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atitude editorial

Caro leitor,

Apresento-lhe o primeiro volume da Coleção Energia. Fruto de pesquisas e de consultas a fontes 

experientes do setor elétrico, esta edição é constituída de informações apuradas e selecionadas de 

modo a trazer mais do que datas e fatos históricos. As páginas dos quatro volumes que formarão 

a Coleção ENERGIA reviverão as principais mudanças da sociedade como um todo, que observou e 

participou das verdadeiras revoluções pelas quais passaram as esferas do trabalho, da saúde, do lazer 

e do conforto a partir da evolução do uso da energia elétrica ao longo do último século.

A proposta deste projeto é estruturada na observação da realidade e da sua mutação diante do 

desenvolvimento da geração e da distribuição de eletricidade, do progresso da indústria por conta do 

avanço das técnicas de uso da eletricidade e do incentivo ao crescente consumo de equipamentos e 

produtos que demandam energia elétrica.

Compromissada com os leitores que já acompanham a revista O SETOR ELÉTRICO, a Atitude Editorial 

ratifica sua posição enquanto fomentadora do constante e permanente aprendizado com o qual todos 

os profissionais do setor devem estar alinhados. Dessa maneira, a Coleção Energia tem a pretensão 

de oferecer a este público – habituado a trabalhar cotidianamente com informações técnicas – dados 

culturais, históricos e antropológicos sobre um passado que assume total responsabilidade pelo nosso 

presente, mas que nem sempre recebe o devido olhar. 

É importante mencionar que a elaboração da pauta contou com um Conselho Editorial formado pelos 

engenheiros Cyro Bernardes Barbosa (ex-presidente da Celpa, Cyro Boccuzzi (Andrade & Canellas), 

Sérgio Bogomoltz (consultor técnico), as historiadoras Isabel Félix e Márcia Pazin (ambas da Fundação 

Energia e Saneamento) e pelo engenheiro e historiador Gildo Magalhães dos Santos.

Aproveito o espaço para agradecer a todas as pessoas que contribuíram para a produção deste 

trabalho, sejam como fontes ou como colaboradoras; à Fundação Energia e Saneamento, como 

apoiadora e incentivadora deste trabalho; e aos patrocinadores – Eletrobrás, 3M, Afap, Ápice / 

Emerson, Cemig, Governo de Minas Gerais, Nambei, Isolet, Novemp e SEL –, sem os quais a realização 

desta coleção não teria passado de uma ideia. A todos, o nosso muito obrigado e a certeza de que 

trabalhamos para que o melhor fosse feito. 

Caminhamos, então, na esteira das descobertas e na trilha das dificuldades em lidar com a 

eletricidade até se alcançar o domínio das técnicas de geração, transmissão e distribuição de energia. 

Com essa rota, a Coleção Energia nasce com o desafio de desvendar os “comos” e os “porquês” 

das profundas mudanças que sofremos a partir desses inventos e do desenvolvimento da técnica e 

do uso da energia elétrica. Em suma, este trabalho começa, a partir deste volume, a esquadrinhar 

algumas ricas e desconhecidas histórias que contribuíram para a formação do mundo de hoje, 

fundamentalmente movido a energia elétrica. A todos, uma boa leitura.

Adolfo Vaiser

Diretor

apresentação



A energia na História: um desafio permanente

O que é energia? Apesar de muitos séculos de aperfeiçoamento da ciência, temos uma 

noção ainda muito pouco exata do que é a energia. Certamente, sabemos como ela nos 

afeta e sentimos no bolso o que ela nos custa, em uma bomba de combustível ou quando 

pagamos a conta mensal da eletricidade em casa. Um passo importantíssimo para a história 

conceitual da energia foi quando se percebeu que a energia podia se apresentar de duas 

formas, a cinética, quando há movimento, e a potencial, quando há uma capacidade 

“estocada” para realizar movimento. Em termos de energia mecânica, isto pode ser ilustrado 

pelo exemplo máximo de nossa geração energética brasileira, que é o da formação de 

represas artificiais de água, em que a altura do espelho d’água reflete a energia potencial. 

Aquela água é dirigida por efeito da gravidade para uma saída, conseguindo acionar as pás 

de uma turbina, transformando-se em energia cinética. Esta, por sua vez, faz girar uma 

bobina de fios metálicos dentro de um campo magnético, dando-nos a energia elétrica.

Foi apenas por volta de 1850 que os cientistas formularam uma descoberta fundamental: 

todas as formas de energia conhecida se equivaliam e podiam, em princípio, experimentar 

uma forma de equivalência, apesar de suas aparências distintas: mecânica, térmica, 

eletromagnética, química – vindo mais tarde se juntar à energia nuclear. Foi preciso, 

porém, ainda mais tempo para se perceber que o uso de fontes energéticas é histórico. 

Por exemplo, o petróleo era conhecido desde a antiguidade, não passando de um líquido 

mal cheiroso e sujo, no máximo adequado para se acender tochas. Apenas com o 

desenvolvimento da termodinâmica e dos motores a explosão é que veio a se converter 

no “ouro negro”. E, ao longo da História, as crises energéticas têm impulsionado o homem 

a desbravar horizontes, fazendo novo uso de materiais antigos ou não e transformando-

os em recursos energéticos. Em especial, a eletricidade revelou-se uma forma de energia 

muito conveniente para a humanidade, pela sua facilidade de transmissão e conversão em 

outras formas de energia. Não é por outro motivo que vivemos em um mundo elétrico, do 

computador ao lazer, da iluminação ao uso em transportes, da geladeira ao equipamento 

hospitalar.

Recuperar algo dessa historicidade é o propósito da Coleção Energia. Em outras palavras, 

apresentar alguns fatos menos conhecidos até dos especialistas em energia, contar um 

pouco dos personagens que foram pioneiros nessa imensa saga, que por certo não termina 

aqui, pois novos desafios e oportunidades fazem parte do nosso cotidiano e as atuais crises 

têm representado uma oportunidade talvez ímpar no caminho de nossa conscientização 

coletiva da importância da energia. Está aí a energia nuclear a exigir respostas firmes 

e ousadas, ainda mais quando se vislumbra a viabilização tecnológica e comercial da 

fusão nuclear, fonte praticamente inesgotável e segura do futuro. Demos uma atenção 

especial para a história e problemática da energia no Brasil, pois temos a convicção de 

que conhecer nossa história é essencial para nos valorizarmos e, sem querer abusar da 

metáfora, transformar essa vasta energia potencial de um país rico em energia cinética dos 

seus cidadãos, contribuindo para sua educação e cultura, a maior e mais energética das 

conquistas que nos cabe fazer.

Gildo Magalhães
Engenheiro eletricista e historiador

Professor Livre-docente em História da Ciência da Universidade de São Paulo

prefácio por Gildo Magalhães



Futuro
Como será o mundo no fim do século 21? A energia elétrica será escassa ou 

abundante? O professor e especialista em energia José Goldemberg analisa o 

cenário atual e arrisca algumas previsões para o futuro, tendo o setor elétrico 

como pano de fundo. 

