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Origem e expansão da oferta de energía elétrica no estado de Santa Catarina 1908-1955 

Resumo: 
A eletrificação no Brasil, entre fins do século XIX e a década de 1910, esteve confinada às 
áreas de grande concentração urbana como as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e 
grandes capitais estaduais. Sem domínio tecnológico por firmas nacionais, os 
investimentos em sistemas elétricos dependeram do capital externo. Mas o interesse desses 
capitais não incluía áreas de menor adensamento populacional. A origem da oferta de 
energia elétrica no estado de Santa Catarina remonta a década de 1910. Para compreendê-
la necessitamos nos debruçarmos sobre o movimento das primeiras concessões, apoiando-
se também em uma introdução geral que amplia a escala espacial para comparação com 
outros estados. Nos primeiros momentos, a associação de capitais oriundos de atividades 
industriais e semi-industriais motoras da acumulação regional, foi essencial para garantir 
os investimentos em eletrificação. A mobilização de capitais esteve umbilicalmente ligada 
ao complexo da erva-mate no Planalto Norte e Litoral Norte, atividades industriais no Vale 
do Itajaí, companhias colonizadoras no Oeste e Meio Oeste e do complexo carbonífero no 
Sul. Por outro lado, nas regiões menos urbanizadas, era grande a dependência do 
pioneirismo até a década de 1940. Como em todo o Brasil, entre 1930 e o fim da Segunda 
Guerra, a região experimentou o estrangulamento da oferta. Sem grandes investimentos, 
não havia capacidade ociosa suficiente para fazer frente à demanda de energia elétrica. Em 
1955, apenas seis usinas catarinenses tinham capacidade instalada superior a 501kW. No 
pós-guerra as economias de escala e transformações técnicas processadas no setor 
impuseram um novo padrão de volume de capital fixo de um sistema elétrico, dificilmente 
alcançado numa acumulação periférica. A conjuntura do setor elétrico afluiu para a 
formação do Estado interventor nos países considerados subdesenvolvidos. 
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Introdução 

 O processo de introdução da energia elétrica no Brasil se deu quase que 

contemporaneamente ao ocorrido nas economias centrais. Nos primeiros anos do século 

XX, quando se iniciou a disseminação da eletricidade no país, uma série de projetos de 

eletrificação atingiu desde as mais populosas capitais brasileiras, como as cidades do Rio 

de Janeiro e de São Paulo, como também outras tantas capitais estaduais e cidades do 

interior. Cada localidade, todavia, passaria a receber serviços de eletricidade conforme o 

potencial econômico de seu mercado, reproduzindo com o oferecimento dos serviços 

elétricos, uma das típicas características da economia brasileira, sua desigualdade regional 

e social. Se em poucos anos algumas das cidades brasileiras rapidamente assimilavam os 

mais modernos serviços e padrões de consumo dos países industrializados, outras regiões 

conviveriam em situação de penumbra por décadas.1 

Vivenciando um processo comum a outras tantas economias periféricas, no início do 

século XX, o Brasil tornou-se espaço para a recepção de abundantes capitais exportados de 

economias que tinham se transformado por meio da Segunda Revolução Industrial, sendo 

esses países industrializados as sedes das empresas responsáveis pelos principais 

empreendimentos no setor elétrico do país (HAUSMAN, HERTNER & WILKINS, 2008, 

p.23-4). Assim, nas primeiras décadas do século XX os mais populosos e economicamente 

relevantes mercados brasileiros passaram a ser disputados por grandes empresas 

internacionais. Os dois maiores mercados do país, isto é, as cidades do Rio de Janeiro e 

São Paulo, receberiam investimentos canadenses, sendo atendidos pela empresa Light & 

Power, empresa que manteria sua posição como maior geradora de energia elétrica no país 

até a década de 1960.2 

As áreas restantes do país estavam em concessão ou nas mãos de grupos privados 

locais, nacionais ou estrangeiros, ou nas mãos de companhias municipais. Parte dessas 

concessões seria absorvida na década de 1920, por outro grande grupo internacional, a 

norte-americana American & Foreign Power – Amforp. A empresa norte-americana, antes 

da década de 1930, seria responsável por outros vinte por cento do oferecimento de energia 

elétrica do Brasil, atendendo capitais regionais e algumas áreas do interior, como a do 

                                                 
1 Para trabalhos que apontam para essa tendência de concentração das atividades econômicas no Brasil, 
conferir: CANO (1976 e 2007); NEGRI (1996); CASTRO (1969); GALVÃO (1987). Para uma análise 
interpretativa sobre o processo de concentração da renda brasileira, conferir: FURTADO (1972 e 1974).  
2 Para o tema da introdução da energia elétrica no país, especialmente do papel da Light nesse processo, 
conferir: SOUZA (1982), McDOWALL (1988), ARMSTRONG & NELLES (1988) e SAES (2010).  
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Estado de São Paulo.3 Ao findar a década de 1920, o setor elétrico brasileiro sedimentou-se 

como uma estrutura dual, em que de um lado os principais mercados estavam nas mãos 

dessas duas empresas estrangeiras, enquanto o restante do mercado mantinha sistemas 

elétricos locais bastante rudimentares, quando não inexistentes (MARTINS, 1966). 

