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Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Ricardo Westin/ArquivoS/Agência Senado

A marchinha Vagalume, na voz de Violeta Cavalcanti, de-
nunciava: “Rio de Janeiro / Cidade que nos seduz / De dia 
falta água / De noite falta luz”. O outro hino carnavalesco 

era Acende a Vela, cantado por Emilinha Borba: “Acende a vela, 
Iaiá / Acende a vela / Que a Light cortou a luz / No escuro eu não 
vejo aquela / Carinha que me seduz”.

A eletricidade capenga não era um problema exclusivo do Rio. 
Afetava o Brasil inteiro. Enquanto as maiores cidades penavam 
com cortes recorrentes de luz, grande parte do interior do país 
virava as noites no breu, numa situação ainda pior, sem energia 
elétrica nenhuma. Um mês depois daquele Carnaval, o presidente 
Getúlio Vargas deu o pontapé num ambicioso 
plano para fi nalmente pôr o sistema elétrico 
brasileiro em ordem. 

Em abril de 1954, ele enviou ao Congresso 
Nacional um projeto que autorizava o gover-
no a fundar uma estatal chamada Eletrobras. 
Papéis históricos conservados pelo Arquivo 
do Senado, em Brasília, mostram que Apo-
lônio Salles (PSD-PE) foi um dos senadores 
que levantaram a bandeira da Eletrobras. Da 
tribuna do Senado, Salles discursou: "Dotan-
do o país com energia elétrica abundante, 
a Eletrobras há de representar o marco 
decisivo na caminhada econômica do Brasil".

A criação da Eletrobras marcaria, de 
fato, uma mudança e tanto no Brasil. Em 
meados do século passado, a geração e a 
distribuição de energia cabiam basicamente 
à iniciativa privada. O setor era repartido 
entre a americana Amforp e a canadense 
Light, que concentravam seus esforços no 
abastecimento das grandes cidades do país. 
A Light detinha a nata do mercado: o eixo 
Rio-São Paulo. Diante do desinteresse das 
duas multinacionais pelas regiões pouco 
lucrativas, os estados ricos se incumbiam 
de levar a eletricidade às suas cidades mais 
afastadas. 

O governo paulista, por exemplo, criou 
as Usinas Elétricas do Paranapanema. O 
governo mineiro, a Cemig. Em todas as 
situações, contudo, a produção de eletrici-
dade era pífi a e as redes de alta tensão, que 
distribuíam a energia, eram minúsculas e 
isoladas. Os novos tempos eram movidos a 
eletricidade. A carência elétrica estorvava 
o conforto dos lares, que já contavam com 
geladeiras, enceradeiras, televisores e outros 
aparelhos ligados à tomada, e atravancava o 
desenvolvimento das fábricas, que se viam 
impedidas de aumentar a produção.

Na Câmara, o deputado Ubirajara Keu-
tenedjian (PSP-SP) disse aos colegas que 
estava farto dos rotineiros cortes de energia no estado de São 
Paulo: "O estado de São Paulo normalmente fi ca de seis a oito 
horas por dia sem energia elétrica. O caso é de calamidade pública, 
na expressão exata da palavra!". O senador Guilherme Malaquias 
(PTB-DF) afi rmou que a situação era a mesma na cidade do Rio, 
que tinha o status de Distrito Federal. Irritado, o senador criticou 

Antes da 
Eletrobras, 
Brasil vivia 
rotina de 
apagões

O presidente João Goulart discursa na cerimônia de instalação da Eletrobras, em 1962, no Rio.

EBC

No Carnaval de 1954, os foliões 
brincaram nas ruas do Rio de Janeiro 
ao som de duas marchinhas que 
debochavam de uma mazela que 
infernizava a capital do Brasil: os 
apagões quase diários

a Light e pediu a rápida aprovação do projeto da Eletrobras. "O 
governo deve adotar medidas imediatas a respeito da Light e ir 
mais além, acelerando a instalação da Eletrobras, órgão estatal 
de controle da nossa força hidrelétrica".

Para o presidente Vargas, o governo só conseguiria garantir 
o suprimento energético necessário à industrialização do Brasil 
se possuísse uma empresa estatal encarregada de fazer o pla-
nejamento de todo o sistema elétrico nacional, construir usinas 
e erguer torres com linhas de transmissão. “O problema da 
energia elétrica reclama atuação vigorosa e urgente de parte do 
poder público, para que as difi culdades atuais sejam debeladas 
e o país venha a dispor no menor prazo possível da energia de 
que necessita para o seu desenvolvimento”, escreveu Vargas 
na justifi cativa que acompanhou o projeto de lei endereçado ao 
Congresso em 1954. 

O presidente vinha embalado pela recente criação da Petro-
bras — esta, sim, monopolística. A estatal do petróleo proposta 
por ele havia sido aprovada pelos senadores e deputados poucos 
meses antes. O projeto da Eletrobras, entretanto, não teve vida 
fácil no Congresso.