Desenvolvimento e tecnologia
Uma das primeiras aplicações da eletricidade nas sociedades ocidentais foi no ramo 

da medicina. No século XVIII, cientistas fizeram experiências em cobaias vivas com o 

intuito de tratar enfermidades e estudar os estímulos elétricos.

Era da eletricidade
Da força animal à motriz. Como a máquina a vapor substituiu os moinhos e a força 

de homens e animais, que exerceram por muitos séculos a função de motor, e as 

implicações dessa transformação nas sociedades da época e futuras.

Cidade em movimento
As estradas de ferro abriram caminhos para as relações mercantis e para a indústria. 

Mais tarde, as locomotivas movidas à tração elétrica conferiram mais agilidade e 

rapidez ao novo meio de transporte, levando fascinação, temor e progresso para as 

cidades por onde passam.

Comportamento
A eletricidade invade as casas e o cotidiano das pessoas. Criam-se novas necessidades 

e os aparelhos elétricos e eletrodomésticos passam a ser elementos indispensáveis às 

residências modernas. Veja como tudo começou.

Nacionalismo
O projeto nuclear brasileiro tomou corpo durante a ditadura militar e conseguiu, a 

duras penas, dominar o ciclo de produção do urânio enriquecido, quebrando o ciclo 

clássico de dependência.

Sob um olhar
O engenheiro eletricista Claudio Gillet Soares conta a sua experiência na área de distribuição 

de energia. Em seu relato, o experiente engenheiro nos mostra como o trabalho e a busca 

pela técnica contribuíram para o início da eletrificação  subterrânea no país.
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futuro por José Goldemberg

ENERGIA: 
O QUE O FUTURO NOS RESERVA?

 Prever o futuro é uma tarefa arriscada que 

raramente é feita com sucesso, sobretudo quando 

feita por cientistas que, de modo geral, não tem a 

imaginação necessária.

 Quem tem mais acertado são visionários como Julio 

Verne ou Arthur Clarke. Quem não se emocionou com as 

aventuras descritas por estes escritores, que não tinham uma 

grande bagagem científica, mas grande talento criativo?

 A razão pela qual cientistas erram ao prever o 

futuro é muito simples: eles julgam que este futuro 

é uma projeção do passado e não conseguem inserir 

nele ideias e criações inesperadas que ocorrem o 

tempo todo. Quem poderia prever há 50 anos que 

quase metade dos seres humanos teria hoje telefones 

celulares que permitem comunicação imediata 

(auditiva e visual) com o mundo todo? No caso da 

energia, em particular energia elétrica, é possível 

imaginar como será o mundo no fim do século 21?

 Energia é essencial para todas as atividades 

humanas e a civilização que tem hoje é baseada 

no uso de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e 

gás). É com eles que grande parte da eletricidade 

que usamos é produzida.

 O que tem ocorrido desde o inicio do século 20 

é que estamos usando cada vez mais eletricidade, 

que representa quase metade da energia que 

consumimos, sob as mais diversas formas: 

acionando motores, produzindo iluminação e calor 

para cozinhar alimentos e sob a forma de ondas 

eletromagnéticas que alimentam rádios, televisões 

e todos os sistemas de comunicação.

 A nosso ver, o que vai ocorrer até o fim do século 

em que vivemos é provavelmente o seguinte:

• a importância de energia elétrica (incluindo ondas 

eletromagnéticas) vai aumentar; 

• os combustíveis fósseis (petróleo e gás) vão se 

esgotar; o carvão continuará a ser usado, mas vai se 

revelar problemático devido a problemas ambientais 

que vão desde o aumento da poluição local até o 

aquecimento global;

• o transporte, que hoje depende quase inteiramente 

de derivados de petróleo e gás, vai se eletrificar 

totalmente (exceto aviação);

• a automatização e a informática vão dominar todas 

as atividades humanas.

 O problema será produzir a eletricidade 

necessária sem usar combustíveis fósseis, mas ele está 

sendo resolvido captando energia solar em células 

fotovoltaicas, que a convertem diretamente em 

eletricidade.



A ENERGIA DA VIDA

desenvolvimento e tecnologia Por Lívia Cunha

Uma das primeiras 
aplicações da 
energia elétrica 
na história das 
sociedades 
ocidentais foi no 
campo da medicina 
para tratar doenças 
e enfermidades. Os 
primeiros cientistas 
ao utilizarem 
tais técnicas se 
revezavam nas 
funções de médico 
e físico, duas 
profissões, até 
então, intimamente 
ligadas.

 Duchenne fazia apliações de choques 
elétricos em pessoas vivas para ver como 
músculos e nervos reagiam aos estímulos.



O MUNDO E O MOVIMENTO

era da eletricidade Por Bruno D’Angelo

Homens, animais, carroças, moinhos e máquinas a vapor: todos tiveram seus papéis nas mudanças 

que levaram à industrialização e, consequentemente, às transformações sociais que com ela vieram



cidade em movimento Por Flávia Lima

A vapor ou a tração elétrica, os trens provocaram 
verdadeiras revoluções no transporte. Encurtando 
as distâncias, eles estimularam o comércio, 
impulsionaram as indústrias, resolveram 
posteriores problemas de tráfego e deixaram suas 
marcas na sociedade e nas cidades

A ELETRICIDADE 
ABRINDO CAMINHOS
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DOMESTICANDO  

comportamento Por Lívia Cunha

Do fogão a lenha ao aparelho microondas 

se passou aproximadamente um século. 

Nesse período, a energia elétrica foi 

domesticada e tomou as casas, alterando 

hábitos de consumo e de vida
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nacionalismo Por Bruno D’Angelo

A LUTA PELO URÂNIO
Na tentativa de 

desenvolver a energia 

nuclear, o Brasil quis 

dominar o ciclo 

de produção do 

urânio enriquecido. 

Finalmente conseguiu, 

mas, para que isso 

ocorresse, muitos 

obstáculos tiverem de 

ser superados

 A energia eletronuclear é um assunto 

controverso. Na atualidade, sua utilização como 

fonte energética alternativa é vista com reserva por 

quase todos os países do mundo, mesmo aqueles 

que já a empregaram em demasia, como França, 

Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Isto se 

deve, em grande parte, por acidentes ocorridos, no 

passado, em usinas nucleares, como o ocorrido em 

Chernobyl, na Ucrânia. Tais fatos, em conjunto com 

as pressões ambientais, suscitam as perguntas: para 

onde vão os dejetos nucleares? E como evitar que 

novos acidentes aconteçam? 