Diante dessa estrutura dual, a literatura sobre o setor elétrico no Brasil priorizou o 

estudo sobre esses principais sistemas de eletricidade do país: na fase de constituição do 

setor, com a disseminação da energia por meio de grandes empresas privadas, a companhia 

Light & Power foi o objeto central dos resultados de pesquisa. Por outro, com o período 

pós-1930, quando o estado vai aos poucos assumindo a iniciativa de regulação e, 

posteriormente, de geração e distribuição de energia, outras tantas pesquisas foram 

desenvolvidas para compreender o processo de regulação do setor, os embates entre estado 

e capital estrangeiro, e a formação das companhias estatais do setor elétrico, tanto das 

empresas regionais, como da Eletrobrás, companhia estatal brasileira, constituída na 

década de 1960.4 

Como consequência, são irrisórios os estudos que avaliam o processo de formação de 

setores regionais de geração e distribuição de energia elétrica que não foram tocados por 

esse movimento mais geral de disseminação dos sistemas elétricos por meio dos 

investimentos estrangeiros. Nesse cenário, o Estado de Santa Catarina que não foi objeto 

de desejo nem da canadense Light & Power, tampouco da American & Foreign Power, 

todavia, não ficou à margem da disseminação das inovações técnicas do setor elétrico. 

Sendo um caso bastante particular quando comparado com outros Estados brasileiros, a 

trajetória de constituição desse sistema catarinense de eletricidade foi marcada também 

pela recepção de investimentos das duas mais importantes companhias alemãs produtoras 

de equipamentos elétricos, a Siemens & Halske e a Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschatf – 

AEG, cuja presença no país foi bastante residual.5 

                                                 
3 Para o caso da AMFORP no país, conferir SAES & LOUREIRO (2014). Para a atuação da empresa norte-
americana nos mercados regionais, é possível encontrar estudos para o interior de São Paulo, SAES (1986) e 
LORENZO (1993); e para Porto Alegre, JOELSONS (2014). 
4 Conferir, por exemplo: TENDLER (1968), BRANCO (1975), CASTRO (1985), MARANHÃO (1993), 
LIMA (1995), CORRÊA (2003).  
5 A cidade de Berlim foi uma das praças mais importantes para a história da eletrotécnica no mundo, sendo a 
sede de duas das maiores firmas do setor: a Siemens &Halske e a AllgemeineElektrizitätsGesellschaft - AEG. 
Enquanto a primeira, fundada na metade do século XIX no ramo telegráfico, na década de 1880 tornou-se 
uma das precursoras da eletrificação europeia, a AEG (fundada 1887) tinha como ascendente a Deutsche 
Edison Gesellschaft, que desde 1883 já nascera como um gigante do setor. Para as companhias alemãs de 
produção de equipamentos elétricos, conferir: BRODER (1986) e HAUSMAN, HERTNER & WILKINS 
(2008). 
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Conforme o argumento de Albert Broder, as grandes empresas internacionais do 

setor elétrico tenderam a construir alguns acordos para dividir concessões entre regiões, o 

que poderia explicar em parte essa pequena presença alemã no Brasil. De maneira ainda 

mais precisa, o autor argumenta que, “A Siemens, em particular, está ausente dos 

investimentos e de parte dos mercados na América Latina, na África do Sul e na Ásia onde, 

ao contrário, a AEG se desenvolve vigorosamente de acordo em estreita harmonia com a 

General Electric” (BRODER, 1986, p.107). Broder lembra os acordos entre a empresa 

americana General Electric e alemã AEG, que compartilhavam o direito de utilização de 

patentes: a AEG, por exemplo, usava as patentes americanas na Europa, excetuando-se de 

locais como a Grã-Bretanha e a França, especialmente nos serviços de transporte urbanos e 

bondes elétricos (BRODER 1986, p.90).  

