demanda de energia que desestimulava o crescimento industrial. Assim, foram os 
governos estaduais que passaram a assumir a responsabilidade da expansão da produção de 
eletricidade através da construção de planos estaduais de eletrificação. O avanço das empresas 
públicas foi resultado da decisão de alguns governos estaduais que, deparados com a crise de 
energia, optaram por intervir na produção de energia elétrica através da constituição de usinas, tanto 
térmicas e hidrelétricas. 

Castro (1985, p. 85), atesta que ao analisar a evolução da indústria em um horizonte 
temporal mais amplo, é possível perceber a ocorrência do fenômeno da concentração de capital, isto 
é, aumento do tamanho (em MW) das unidades produtivas. Assim, as causas do fenômeno podem 
ser explicadas, por um lado, no crescimento da demanda que exige usinas maiores, e do outro lado, 
os ganhos de escala associados ao aumento das plantas produtivas. O autor explica que, na indústria 
de energia elétrica, quanto maior é a capacidade geradora instalada de uma usina hidrelétrica, menor 
será o custo por kW. (CASTRO, 1985, p. 23) 



A Tabela 8, seguinte, traduz o avanço da participação estatal em termos de capacidade 
instalada. No período que abarca a tabela, 58% do incremento na capacidade instalada se deve a 
investimentos executados pelas empresas públicas, de tal maneira que em 1965, o Estado já havia se 
tornado responsável pela maior parte do parque gerador. Enquanto as empresas privadas passaram 
de 1.635 MW de capacidade instalada para 2.486 MW, um aumento de apenas 52%, as empresas 
públicas, tanto estaduais quanto federais, multiplicaram sua capacidade instalada por 29 vezes, 
neste 13 anos. 

 
Tabela 8. Evolução da Capacidade Instalada por Agente Gerador. 1952-1962 - anos selecionados 
 

 
Ano 

Estatal Privado Autoprodutor 
Potência 

MW 
Particip. 

% 
Potência 

MW 
Particip. 

% 
Potência 

MW 
Particip. 

% 
1952 136 6,8 1.635 82,4 214 10,8 
1955 538 17,1 2.248 71,4 362 11,5 
1960 1.099 22,9 3.182 66,3 519 10,8 
1965 4.048 54,6 2.486 33,6 877 11,8 

Fonte: Lima (1984) 
 
A administração Kubitschek assentou a fragmentação em áreas de atuação entre as empresas 

públicas e privadas. Castro (1985) denominou esta fragmentação de pacto de clivagem. De um lado, 
as empresas estatais direcionaram os seus principais investimentos para o campo da geração de 
eletricidade, por sua vez, as empresas privadas, estrangeiras ou não, permaneceram no campo da 
distribuição. Como o início da ampliação da presença do Estado no setor se deu em um contexto de 
crise energética, esta foi tolerada, porém,  compreende Castro (1985, p. 142), a intervenção estatal 
carecia de uma justificativa pragmática, visto que este fato violava os pressupostos do liberalismo e 
atentava contra as opiniões das companhias privadas e as sugestões das comissões de cooperação 
técnica internacionais. No entendimento dos grupos estrangeiros, a razão da crise energética estava 
centrada no "excesso de Estado", e a da crítica ao Estado-regulador, surgiu como solução, 
contraditoriamente, o Estado-produtor. Entretanto, com a ressalva de que a presença do Estado 
deveria ser complementar e dependente dos interesses privados. 

Ao mesmo tempo em que a participação do Estado ampliava a passos largos, tramitava no 
Congresso o projeto de criação da Eletrobrás, que acabaria por se tornar a consolidação do modelo 
estatal no setor. O projeto da Eletrobrás, originalmente concebido ainda no governo Vargas, passou 
por muitas mudanças ao longo dos quase oito anos em que esteve a tramitar no Poder Legislativo, o 
que levou algumas figuras públicas nacionalistas a chamar de "farrapo da Eletrobrás". A Centrais 
Elétricas Brasileiras incorporou todas as aplicações realizadas pelo BNDE e se tornou responsável 
pela definição dos planos de expansão do sistema elétrico brasileiro. 

Em oposição aos quinze anos anteriores, no período 1945-62, há uma expansão, que de 
algum modo, pode ser considerada satisfatória para o setor, já que foi atingido um crescimento 
anual de 8,7 % anual, e a capacidade instalada brasileira passa de 1.342 para 5.729 MW, uma 
multiplicação de mais de 4,2 vezes. Diferente dos anos anteriores, quem liderava o processo de 
expansão da oferta de energia era o Estado. 