 Não obstante as discussões a respeito do 

assunto – de modo geral, governantes se colocam 

a favor, ambientalistas se posicionam contra e 

especialistas dividem suas opiniões –, a energia 

eletronuclear, comparativamente a outras fontes 

energéticas, possui desempenhos técnicos mais 

significativos. Por exemplo: uma usina nuclear 

precisa de menos materiais por KWh para ser 

construída do que usinas de energia solar e eólica. 

Ao contrário de combustíveis fósseis, como carvão, 

petróleo e gás, ela produz pequena quantidade de 

rejeitos e não CO2. Além disso, não precisa, como 

as hidrelétricas, de extensos reservatórios, o que, 

teoricamente, diminuiria a pressão ambiental sobre 

os empreendimentos.

 Todos esses fatores, aparentemente favoráveis, 

fazem da energia nuclear uma fonte atrativa para 

o país e, por isso, novos investimentos por parte do 

Governo Federal foram feitos: Angra III, parada há 

mais de 20 anos, deve ser finalizada e mais algumas 

usinas devem ser implantadas nessa retomada. 

Entretanto, nem sempre se pensou desse jeito e a 

rejeição ainda é grande, principalmente no tocante 

aos dejetos radioativos.

 Com grandes reservas do minério urânio, 

matéria-prima necessária para a produção de 

energia nuclear, o Brasil percebeu, desde cedo, o 

grande potencial desse tipo de fonte energética e 

passou a investir nele. A primeira iniciativa veio 

logo após o término da Segunda Guerra Mundial 
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Maquete do recipiente onde será instalado 
o reator nuclear que a Marinha Brasileira 

pretende desenvolver com o intuito de 
produzir combustível a ser utilizado 
na produção de energia elétrica e no 

funcionamento dos submarinos.



REDES SUBTERRÂNEAS NO BRASIL

sob um olhar Por Claudio Gillet Soares

Muito trabalho e a constante busca pela técnica fizeram 
com que o Brasil estivesse alinhado ao desenvolvimento 
da eletrificação subterrânea no mundo.

 Nos últimos 85 anos, efetivamente, muita coisa 

mudou no mundo, especialmente, no tocante ao setor 

elétrico brasileiro. A eletricidade aplicada ganhou 

dimensões extraordinárias, as redes elétricas vêm 

alcançando rapidamente as regiões mais isoladas 

deste país e os sistemas de geração, distribuição e 

transmissão de energia evoluíram veementemente. 

Olhando para trás, posso orgulhosamente afirmar 

que dei a minha contribuição para o processo de 

construção e consolidação dessa infraestrutura, que é 

hoje essencial para milhões de brasileiros.

 Ainda criança, no Estado do Pará, onde nasci, 

havia uma usina geradora a vapor, que toda tarde, às 

18h em ponto, tocava um apito, que ressoava pelos 

arredores, informando o horário. Lembro da primeira 

vez que me atentei a esse sonido e perguntei, todo 

assustado, à minha mãe o que era. Por volta dos anos 

1940, a energia elétrica ainda era algo incipiente e 

falho, além disso, as pessoas acordavam muito cedo 

para aproveitar mais o dia. Havia muito ainda a ser 

feito.

 Nesse tempo, as linhas elétricas se 

sobrecarregavam e, não raramente, onde se devia ter 

tensão de 120 V, não se alcançavam 80 V. Velas eram 

rotineiramente acendidas para ajudar a iluminação 

elétrica porque a tensão não chegava com “força” 
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Caro leitor,

Neste segundo volume da coleção Energia, apresentamos aos leitores um pouco do que foi a história das empresas 

que forneciam eletricidade aos consumidores, maravilhados com as novidades trazidas por uma iluminação mais 

cômoda. Grandes corporações estrangeiras aqui se instalaram a partir da década de 1890 nos principais centros 

brasileiros, como a Light e Amforp, enquanto uma multidão de pequenas empresas cuidava, muitas vezes de forma 

precária, do abastecimento das cidades menores.

Para entender a presença estrangeira em terras brasileiras, é preciso lembrar que, durante a segunda metade 

do século XIX, uma aliança estratégica se firmou entre indústria, universidade e grandes bancos. Esse tipo de 

associação foi uma inovação que surgiu na Alemanha, em que nomes de inventores como Siemens e outros logo 

se associaram a grandes conglomerados, e em outros países o mesmo perfil empresarial logo se fez notar, não raro 

em meio a acusações de formação de trustes. 

A formação de capital permitiu que tecnicamente os motores e geradores fossem se aperfeiçoando, surgindo 

modelos que ainda hoje estão no mercado. As indústrias e mesmo pequenas oficinas também estavam ansiosas 

por trocar o vapor pela força motora elétrica, mais flexível e compacta. Logo a eletricidade chegaria ao 

personagem da vida moderna que estava empreendendo uma emancipação sem precedentes, embora ainda 

em um papel considerado subalterno: a mulher, que ia à luta pelo direito de votar, estudar e trabalhar. Os 

eletrodomésticos mudariam a vida cotidiana feminina e de todos de uma forma irrevogável, criando novos hábitos 

de consumo e lazer. 

No final do século XIX, o motor elétrico fez sua estreia para tracionar os veículos sobre trilhos que aqui chamamos 

de “bondes”, quando uma empresa inglesa no Rio de janeiro primeiro explorou o serviço, ainda com tração animal. 

Da palavra “bond” ou “título” impresso na passagem, criamos o neologismo que marcou gerações, antes que 

decisões precipitadas trocassem um meio de transporte muito eficaz inteiramente pelos ônibus, até que hoje em 

dia ele ressurge dentro do conceito de VLT (ou veículo leve sobre trilhos).

Uma dificuldade prática logo verificada num país de dimensões continentais como o nosso foi que a disparidade 

de fornecedores, em função das diferenças nacionais entre os exportadores de materiais e equipamentos elétricos, 

criava barreiras que impediam a integração das redes elétricas num plano geográfico maior. Corrente contínua ou 

alternada? Linhas monofásicas, bifásicas ou trifásicas? Qual a tensão para o consumidor? E a frequência? Seria 

possível uma mesma regulamentação para estados vizinhos da nossa federação? E entre o Brasil e seus vizinhos?

Com a República começou ainda outro debate em nosso país: a quem pertenciam as águas dos rios que estavam 

já sendo destinados para gerar eletricidade, em função dos seus desníveis? A discussão do Código de Águas 

se estendeu por muitos anos e só foi decidida no primeiro Governo Vargas. Seguiu-se um período em que as 

companhias estrangeiras e nacionais aqui instaladas não se interessaram em fazer investimentos, resultando 

em muitos apagões e racionamentos, até que o governo começou a agir, tanto no nível federal, com a criação 

da Chesf, Eletrobrás, Furnas, quanto no nível dos Estados, com as grandes empresas como Cesp, Cemig e outras 

que acabaram encampando as empresas privadas, com poucas exceções. A regulamentação do setor se tornou 

realidade, até que a crise econômica a partir dos anos 1970 e 1980 ensejou a desregulamentação e privatização 

nos moldes que vivenciamos hoje.