Mas a verdade é que a Siemens chegou a ensaiar sua instalação no mercado latino-

americano, todavia sem muito sucesso. Em 1895, a Siemens adquiriu a concessão para 

atuar em dois mercados promissores na América Latina que, no entanto, logo seriam 

abandonados pela empresa. Inicialmente, a Siemens começou a funcionar com pequenas 

casas de negócios no México e no Brasil. Essas casas comerciais ofereciam basicamente 

componentes elétricos para as companhias municipais e particulares. Entretanto, já em 

1897, os negócios da empresa alemã tenderam a crescer, de maneira que a Siemens 

garantiu a concessão dos serviços urbanos das cidades do Rio de Janeiro e da Cidade do 

México. Em fevereiro daquele mesmo ano a empresa fundou em Londres a Mexican 

Electric Works Ltd., enquanto no Brasil, em 1898, num consórcio liderado pela Siemens e 

com apoio da maior casa de importação eexportação de café, Theodor Wille & Co., e do 

banco alemão Deutsche Bank, fundou-se a companhia de serviços públicos do Rio de 

Janeiro, a Brasilianische Elektriztäts-Gesellschaft, cuja sede era Berlim (YOUNG, 1994, 

p.60). A presença da Siemens como concessionária de serviços públicos na América 

Latina, entretanto, não durou mais que dez anos, tendo o mesmo percurso no México e no 

Brasil, sendo vendidos ambos negócios para a canadense Light & Power. 

A AEG, por sua vez, se estabeleceu noutro nicho essencial do mercado latino-

americano, tendo uma história um pouco mais longeva na América Latina do que a da 

Siemens. Em 1897, obteve a concessão de distribuição e geração da energia elétrica em 

Buenos Aires e em Santiago.6 Com apoio dos bancos Berliner Handelsgesellscaft e do 

Deutsche Bank, em maio de 1898, a AEG fundou em Berlim a Deutsch-Ueberseische 

                                                 
6 Para o caso AEG na Argentina, conferir: SAES & LANCIOTTI (2012). 
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Elektrizitäts-Gesellschaft, que daria origem à concessionária portenha Compañía Alemana 

Transatlântica de Electricidad (CATE). Paralelamente, em Londres, foi fundada a Chilean 

Electric Tramway & Light Company Ltd., com a liderança da AEG e apoio do Deutsche 

Bank (YOUNG, 1994, p.60). O principal negócio alemão em solo latino-americano não 

sobreviveria o pós-Primeira Guerra Mundial, quando a CATE foi transferida ao grupo 

belga Société Financièredes Transports et d'Entreprises Industrielles – SOFINA 

(LANCIOTTI, 2008).  

Assim, o ciclo de investimento germânico em Santa Catarina, que perdurou até a 

Segunda Guerra Mundial e que ocorreu paralelo às iniciativas privadas nacionais, deve ser 

visto como uma interessante especificidade. Afinal, se a pouca prioridade dos grupos da 

América do Norte em disputar as concessões em Santa Catarina pode ser explicada, em 

parte, por tratar-se de um mercado secundário no país, por outro lado, o que explicaria 

então essa disposição de grupos alemães atenderem aquele mercado? A formação social e 

econômica da região, que recebeu relevantes levas de imigrantes germânicos, teria 

influenciado essa presença de empresas como a Siemens e a AEG no Estado? E, tendo a 

dominância dos investimentos alemães na região, como se comportou o setor elétrico em 

Santa Catarina quando as empresas germânicas foram proibidas de funcionar no país 

durante a Segunda Guerra Mundial? O presente artigo pretende investigar a formação do 

setor elétrico catarinense, compreendendo sua constituição e evolução até meados do 

século XX, quando as iniciativas regionais foram absorvidas pela empresa estatal do 

Estado de Santa Catarina, a CELESC.  

 

1.Formação de sistemas elétricos regionais: breve panorama 

O Estado de Santa Catarina está localizado no que hoje é a região Sul do Brasil, com 

um território pouco maior do que o de Portugal. Desde a segunda metade do século XIX 

Santa Catarina foi receptora de imigrantes de várias partes do mundo. As correntes 

sistemáticas vieram, primeiro, da Confederação Germânica (que migraram, sobretudo para 

o norte de Santa Catarina) e da Itália do Risorgimento (que foram principalmente para o sul 

do estado), e, depois, juntaram-se levas menores de rutenos e japoneses. Diferente do caso 

paulista, na Região Sul esses imigrantes estabeleceram-se em colônias, com pequenas 

propriedades. O clima subtropical e solo fértil combinavam com os fatores sociais, como a 

quantidade de terras devolutas e a pequena presença do latifúndio e do trabalho escravo 

(VIEIRA; PEREIRA, 1997). As colônias estabeleceram-se nos vales atlânticos, de norte a 
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sul e também no leste do Planalto Norte. O sul do Brasil tornava-se uma região 

fornecedora de gêneros alimentícios ao mercado do Cone Sul da América. 