De maneira geral, o Estado foi o agente central que iniciava a expansão da fronteira elétrica. 
Se anteriormente, sob a égide das companhias estrangeiras, os investimentos em geração e 
transmissão foram concentrados espacialmente no eixo RJ - SP, a partir das décadas de 1940 e 50, 
alguns empreendimento em geração importantes escaparam dos limites do sudeste, tendência esta 
que iria se consolidar a partir da constituição da Eletrobrás e de suas subsidiárias regionais, nos 
anos seguintes. 

 
Parte 3. O Período Estatal (1962-1989) 
 



A constituição da Eletrobrás coincidiu com um período conturbado da vida política 
brasileira, a renúncia de Jânio Quadros em meados de 1961 e a conseqüente posse do seu sucessor 
João Goulart, visto como um esquerdista pelos pensamentos mais conservadores e moderado pelos 
grupos mais à esquerda, se traduziu numa crise política, institucional e econômica. A crise política 
se deve às instabilidades na sucessão presidencial, um governo confuso como o de Quadros; que 
não teve sucesso nem habilidade política para dar encaminhamento aos seus projetos, como a lei 
anti-truste, a reforma agrária e o combate à corrupção no interior do governo; foi seguido por outro 
governo instável, Goulart, que por conta de suas declarações e propostas - as chamadas reformas de 
base4 -, muito progressistas para o conservador comando militar, acabou deposto. A crise 
institucional é referente à forma de governo: Goulart assumiu a presidência mediante um 
compromisso de aceitar o parlamentarismo, de maneira a reduzir o seu poder enquanto presidente, 
sob pena dos militares não permitirem a sua posse. Contudo a experiência do parlamentarismo 
republicano no país não alcançou o 15º mês de existência. A crise econômica de 1962, que ao lado 
da "ameaça comunista" também serviu de justificativa para o golpe militar, foi marcada pela queda 
do crescimento do PIB e da produção industrial, pelo déficit cambial e pela alta taxa de inflação. O 
plano trienal, elaborado pelo economista e Ministro de Planejamento Celso Furtado, não atingiu os 
objetivos traçados e acabou sendo deixado de lado já no ano seguinte. 

Mesmo diante deste cenário conflituoso, a emergência da Eletrobrás foi um marco 
fundamental no movimento do Estado brasileiro rumo a afirmação da centralidade do governo nas 
decisões do setor elétrico, quando assumiu o papel de administradora do Fundo Federal de 
Eletrificação (FFE) e de articuladoras das quatro subsidiárias federais então existentes: a Chesf, 
Furnas, a Chevap e a Termochar, além das associadas dez concessionárias estaduais: entre elas, a 
Cemig, a CEEE, a Celusa, a Sotelca. No ano de 1962, ainda no governo Goulart, é criada a Conesp 
- Comissão de Nacionalização das Empresas Concessionárias de Serviço Público - órgão vinculado 
ao governo federal que tinha por objetivo estatizar as concessionárias compreendidas como 
estratégicas para permanecer nas mãos do capital privado. No setor elétrico, visava a aquisição das 
subsidiárias da Amforp e, mais tarde, as da Light. A Eletrobrás integrou a Conesp tão logo esta foi 
criada e iniciou as conversas no sentido de propor uma solução menos conflituosa para a subsidiária 
da Amforp no Rio Grande do Sul que havia sido encampada pelo governo do Estado5. As 
negociações com Amforp foram iniciadas e interrompidas no governo de Goulart, e retomadas 
somente no ano seguinte, já no governo militar, quando este se comprometeu em pagar por todas as 
subsidiárias, inclusive a gaúcha, em condições aceitas pela empresa norte-americana. Nos anos 
posteriores, as empresas ligadas a Amforp seriam gradativamente incorporadas às subsidiárias da 
Eletrobrás. 

Com a derrubada do governo Goulart por meio de um golpe militar e a emergência de duas 
décadas de uma sucessão de governos militares, se iniciou uma longa temporada de um Estado 
centralizador e autoritário. No plano da política econômica, os militares se concentraram nas 
reformas monetárias e financeiras, cujo objetivo central foi frear a inflação e inverter a curva da 
estagnação econômica. Neste sentido, foram criados o Banco Central  e o Conselho Monetário 
Nacional (ambos em dezembro de 1964) e uma série de medidas que ampliavam a presença do 
Estado na economia. 