Os leitores poderão, com esse número da coleção, formar uma ideia desse processo histórico que se insere em 

pouco mais de um século da eletrificação no Brasil e ainda saborear algumas histórias pitorescas. Desejamos uma 

boa leitura – e se não for à luz do dia, que seja com uma ótima iluminação elétrica!

Gildo Magalhães

Professor livre-docente em História da Ciência na Universidade de São Paulo

carta ao leitor por Gildo Magalhães



Desenvolvimento e tecnologia  
As estrangeiras iniciaram o processo de eletrificação nas cidades brasileiras. 

A Light and Power teve papel fundamental nesse sentido, levando 

infraestruturas como transporte elétrico e iluminação, além da própria 

geração de energia elétrica, alterando para sempre a vida da população.

Era da eletricidade  
A eletricidade aplicada na realização de força e movimento substituiu 

o papel então desempenhado pelas máquinas a vapor. Sua chegada foi 

providencial, tendo em vista a demanda do período por mais equipamentos, 

mais velocidade de produção e mais produtos disponíveis para consumo.

Cidade em movimento  
Os bondes elétricos deram início ao transporte de massa no Brasil e levaram 

progresso e modernidade às regiões por onde passavam, sendo responsáveis 

pelo desenvolvimento de muitas cidades brasileiras.

Regulamentação   
O funcionamento do setor elétrico brasileiro, a princípio, deu-se de forma 

anárquica. A intervenção do governo e a regulamentação apenas começaram 

a surgir 50 anos depois do início de suas atividades. 

Distribuição   
Com a expansão do sistema elétrico brasileiro, o gerenciamento e o controle 

dessa estrutura tornaram-se um problema estratégico para as empresas 

privadas investidoras e para o poder público, que tiveram de se organizar 

para dar certo.

Sob um olhar  
A história e o legado de Hans Christian Oersted para a engenharia elétrica 

mundial contada pelo engenheiro eletricista e professor José Roberto 

Cardoso.
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A CHEGADA DA ELETRIFICAÇÃO

desenvolvimento e tecnologia Por Lívia Cunha

A eletrificação das cidades 
brasileiras foi acentuada 
pela chegada de empresas 
estrangeiras, como a Light, 
que alterou para sempre 
o cotidiano das pessoas. 
O desenvolvimento do 
transporte e da iluminação 
pública foram alguns dos 
legados para as cidades por 
onde passou a companhia 
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SOCIEDADE DINAMIZADA

era da eletricidade Por Bruno D’Angelo

Como a eletricidade empregada na realização de força, movimento e outras funções intensificou as 

transformações socioeconômicas que já vinham sendo modificadas pelo uso das máquinas a vapor
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Vista interna do prédio principal da subestação Paula Souza, destacando 
quatro grupos de geradores da General Electric. Janeiro de 1915.



cidade em movimento Por Flávia Lima

Por onde passaram, os bondes elétricos abriram 
caminhos, interligaram bairros e fizeram história. Tiveram 

também sua parcela de responsabilidade sobre os rumos 
que tomaram as cidades, levando progresso aos cantos 

mais periféricos. Deixaram sua marca não apenas no 
chão, riscado pelo trilho, mas em todos aqueles que os 

utilizaram, deixando uma saudosa recordação.

SAUDOSO BONDE
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Inauguração da linha de bondes do Bom Retiro. 12 de maio de 1900



AS REGRAS DO JOGO
regulamentação Por Lívia Cunha

A regulamentação do 

setor elétrico brasileiro 

começou a ganhar forma 

cerca de 50 anos após o 

início de suas atividades 

no Brasil. Além de 

organizar as empresas, as 

regras foram importantes 

para garantir a própria 

expansão do segmento
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distribuição Por Bruno D’Angelo

 Quando a eletricidade 

deixou de ser algo restrito 

à alimentação de máquinas, 

transportes coletivos e à 

iluminação de pequenas praças 

públicas e começou a ganhar o 

mundo, alimentando residências, 

estabelecimentos comerciais e indústrias, 

sua implantação, gerenciamento e controle 

tornou-se um problema estratégico para as 

empresas privadas investidoras e para o poder 

público: como fazer para produzir energia elétrica em 

grande quantidade? E, mais ainda, como fazer para 

transportar essa energia a muitos lugares e a distâncias 

não imaginadas até então?

 Energia elétrica tornou-se sinônimo de progresso 

da humanidade. Em curto espaço de tempo e até os 

dias atuais, todas as atividades do homem, direta 

ou indiretamente, dependem dela a ponto de ser 

impensável ver-se destituído da eletricidade e de seus 

benefícios. 

ELETRICIDADE E 

A história do 

desenvolvimento 

do sistema elétrico 

brasileiro: das iniciativas 

privadas esparsas 

a uma complexa 

organização e controle 

automatizado com 

forte intervenção do 

governo federal



 Dessa maneira, ao se descobrir o real alcance 

da energia elétrica no final do século XIX e começo 

do século XX, fizeram-se prementes rápidas 

transformações para que mais pessoas recebessem as 

melhorias propiciadas por ela. Essas transformações 

foram desde desenvolvimentos tecnológicos, na 

tentativa de conceber uma geração e distribuição 

de eletricidade mais eficiente, com menos perda 

e dissipação de calor, até a concepção de normas, 

órgãos governamentais e leis que regulamentassem a 

novidade que surgia.

 A dificuldade era então reunir todos os atores 

a fim de colocar a eletricidade em prática no Brasil, 

um país com características peculiares: território de 

tamanho continental e hidrografia privilegiada para a 

geração de energia elétrica. Junte a isso o fato de, no 

início dos anos 1900, o país ser um arremedo europeu, 

com uma quase não existente industrialização, 

comandado por uma elite paulistana enriquecida pela 

agricultura cafeeira. 

 Como visto, as coisas não eram assim tão fáceis de 

arrumar e foi preciso, no início, maciça ajuda externa 

e investimentos na área de formação e capacitação 

de engenheiros para que o Brasil entrasse de vez na 

era da eletricidade, da luz elétrica. Antes de entrar 

nos pormenores dessa “epopeia”, contudo, é preciso 

fazer um pequeno recuo e mostrar como os inventores 

estrangeiros resolveram, primeiro, os seus problemas 

com a transmissão da eletricidade.

A solução alternativa 

 Com o sucesso do motor elétrico desenvolvido 

pelo cientista alemão Werner Von Siemens e com 

os crescentes aprimoramentos da nova máquina, o 

processo de industrialização baseado no motor elétrico 

se espalhou rapidamente, o que gerou um novo desafio 

ao empresariado da época: como transmitir energia 

elétrica para regiões cada vez mais distantes que 

começavam a se industrializar?

 Para suprir a demanda crescente, Thomas Alva 

Edison constrói, em 1882, nos Estados Unidos, a 

primeira usina geradora de eletricidade do mundo. 