Vargas não viu a Eletrobras tornar-se realidade. Os documentos 
do Arquivo do Senado mostram que a proposta se arrastou pelas 
comissões do Senado e da Câmara e só conseguiu sair do papel 
oito anos e quatro presidentes da República depois. O projeto seria 
aprovado em 1961, e a empresa começaria a funcionar em 1962.

A lentidão se explica pelo poder das multinacionais. Temendo 
perder mercado, a Light e a Amforp se lançaram numa campanha 
feroz para impedir a criação da Eletrobras, fazendo pressão sobre 
o governo, o Congresso e a sociedade. De acordo com Vargas, 

empresas estrangeiras insatisfeitas com seu 
ideário nacionalista estavam mancomunadas 
com a oposição para tentar derrubá-lo. O 
presidente se matou em agosto de 1954 e, 
assim, freou o golpe em curso.

No Senado, o maior adversário da Eletro-
bras foi Assis Chateaubriand (PSD-MA), que 
ao longo de seus cinco anos de mandato ad-
vogou incansavelmente pela troca da política 
nacionalista pelo liberalismo econômico. 
"Esse projeto [da Eletrobras] deveria ser 
sacudido sumariamente na Sapucaia, como 
lixo que é", disse o senador. "O capital es-
trangeiro vem sendo perseguido de maneira 
a mais primitiva e estúpida. Sem a iniciativa 
privada, não há salvação. Essas organizações 
estatais estão matando o Brasil".

Chateaubriand tinha relações estreitas 
com a Light. Na década de 1920, ele contara 
com dinheiro da multinacional para comprar 
o primeiro jornal de seu futuro império das 
comunicações. Três décadas mais tarde, ele 
colocaria a TV Tupi, a revista O Cruzeiro e o 
jornal Diário da Noite, entre outros veículos 
de sua propriedade, numa campanha feroz 
contra a Eletrobras. 

De acordo com o projeto de Vargas, a 
Eletrobras seria também uma fábrica, 
produzindo os geradores, as turbinas, os 
transformadores e os demais equipamentos 
pesados que ela mesma usaria para gerar e 
distribuir eletricidade. O senador Mem de 
Sá (PL-RS) propôs uma emenda para apagar 
esse trecho do projeto. "É inconveniente que 
a Eletrobras seja fracionada em múltiplos 
empreendimentos e entre na indústria do 
material elétrico. Haveria uma dispersão 
de esforços, sendo drenados para o campo 
dessa indústria recursos preciosos para a 
fi nalidade que torna a empresa necessária".

O senador Domingos Vellasco (PSB-GO) 
concordou: "A criação da Eletrobras, por si 
só, será um incentivo ao desenvolvimento 

da indústria de material elétrico, tal como está acontecendo com 
a Petrobras, que propiciou a montagem no país da indústria de 
tubos sem costura e fomentou o progresso de outras empresas 
particulares correlatas. Como socialista, sou favorável à sociali-
zação das empresas, mas contrário à sua estatização, que conduz 
ao gigantismo do Estado, o que o socialismo combate".

Assim como Getúlio Vargas, tampouco os presidentes Café 
Filho e Juscelino Kubitschek receberam do Congresso o projeto 
da Eletrobras aprovado. A aprovação dos parlamentares ocorreu 
no governo de Jânio Quadros, em 1961. Ao sancionar a lei, Jânio 
vetou o trecho que permitiria à estatal dedicar-se à produção de 
material elétrico. A faixa inaugural da Eletrobras seria por fi m 
cortada em 1962, pelo presidente João Goulart e pelo primeiro-
-ministro Tancredo Neves, durante o breve período em que o 
Brasil experimentou o parlamentarismo.

Uma das primeiras missões da Eletrobras foi acabar com o iso-
lamento elétrico de parte do Brasil. O Rio de Janeiro, o Espírito 
Santo, o Rio Grande do Sul e parte de Minas Gerais operavam em 
50 Hz, enquanto todo o restante do país funcionava em 60 Hz. Isso 
difi cultava, por exemplo, que o Rio, em época de racionamento, 
fosse socorrido pela eletricidade de São Paulo. Além disso, os 
aparelhos elétricos dos estados de 60 Hz não funcionavam nos 
estados de 50 Hz. O processo de unifi cação da frequência em 60 
Hz se estendeu por mais de uma década.

A Eletrobras acabaria incorporando as suas grandes adversá-
rias históricas. A Amforp foi comprada pela estatal em 1964. A 
Light, em 1979. Graças à atuação da nova empresa, a capacidade 
instalada no Brasil entre 1960 e 1980 aumentou 600%, passando 
de 5 GW para 34 GW, o que sustentou o “milagre econômico 
brasileiro” da década de 1970. Atualmente, a capacidade é de 
150 GW. Dona ou sócia de uma série de empresas, como Furnas, 
Itaipu e Eletronuclear, a holding Eletrobras produz um terço da 
energia do país e detém metade das linhas de transmissão.
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