Outra medida do governo militar que poderia ser chamada de estatizante, e seguia a lógica 
de aumentar a presença do Estado em setores estratégicos, foi a reformulação institucional que 
culminou na constituição de um novo órgão, com funções normativas e de regulação, o 
Departamento de Águas e Energia Elétrica (Dnaee), em 1965. No que tange ao setor elétrico 
brasileiro, Cachapuz (2006, p. 276) destaca que a partir deste momento estava criada a estrutura 
básica do setor que se estenderia pelos próximos decênios, até a chegada dos processos de 
privatização na década de 1990. 

                                                 
4 As reformas de base projetavam transformações estruturais consideradas necessárias ao Brasil, e incluía as reformas 
urbanas, agrárias, universitária, política e maior controle das remessas de lucro para o exterior. 
5 No ano de 1959, o governo gaúcho, insatisfeito com os serviços oferecidos pela concessionária da Amforp, a Ceerg, 
comprou-a pelo preço simbólico de um cruzeiro, o que criou um fato diplomático entre o Brasil e os EUA. 



Nas escalas dos estados, também se observava uma centralização e ampliação estatal nos 
serviços de energia elétrica. Em São Paulo, o governo estadual reuniu 11 empresas sob a Cesp 
(Centrais Elétricas de São Paulo). Este movimento também foi perceptível em outros estados, foram 
várias as concessionárias locais, privadas ou não, que foram absorvidas por companhias estaduais. 
Os serviços de distribuição de energia, de maneira geral, foram transferidos da União aos poderes 
estaduais. A única exceção foi o Espírito Santo, em razão do desinteresse do governo capixaba em 
assumir a antiga subsidiária da Amforp, foi criada uma concessionária federal subordinada a 
Eletrobrás, Escelsa (Espírito Santo Centrais Elétricas). 

Para Peiter (1994, p. 54), o que chama a atenção é a passagem de um modelo de 
planejamento do setor elétrico de escala regional para um planejamento setorial cada vez mais 
integrado, que buscava dotar o território com equipamentos de infra-estrutura, de modo a permitir a 
ampliação da industrialização. 

"A passagem da escala regional para a escala nacional, (...) pode ser 
observada no setor elétrico num processo que se iniciou em 1959 com os 
primeiros estudos energéticos abrangentes coordenados por Furnas e só se 
completou em 1979 com o 'Plano 95' da Eletrobrás levando, portanto, vinte anos 
para se efetuar. A consolidação de empresas regionais como Furnas e a Chesf e a 
maturidade alcançada pela Cemig estão na origem desse processo". 

 
A criação de duas novas subsidiárias de âmbito regional aos moldes das já existentes Furnas 

e Chesf, a Centrais Elétricas do Sul do Brasil (Eletrosul) e a Centrais Elétricas do Norte do Brasil 
(Eletronorte), criadas respectivamente nos anos de 1968 e 73, completou o mosaico das subsidiárias 
de escala regional. O período de sucessivos governos militares tornou a distribuição da atuação das 
estatais bem 'encaixadas', na qual cada estatal possuía sob sua responsabilidade uma certa porção do 
território, não havia 'espaço vazio', todos os cantos do território estavam ocupados por alguma 
subsidiária federal. Esse tema será tratado mais adiante ao ser discutido a configuração espacial do 
setor neste período. As empresas federais de atuação local foram integradas aos respectivos quadros 
das empresas regionais, tais como a Termochar e a Sotelca. O projeto em conjunto com o Paraguai, 
facilitado pelas relações fraternais entre governos militares conservadores e autoritários em as 
ambas nações, que objetivou na construção de uma grande hidrelétrica na fronteira e a constituição 
da subsidiária Itaipu Binacional, em 1974. 

 
A interligação do sistema 
 
A despeito da constituição de aparelhos institucionais centralizadores como a Eletrobrás 

(1962) e o Ministério de Minas e Energia (1960) e uma organização administrativa hierarquizada, 
durante a década de 1960 as empresas do setor atuavam de maneira, quase na sua totalidade, 
isolada. O planejamento, como explica Cachapuz (2006), era "definido pelas empresas em função 
de seus requisitos e projetos específicos, voltados para o atendimento de sistemas isolados ou, 
quando muito, com fraco nível de intercâmbio". Segundo o pensamento hegemônico no setor, 
tornava-se cada vez mais imperativa a exigência de encorpar o conhecimento acerca das bacias 
hidrográficas, de articular as decisões a respeito dos projetos de geração e transmissão, de 
possibilitar a transmissão de eletricidade entre diferentes bacias em função dos períodos de seca e 
úmidos em distintas regiões, entre outros. 