Concomitantemente, com o intuito de solver a 

questão do transporte de energia elétrica germânico, 

é construída na Alemanha a primeira linha de 

transmissão de corrente contínua a longa distância. O 

entrave se deu justamente no que concernia ao tipo 

de corrente em que era transmitida a eletricidade, 

isto porque a corrente contínua, dominante, até 

aquele momento, demonstrou-se, na prática, não 

muito adequada, apresentando tensão e rendimento 

insuficientes.

 A questão envolvendo corrente contínua e 

corrente alternada já preocupava os cientistas desde o 

surgimento dos primeiros motores elétricos. Buscando 

resolver a questão do comutador que tornava o 

equipamento complicado, além de tentar deixá-lo 

mais barato e eficiente, diversos inventores, dos 

quais se pode destacar o italiano Galileu Ferraris, o 

servo-croata Nicolau Tesla e o russo Michael Von 

Dolivo-Dobrowolsky, começaram a trabalhar não 

somente no aperfeiçoamento dos motores de corrente 

contínua como em motores funcionando com sistema 

de corrente alternada. 

 No tocante à corrente alternada, o primeiro deles a 

apresentar uma saída relevante foi o italiano Ferraris. 

Ele construiu um motor de duas fases com um cilindro 

de cobre como rotor, mas logo descobriu que sua 

invenção apresentava um sério problema: seu motor 

de campo girante não podia fornecer uma potência 

mecânica maior do que 50% em relação à potência 

elétrica consumida.

 Assim como o inventor italiano, Tesla se debruçou 

sobre a causa da corrente alternada. Sua pesquisa 

a respeito de um sistema de transmissão de energia 

elétrica que prescindisse dos complicados comutadores 

resultou em um motor de indução de duas fases que 

não apresentou bom rendimento assim como o motor 

de Ferraris, mostrando-se também inviável do ponto 

de vista econômico.

 A alternativa do motor de corrente contínua 

parecia estar com os dias contados, mas graças a 

Dobrowolsky ela ganhou novo fôlego para ressurgir de 

PROGRESSO



sob um olhar José Roberto Cardoso

 Comecei a escrever este texto no dia 14 

de agosto. Embora poucos saibam, esta é uma 

data marcante para a Engenharia Elétrica. Neste 

dia do ano de 1777, nascia em Rudkøbing, na 

Dinamarca, Hans Christian Oersted.

 A vida de Hans Christian Oersted foi, 

no mínimo, curiosa. Filho mais velho de um 

farmacêutico, teve sua educação fortemente 

influenciada pelos seus vizinhos, que tomavam 

conta dele e de seu irmão mais novo, Anders 

Sandoe, enquanto seus pais ganhavam a vida. 

 O casal que se ocupava da guarda dos 

meninos era um alemão, fabricante de perucas, 

e sua esposa dinamarquesa, que ensinaram aos 

garotos a língua alemã, a religião e também a 

aritmética. Outro amigo do casal e um padre 

os instruíram na multiplicação e na divisão. O 

grego e o latim foram ensinados por um gravador 

em madeiras e o desenho por um padeiro. Esta 

educação não convencional induziu nos garotos 

uma sede por conhecimento, como bem descreve 

W. A. Atherton no seu livro From Compass to 

Computer, A History of Electrical and Electronics 

Engineering. 

 Por conta de tudo isso, Hans e Anders eram 

inseparáveis, não só nos estudos como também 

na vida cotidiana que perdurou até a época da 

universidade. Por influência de seu pai, Hans 

seguiu a carreira de farmacêutico e Anders 

a carreira do direito, ambos na Universidade 

de Copenhagen. Concluídos seus cursos 

universitários, o caminho deles, no entanto, 

divergiu: enquanto Anders tornava-se juiz de 

direito, chegando até a ocupar, ocasionalmente, 

o posto de primeiro-ministro, Hans, por sua vez, 

resolveu ser cientista.

 Oersted era fascinado pela filosofia germânica 

de Immanuel Kant (1724-1804), para o qual 

somente a razão não é suficiente para se chegar 

a um completo conhecimento da natureza, como 

era preconizado. Afirmava que é necessário um 

tratamento cuidadoso das pesquisas para se 

atingir o objetivo e Oersted seguia à risca este 

princípio em seus trabalhos. 

 Terminado seu curso de graduação, Hans 

experimentou uma breve atividade profissional 

em sua área de formação como gerente da “Lion 

Apothecary”, um excelente estabelecimento 

farmacêutico de Copenhagen, ao mesmo tempo 

em que exercia um trabalho não remunerado, 

ministrando algumas aulas na universidade. 

 A virada na vida de Oersted, que passou 

de um conhecido e talentoso filósofo para um 

cientista consagrado, aconteceu quando recebeu 

uma bolsa de estudos de três anos para viajar e 

tomar contato com as personalidades do mundo 

intelectual dos países europeus. Ele estava em 

viagem pela França e Alemanha em 1801 quando 

ainda grassava o frenesi científico devido à 

descoberta da bateria por Alexandre Volta em 

1800. Foi neste momento que ele decidiu construir 

sua própria bateria.

 A descoberta de Volta criou também a 

eletroquímica, de modo que permitiu a Oersted 

OERSTED 
E O SUCESSO 

PROFISSIONAL
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Caro leitor,

Dando continuidade à nossa Coleção Energia, o terceiro número da série traz um espectro amplo da evolução das 

aplicações da eletricidade ao cotidiano social.

Com um foco especial para a trama histórica da sociedade brasileira, temos uma matéria que nos explica como 

um esforço de planejamento governamental foi essencial para que o Estado de São Paulo pudesse aproveitar 

seu grande potencial hídrico. Os rios paulistas contribuíram decisivamente para a expansão territorial brasileira 

verificada na época colonial, servindo de suporte para o avanço dos bandeirantes. Foi a partir da década de 1950 

que começou a se tornar realidade a promessa de transformar o potencial das águas (que no começo do século XX 

era chamado de “hulha branca”) em efetiva geração de energia. O crescimento industrial e urbano vertiginoso que 

se verificava necessitava de uma correspondente grande infraestrutura de produção de eletricidade. Os apagões, 

que então eram comuns, apontavam para uma mudança de modelo no setor. Surgiram assim as empresas 

que na década de 1960 foram unidas e consolidadas com a criação da Cesp. Nas demais regiões brasileiras, 

empreendimentos similares se impuseram, como Furnas, Cemig, Chesf e muitas outras, formando a espinha dorsal 

de um sistema que passou a ser interligado e muito mais eficiente.

O empreendimento mais sensacional que essa era nos legou é sem dúvida Itaipu. Seu gigantismo, seu papel 

sensível em termos geopolíticos continentais, assim como o atestado de maioridade que representou para a 

tecnologia de construção de barragens, com o pioneiro uso do cálculo numérico por elementos finitos são dados 

que o leitor poderá conhecer nas próximas páginas. O impacto do apagão na noite de 10 de novembro de 2009, 

que deixou boa parte dos estados mais populosos no escuro por várias horas, é um testemunho da importância 

da geração de Itaipu e de como a transmissão dessa energia desempenha um papel vital no sistema elétrico 

brasileiro.

O uso pacífico da energia nuclear foi o mote para a construção de usinas térmicas, que se tornaram essenciais 

dentro do panorama internacional. O avanço das instalações nucleares trouxe requisitos especiais de segurança, 

que nem sempre foram obedecidos, deixando um flanco aberto às críticas políticas e técnicas. Felizmente essa 

etapa vem sendo vencida e hoje a energia nuclear volta a ser cogitada para um papel relevante na matriz 

energética. O Brasil, que se empenhou tanto internacionalmente para garantir o acesso às tecnologias nucleares 

a todos os países, e não apenas para uma minoria, logrou um tento notável ao dominar recentemente o ciclo de 

enriquecimento do combustível nuclear – e um pouco dessa história é relatada neste volume.

Um efeito espetacular do progresso nas aplicações da eletricidade foi a entrada em campo da eletrônica, 

especialmente a partir do início do século XX. Dispositivos como a válvula foram sucedidos pelo transistor e a 

eletrônica de semicondutores possibilitou uma incrível e crescente miniaturização dos componentes. Além de usos 

industriais, a eletrônica de consumo criou uma verdadeira revolução cultural em todas as camadas populares, 

desde o popular radinho de pilha até o cada vez mais presente – e discute-se a sua imprescindibilidade e a 

dependência assim criada – computador.

Finalmente, ainda no plano do consumidor, contamos uma história pouco conhecida: o sucesso inicial do carro 

elétrico, até este ser vencido pelo motor a combustão interna. A pressão ambientalista ressuscitou o assunto, que 

vem merecendo cada vez mais a atenção de governos, fabricantes e usuários.

Desejamos que esses temas ensejem uma leitura proveitosa e sirvam para suscitar novas reflexões sobre o mundo 

energético em que vivemos.

Gildo Magalhães

Professor livre-docente em História da Ciência na Universidade de São Paulo

carta ao leitor por Gildo Magalhães



Desenvolvimento e tecnologia
Os bastidores da construção da gigantesca Itaipu e as implicações sociais e 

técnicas para três países. Seu projeto foi a forma encontrada para resistir ao 

choque do petróleo e suprir as demandas energéticas da época. 

Era da eletricidade
A história da iluminação artificial contada desde a descoberta do fogo e 

a sua utilização para iluminar os caminhos do homem, passando pelas 

luminárias a gás, a querosene, chegando à luz alimentada pela eletricidade.

Cidade em movimento
Em meados do século XIX, os carros elétricos eram dominantes em 

detrimento dos veículos a combustão, empregados em competições e objetos 

de pesquisas acadêmicas. O cenário mudou com o tempo, especialmente com 

o desenvolvimento da indústria e alguns interesses privados.

Evolução
O desenvolvimento da eletrônica teve papel fundamental nas aplicações 

da eletricidade. A substituição da válvula pelo transistor e a eletrônica de 

semicondutores deram inicio a uma verdadeira revolução tecnológica, cada 

vez mais presente no cotidiano das pessoas.

Nuclear
Um relato sobre a conquista da energia nuclear, os percalços desde sua 

descoberta, sua aplicação em alguns lugares do mundo e uma reflexão sobre 

como sua utilização é potencialmente mais segura do que outras formas de 

geração amplamente empregadas.

Sob um olhar
A contribuição de uma companhia – formada pela fusão de 11 empresas 

– para importantes projetos hidrelétricos, tendo como consequência a 

profissionalização dos técnicos e peritos envolvidos nas obras.

Diretores
Adolfo Vaiser
José Guilherme Leibel Aranha
        
Gerência operacional
Simone Vaiser
simone@atitudeeditorial.com.br 
        
Coordenação de circulação
Emerson Cardoso
emerson@atitudeeditorial.com.br

Assistente de pesquisa
Marina Marques
marina@atitudeeditorial.com.br

Administração 
Paulo Martins Oliveira Sobrinho
adm@atitudeeditorial.com.br

Jornalista responsável
Flávia Lima
MTB 40.703
flavia@atitudeeditorial.com.br

Projeto gráfico e direção de arte 
Leonardo Piva
atitude@leonardopiva.com.br

Conselho editorial
Cyro Bernardes, Cyro Boccuzzi, Hilton Moreno, 
Isabel Félix, Gildo Magalhães dos Santos, Márcia 
Pazin e Sérgio Bogomoltz

Reportagem
Bruno D’Angelo e Lívia Cunha

Revisão
Gisele Folha Mós

Publicidade
Diretor comercial
Adolfo Vaiser
adolfo@atitudeeditorial.com.br

Contatos Publicitários
Ana Maria Rancoleta
anamaria@atitudeeditorial.com.br
César Dallava
cesar@atitudeeditorial.com.br
Mozart Ramos
mozart@atitudeeditorial.com.br

Capa e ilustrações internas
Poeira Estúdios

Impressão
Gráfica Ipsis 

Distribuição
Correios

Atitude Editorial Ltda.
Rua Piracuama, 280 cj. 72 / Pompéia
CEP 05017-040 / São Paulo - SP
Fone/Fax - (11) 3872-4404 
www.atitudeeditorial.com.br
atitude@atitudeeditorial.com.br

expediente índice



ENERGIA BINACIONAL

desenvolvimento e tecnologia Por Lívia Cunha

Com nome de origem tupi, a Usina de Itaipu gerou um acordo 
binacional que impactou diretamente três países do cone sul latino-
americano, diversos Estados brasileiros e deu origem à maior hidrelétrica 
do mundo em plenas crises mundiais do petróleo



O ADVENTO DA 
ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL

era da eletricidade Por Bruno D’Angelo

A história da luz através dos tempos, desde a revolucionária descoberta do fogo pelos homens 

primitivos até o desenvolvimento da iluminação pública



cidade em movimento Por Flávia Lima

Entraves como carência de pesquisas e interesses políticos impediram o 
desenvolvimento dos veículos elétricos, nascidos em meados do século XIX, 
antes mesmo dos carros a combustão interna. Preocupação ambiental e crises 
da indústria do petróleo abriram caminho para um novo recomeço.

ELETRICIDADE SOBRE RODAS

Senador George P. Wetmore, em um veículo elétrico chamado “Krieger 
Electric Landaulet”, em Washington, nos Estados Unidos, no ano de 1906.