Havia uma série de questões no país que exigia uma coordenação nacional do setor, o 
avanço da industrialização e os incrementos nas taxas de urbanização demandavam um volume 
maior de geração de energia, os sistemas isolados distribuídos pelo território brasileiro e a ausência 
de sistemas interligados impossibilitavam um planejamento em escala nacional. Aos olhos dos 
órgãos de governo, a expansão do Estado no setor elétrico precisava se dar em outras frentes, neste 
sentido foram constituídos organismos sob a coordenação da Eletrobrás, tais como o GCOI, criado 
em 1973 para coordenar e planejar as ações nos sistemas interligados brasileiro, o CCON, 
constituído no ano seguinte para servir como um fórum de debates e troca de informações acerca do 



planejamento elétrico das regiões norte e nordeste, e o SIESE (Sistema de Informações Estatísticas 
do Setor Elétrico), em 1976, cujo foco foi subsidiar as ações da Eletrobrás e de todo aparato 
institucional-governamental com monitoramento do comportamento das bacias hidrográficas, 
dados, informações estatísticas e cartográficas. A interligação dos sistemas e a coordenação 
nacional do setor, já previstos nos estudos de décadas anteriores, passaram a ser compreendidos 
como uma importante condição para a expansão setorial. 

Desde a década de 1950, os sistemas elétricos das Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro 
e de São Paulo já se encontravam interligados, no entanto Peiter (1994, p. 70) julga que a primeira 
grande interligação do sudeste brasileiro se deu em 1963, "com a integração dos maiores sistemas 
elétricos do país, os de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro", por intermédio da inauguração 
da UHE de Furnas, no rio Grande, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. A proximidade do 
início da operação da usina de Itaipu, que acabou ocorrendo em 1983, produziu um grande impacto 
sobre a urgência de se concluírem algumas linhas de transmissão, pois o vasto volume de energia a 
ser gerada necessitava ser distribuída para os principais centros consumidores do país. Esta urgência 
apenas ratificou a exigência de uma maior centralização da estrutura administrativa do setor. Assim 
sendo, o GCOI incorporou os objetivos de "coordenar, decidir ou encaminhar as providências 
necessárias ao uso racional das instalações geradoras e de transmissão, existentes e futuras, nos 
sistemas elétricos interligados das regiões sudeste e sul". O nordeste apenas fora incorporado ao 
sistema GCOI apenas em 1977. 

Outra questão destacada pelo autor se refere ao "choque do petróleo de 73", episódio que 
elevou a cotação internacional do barril em 300%. Por conseguinte, o GCOI passou a se preocupar 
em buscar medidas de maneira a promover a economia de combustíveis utilizados em termelétricas. 
A constituição do GCOI, aliada com o embalo do chamado 'milagre econômico' (1967-73), 
coincidiu com um dos períodos de maior expansão da capacidade instalada do país, já que entre 
1969 e 1981 houve um crescimento de  340 %. 

Os sistemas integrados de geração e transmissão viabilizaram a formação de dois grandes 
sub-sistemas interligados no país, o de maior porte alcançando as regiões sul, sudeste e centro-oeste 
e o outro, a região nordeste e parte do estado do Pará, na região norte. Algumas características do 
setor elétrico neste período saltam aos olhos quando comparados às décadas anteriores. A primeira 
delas foi a prioridade dada à construção de hidrelétricas distante dos maiores centros urbanos e, 
conseqüentemente, houve uma ampliação das redes de transmissão interconectando localidades 
separadas por centenas de quilômetros. Até então, as unidades de geração estiveram concentradas 
próximas ao Rio e São Paulo. A segunda característica foi o papel de protagonista desempenhado 
pelo Estado, "único agente do notável processo de ampliação dos sistemas elétricos do país", que 
culminou com a quase completa estatização do setor, nos anos 80. Uma terceira característica foi os 
acréscimos sucessivos na centralidade das hidrelétricas sobre as demais fontes de energia. Em 1963, 
a hidreletricidade respondia 78,04% da capacidade instalada brasileira, alcançou 87,76% quinze 
anos depois, e no final da década de 1980, chegou em 89,96%. Em alguma medida, os "choques do 
petróleo" da década de 70 influenciaram estes rumos do setor. 

Na compreensão de Castro (1985, p. 27-29), o distanciamento gradativo das unidades 
geradoras dos centros consumidores também foi um elemento que contribuiu para a especialização 
na indústria de energia elétrica em geração e distribuição. Segundo o autor, historicamente, as 
empresas concessionárias de energia construíram suas usinas geradoras o mais próxima possível dos 
centros de consumo, procurando diminuir os custos através da maximização do uso do potencial 
hidráulico dos rios. Na medida que estes potenciais esgotavam-se, as novas usinas construídas 
tendiam a distanciar-se cada vez mais dos centros consumidores na busca de novos recursos 
hidráulicos. Castro chama este fenômeno de avanço da "fronteira elétrica". Segundo o autor, o 
resultado é a emergência de empresas especializadas, algumas na geração e transmissão, outras na 
distribuição. 

Ainda sobre as grandes interligações das redes de transmissão, Peiter (1994, p. 111) avalia 
que "em meados da década de 1980, já se havia construído um poderoso sistema de geração e 



transmissão de energia elétrica para o suprimento dos maiores centros urbanos e industriais nas 
regiões sul e sudeste".  

De maneira geral, ao longo da década de 80 o sistema elétrico brasileiro assumiu uma 
configuração territorial, no que diz respeito à sua rede de transmissão, baseado em dois grandes 
sistemas interligados - Centro-Sul e Nordeste/ Norte - e por alguns sistemas isolados no norte do 
país e na região Centro-Oeste. 
 

A expansão do setor elétrico no modelo estatal de grandes barragens 
 
A taxa de crescimento da capacidade instalada do setor elétrico brasileiro no intervalo 

temporal que trata este capítulo, de maneira geral, foi alta, um incremento médio anual de 8,2%. Ao 
longo destes 27 anos, a capacidade instalada do setor elétrico brasileiro obteve um crescimento de 
736% (tabela 9, abaixo). Essa taxa de crescimento se aproxima àquela observado no intervalo 
anterior (1945-62), que havia sido de 8,9%, e é significativamente maior do que aquela encontrada 
entre 1930 e 45, apenas 3,7%. Outra questão que chama a atenção na tabela é a queda na expansão 
da capacidade instalada a partir de 1980, muito em razão das crises econômicas que se  abateram 
sobre a economia brasileira nos anos 80, a chamada "década perdida". 
 

Tabela 9. Evolução da Capacidade Instalada no Brasil (1963-1989) 
 

ANO Capacidade 
Instalada (MW) 

Crescimento (%) 

1965 6.436 - 
1970 10.376 61,2 
1975 18.494 78,2 
1980 30.622 65,6 
1985 39.897 30,3 
1989 47.894 20,4 

Fonte: Cachapuz, p. 344 
 
Algumas questões tornam-se importantes serem examinadas. Em primeiro lugar, a forte 

ampliação da capacidade instalada foi alcançada mediante a emergência da presença do Estado nas 
décadas de 1940/ 50 e a consolidação desta participação nas décadas seguintes 1960/ 70. Contudo o 
caráter assumido por este Estado, muitas vezes, centralizador e autoritário, contribuiu decisivamente 
para a expansão do setor elétrico brasileiro, pois a construção de grandes barragens não considerava 
questões ligadas às comunidades rurais impactadas e aos impactos ambientais associados. Em 
segundo lugar, como será visto mais detalhadamente à frente, esse expressivo crescimento foi 
alcançado por intermédio de um "modelo estatal de grandes barragens", na qual estas unidades de 
produção foram construídas na sua maioria em pontos afastados dos principais centros 
consumidores, já que os potenciais hidrelétricos do sudeste brasileiro se encontravam, em alguma 
medida, boa parte explorados, o que demandou o aumento da interligação do sistema ao chegar a 
pontos antes isolados. 

Com o recuo das empresas estrangeiras no cenário nacional, que no passado foram os 
agentes centrais na expansão da eletricidade, as empresas estatais, centralizadas na figura da 
Eletrobrás, tornaram-se responsáveis pelo avanço setorial, tanto no que se refere ao volume de 
eletricidade gerada, quanto à expansão territorial dos sistemas elétricos e a interligação dos 
mesmos. A aquisição pelo sistema Eletrobrás das concessionárias estrangeiras ligadas à Amforp e à 
Light, em 1964 e 1979 respectivamente, somente vieram corroborar com um modelo estatal que já 
estava se consolidando. 
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