VIDA ELETRÔNICA

evolução Por Lívia Cunha

A eletrônica começou a ser aplicada em equipamentos elétricos 

com maior intensidade depois da década de 1950, quando um 

dos principais componentes eletrônicos foi desenvolvido: o 

transistor. Graças a ele, os aparelhos eletroeletrônicos entraram 

tão fortemente na vida cotidiana que hoje é difícil imaginar o dia 

a dia sem eles.



nuclear Por Gildo Magalhães

ENERGIA ATÔMICA
Uma fonte para a “segunda onda” de eletrificação



sob um olhar Por Renato de Oliveira Diniz

A CONSTITUIÇÃO DA CESP COMO FATOR 
DE DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA 

HIDRELÉTRICA BRASILEIRA

Usina Euclides da Cunha em obras (rio Pardo, SP, 1956), uma das primeiras hidrelétricas construídas com investimentos do tesouro paulista. Sua construção foi iniciada 
em 1954 pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e inaugurada em 1960 pela Companhia Hidrelétrica do Rio Pardo (Cherp), uma das estatais antecessoras 
da Cesp.
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Caro leitor,

Com este quarto número, chega ao final nosso panorama sobre a história da energia elétrica, desenrolado num percurso 

rápido, uma vez que as muitas facetas que revestem as etapas da geração, transmissão, distribuição e consumo da 

eletricidade dariam para encher inúmeros e alentados volumes, sem que se pudesse garantir uma cobertura completa de 

tão vasto e importante assunto.

Nesta edição privilegiamos alguns aspectos ligados ao impacto da energia elétrica no cotidiano. Um espaço em que isto se 

torna tão óbvio é o da residência e que acaba passando até despercebido no dia a dia. A iluminação, os eletrodomésticos, 

os aparelhos de comunicações revolucionaram a vida privada e a paisagem urbana, ultrapassando os prognósticos mais 

futuristas que se ousava fazer há menos de um século. Basta rever um filme antigo como o famoso Metrópolis para se ter 

uma noção do avanço poderoso e inimaginável da ciência e da tecnologia no cotidiano.

Por falar em impacto, nada tão revelador de sua extensão quanto se lembrar da energia elétrica em sua ausência indesejada 

– os apagões e racionamentos também fazem parte da história e ameaçam ainda surpreender os cidadãos – ou deveríamos 

concluir que não se trata propriamente de surpresa, caso não sejam tomadas as precauções necessárias?

Dedicamos um espaço nesta edição às comunicações, pois o mundo de hoje se apoia na aplicação da eletricidade propiciada 

pela eletrônica, onde os acontecimentos se desenrolam à velocidade formidável da luz. Essa união começou logo depois que 

o eletromagnetismo foi descoberto, e a par dos geradores e motores, o telégrafo já revolucionava a sociedade e, num tempo 

que parece incrivelmente curto até mesmo para as escalas humanas, chegamos à era da internet.

Pelo pouco tempo decorrido, é difícil para os historiadores manter o desejado distanciamento para analisar um dos 

períodos mais recentes do Brasil, o dos governos militares após 1964. Há um consenso sobre os prejuízos sofridos pela 

democracia e as arbitrariedades dos chamados anos de chumbo. Em contraposição, muitas das metas sonhadas antes pelos 

“desenvolvimentistas” foram retomadas pelos militares, algumas com sucesso, embora ainda com críticas quanto à forma 

de implementação. Grandes obras de infraestutura foram essenciais para o bem-estar das gerações atuais, dentre as quais 

se inclui a energia elétrica e seu sistema interligado de geração e transmissão. Nossa matéria não pretende uma conclusão 

sobre esse tema, mas expõe algo dos dilemas associados ao crescimento econômico promovido pelos regimes militares.

Também polêmico é o grande tema da atualidade: o meio ambiente. Objeto de paixões, pressões de toda ordem e muitos 

interesses econômicos abertos ou velados, as propostas de desenvolvimento parecem ser contraditórias com as metas 

conservacionistas. Em particular, a energia é, aos olhos de alguns, um desses grandes vilões que disparam os alarmes dos 

ambientalistas. Está sendo necessária uma dose de serenidade difícil de atingir no momento em que uma conclusão do 

processo histórico se impõe: apenas a própria tecnologia tem os remédios para os males que ela porventura acarreta. Não 

há volta para um passado idílico de coexistência entre o homem e a natureza, uma visão romântica de algo que nunca 

houve: temos de aprender a conviver e há custos para isto, de forma que ambiente e desenvolvimento sejam aliados e 

não inimigos. As futuras gerações nos agradecerão por um planeta sadio, mas também louvarão o progresso científico e 

tecnológico que formos capazes de legar. Desenvolver novas e mais eficientes formas de energia é em consequência uma 

tarefa permanente, necessária e nobre para uma sociedade cada vez mais complexa. 

O futuro da energia sem dúvida redefinirá nossa relação com todo o universo. Essa perspectiva é ao mesmo tempo 

inquietante e promissora. Esperamos que o itinerário que percorremos ao longo da Coleção Energia leve a uma reflexão 

sobre a portentosa riqueza do assunto, bem como sobre nossa responsabilidade social perante os desafios que se impõem.

Uma ótima leitura, cheia de energia!

Gildo Magalhães

Professor livre-docente em História da Ciência na Universidade de São Paulo

carta ao leitor por Gildo Magalhães



Desenvolvimento e tecnologia 

No período militar brasileiro houve um estímulo à realização de grandes 

obras de engenharia, aliado ao desenvolvimento de projetos de ciência e 

tecnologia para modernizar o país e interligar as regiões. Mas todo esse 

desenvolvimento não veio sem um grande custo social: o da ausência de 

liberdade e de democracia. 

Era da eletricidade
Entre a dimensão pública e privada, a eletricidade provocou diversas 

transformações sociais, reflexo dos processos de industrialização e 

urbanização pelos quais as sociedades passavam. As novas casas se tornavam 

mais compactas e cheias de engenhocas elétricas, facilitando os afazeres 

domésticos e criando novos hábitos familiares.

Cidade em movimento
A história da comunicação ao longo dos anos é contada a partir do 

desenvolvimento tecnológico que agregou eletricidade aos equipamentos 

criados para auxiliar na transmissão de informações entre os indivíduos. 

Confira a evolução dos sistemas de comunicação que partiram dos rádios 

pessoais aos modernos comandos automatizados.

Comportamento
A sociedade mudou e, com ela, foi alterada também a forma como as 

pessoas se relacionavam com o meio ambiente e a energia. Hoje, como 

reflexo dessa mudança de mentalidade, houve uma popularização dos 

conceitos de sustentabilidade, eficiência energética e energias alternativas 

em todas as esferas sociais. 

Dependência
O ser humano percebe o quanto é dependente de tecnologias desenvolvidas 

por ele mesmo quando se vê privado delas. Isso pode ser percebido na 

história dos blecautes e racionamentos ocorridos no Brasil, que revelam a 

importância da energia elétrica para a vida em sociedade.

Sob um olhar
O engenheiro João Camilo Penna conta a história do desenvolvimento do 

Estado de Minas Gerais baseada em suas ricas experiências à frente de 

grandes empresas da área elétrica, setor este que esteve intimamente ligado 

ao crescimento do Estado mineiro.
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MILITARISMO: 
COERÇÃO E DESENVOLVIMENTO

MILITARISMO: 
COERÇÃO E DESENVOLVIMENTO

desenvolvimento e tecnologia Por Lívia Cunha

Apesar da repressão dos anos de chumbo no Brasil, a ditadura 
militar contribuiu para a realização de diversas obras de engenharia, 

desenvolvimento de projetos de ciência e tecnologia e para a 
modernização do país

Apesar da repressão dos anos de chumbo no Brasil, a ditadura 
militar contribuiu para a realização de diversas obras de engenharia, 

desenvolvimento de projetos de ciência e tecnologia e para a 
modernização do país

Ponte Rio-Niterói, construída durante o período militar.



era da eletricidade Por Bruno D’Angelo

As transformações sociais causadas pela industrialização do século XIX também influíram na 

estrutura das casas da época, que começaram a ser construídas sob as noções de conforto e 

praticidade, agregando atividades de lazer
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 Computador, televisão, aparelho de DVD, de som, 

telefone, aspirador de pó, microondas, liquidificador, 

chuveiro, ferro de passar, lavadora de roupas, de 

pratos, centrífuga e geladeira, quem não possui algum 

ou vários destes artigos em casa, seja mais ou menos 

abastado? Aliás, hoje em dia, é impossível pensar o 

funcionamento do mundo sem alguns deles. É curioso 

também refletir como a entrada desses equipamentos 

na vida das pessoas transformou radicalmente o 

modo delas viverem em sua própria casa, afinal, 

em lugares que não havia nada foram surgindo 

engenhocas e especialmente para engenhocas foram 

sendo construídos lugares.

 Uma nova estrutura de moradia começou a 

aparecer no Brasil na passagem do século XIX para 

o século XX, com o surgimento da eletricidade e 

de suas aplicações. A arquitetura das edificações 

se modificou, a divisão de cômodos adquiriu uma 

disposição diferente da habitual e o homem começou 

a encarar sua vida dentro de casa de outra maneira. 

Sua vida na rua também se modificou e a relação 

entre as duas adquiriu outros contornos. O homem 

do início dos anos 1900 viu seus costumes mudarem 

radicalmente em face das novas tecnologias que 

invadiam seu cotidiano.

Era uma casa...

 Os avanços técnicos e as mudanças econômicas 

e sociais acarretadas por eles ocorridas na virada do 

século XIX para o século XX se refletiram de forma 

decisiva na reorganização do espaço doméstico. Este 

rearranjo espacial se pautou por duas noções antes 

inexistentes ou, se presentes, encaradas de outra 

forma: a privacidade e a comodidade doméstica, que 

abriram caminho para os novos ideais de conforto, 

norteadores da história da casa a partir daquele 

momento.

 Antes de tudo, é preciso destacar a importância 

da industrialização crescente, sobretudo, nos países 

europeus e nos Estados Unidos, do século XIX para 

as transformações impostas no espaço doméstico. 

Isto porque, cada vez mais, o trabalho passou a ser 

 CASA DO FUTURO
realizado em locais específicos que não o domiciliar. 

Os homens passaram a ser recrutados como operários 

das fábricas e mesmo os donos do meio de produção 

realizavam suas atividades de trabalho fora de casa. 

Dessa forma, a habitação deixou de guiar-se pela 

rotina do trabalho e viu aberta para si a possibilidade 

de novas formas de utilização.

 A divisão entre a rua e a casa tornou-se bem 

clara e as noções de privacidade e a domesticidade 

também. O espaço privado passou a ser um local 

de isolamento, lugar privilegiado da vida e da 

convivência familiar, adequado para se expressar 

de forma íntima e pessoal. Ele começou a ser usado 

progressivamente como área de estar, de conversar, 

de passar o tempo ocioso da melhor forma possível, 

de preferência com a família que, nas primeiras 

décadas de 1900, já era nuclear, ou seja, formada por 

um pai, uma mãe e os filhos.

 A redução familiar fez com que o tamanho das 

habitações também diminuísse. Gradativamente, os 

grandes espaços domésticos originários do século 

XIX, de tipo europeu, cederam espaço, no início do 

século XX, para um tipo de casa compacta, estilo 

americano. Com isso, pretendeu-se reduzir o tempo 

da construção da casa e facilitar sua manutenção 

e uso. Dessa forma, economizou-se dinheiro e se 

garantiu mais conforto. Menor, o novo tipo de casa 

ficou mais aconchegante e mais funcional.

 O tamanho das casas encolheu e sua área interna 

se tornou mais segmentada. As novas habitações 

passaram por uma crescente especialização das áreas 

sociais, que começaram a ser divididas em aposentos, 

como o hall, recepção formal, sala de espera (lounge), 

sala de estar (living), sala de jantar, sala de jogos, 

fumoir, sala de música, escritório, gabinete, biblioteca, 

boudoir e outros. Por sua vez, a independência entre 

os aposentos foi garantida pela valorização do hall, 

do vestíbulo e do corredor de passagem, que faziam 

a transição entre os recintos de maior e menor 

privacidade.

 Se o deslocamento da atividade laboral da casa 

para locais específicos fez com que as habitações 

fossem construídas pensando principalmente 



“A FACILIDADE DE ARMAZENAMENTO, A EFICIÊNCIA E A 
INTENSIDADE DA LUZ EMITIDA FIZERAM DA LÂMPADA ELÉTRICA 
A SOLUÇÃO IDEAL PARA ILUMINAR AS CASAS NA ESCURIDÃO 

NOTURNA. COM ISSO, A FAMÍLIA PÔDE ORGANIZAR SUAS 
ATIVIDADES DE LAZER NO ESPAÇO DOMÉSTICO.”

“Como as lâmpadas elétricas são feitas” era o que mostrava este anúncio de 1933



ENERGIA 
SUSTENTÁVEL

comportamento Por Lívia Cunha

A energia sempre esteve ligada ao meio ambiente e suas relações foram das mais amistosas às mais 

hostis, e vice-versa, em séculos de exploração dos recursos naturais para utilização humana. Na 

última década, entretanto, o conceito de sustentabilidade invadiu o campo energético influindo na 

mudança de hábitos sociais
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dependência Por Bruno D’Angelo

REFÉNS DA ELETRICIDADE
A história dos blecautes e racionamentos 

ocorridos no Brasil e a importância da 

energia elétrica para a vida em sociedade, 

evidenciando nossa dependência e 

perplexidade diante de sua falta



sob um olhar Por Flávia Lima

DO PROVINCIAL AO MODERNO
Sob o olhar de João Camilo Penna, a história de Minas Gerais é 

contada a partir do desenvolvimento da geração e da distribuição 

de energia elétrica, que levou eletrificação e crescimento ao Estado

Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte (MG).
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