No século XX, o maior fluxo de imigrantes para Santa Catarina veio dos estados 

vizinhos, do Rio Grande do Sul e do Paraná, como também do Sudeste e, em menor 

proporção de outras regiões. Apesar de ser uma região de atração de fluxos de imigrantes e 

migrantes, Santa Catarina manteria sua posição como um dos menores estados em 

população no país, a 15ª posição, entre os vinte Estados brasileiros: em 1900 sua população 

era de 320 mil, mais do que duplicando em 1920, alcançando os 668 mil habitantes, mas 

subindo apenas para a 13ª posição entre os estados mais populosos do país.7 

Os principais fluxos para o território catarinense no século XX seguiam, para sua 

porção oeste (outra área de pequena propriedade), com ascendentes teutos e ítalos 

brasileiros, vindos das colônias saturadas do Rio Grande do Sul – pela forma rudimentar de 

exploração da terra e do próprio crescimento vegetativo. Os assentamentos populacionais 

eram feitos por companhias colonizadoras privadas, que se aceleraram com a inauguração 

da ferrovia São Paulo – Rio Grande, em 1910. As condições materiais do planalto eram 

bastante precárias, a produção de mercadorias limitada (basicamente gado e mate), e a 

economia desmonetizada. Somente no século XX, a parte mais oriental do planalto 

receberia a influência e maiores fluxos de pessoas do litoral do próprio estado. Isso por 

conta da grande dificuldade de acesso litoral-planalto imposta pelas características do 

relevo catarinense, de tal forma que a maior penetração no planalto vinha pelo sentido 

norte-sul (PELUSO JUNIOR, 1970). 

A capital do estado, por outro lado, Florianópolis localizada numa ilha, ao contrário 

das capitais dos Estado vizinhos, Porto Alegre e Curitiba, não teve a mesma condição de 

tornar-se um nó da rede urbana estadual, ou seja, de drenagem das riquezas e fluxos de 

mercadorias geradas no interior do estado. Nisso reside um dos motivos, da formação de 

diversos polos de significativa importância regional. A urbanização não gerou o fenômeno 

da “macrocefalia” urbana em Santa Catarina, isto é, o crescimento das cidades foi mais ou 

menos harmonioso, sem formar um núcleo irradiador das atividades econômicas. Talvez 

essas razões, tanto uma população pequena como um mercado interno fragmentado, 

pudessem ter legado ao estado uma posição secundária quando do estabelecimento das 

companhias estrangeiras de energia elétrica no início do século XX. 

                                                 
7 Nos anos de 1900 e 1920, os maiores estados eram São Paulo, com respectivamente 2.280 mil e 4.590 mil 
habitantes e o estado do Rio de Janeiro, com respectivamente 1.737 e 2717 mil habitantes. O Rio Grande do 
Sul, estado vizinho à Santa Catarina, possuía 1.149 mil em 1900 e 2.182 mil habitantes em 1920.  
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No que diz respeito ao desenvolvimento industrial, como afirma Goularti Filho 

(2007), Santa Catarina desenvolveu seu parque industrial com especialização, 

diversificação e integração das suas microrregiões. Destacavam-se as atividades ligadas ao 

extrativismo, o complexo ervateiro no Norte e no Planalto Norte, formando um corredor 

entre as cidades de São Bento e Joinville; o complexo carbonífero no Sul, em cidades 

como Tubarão e Criciúma; um complexo madeireiro no planalto; e ainda, uma produção de 

alimentos e uma indústria tradicional (sobretudo têxtil), no vale do Itajaí, centrada nas 

cidades de Blumenau e Brusque, assim como em Joinville e Jaraguá do Sul. 

A produção industrial de Santa Catarina, em comparação ao restante dos estados 

brasileiros, também não estava entre as maiores do país, ainda que mais bem posicionada 

do que quando comparada quanto ao tamanho da população. Em 1920 eram 793 indústrias 

localizadas no estado, para 5.367 operários, isto é, 5ª posição em número de 

estabelecimentos e 9ª em número de operários entre os vinte Estados brasileiros. Ademais, 

a produção industrial catarinense representava a 9ª posição em valor da produção, assim 

como a 9ª em potência disponível para fins industriais no país.8 Essa posição seria 

praticamente a mesma em 1940, quando Santa Catarina registraria 2.847 indústrias e 

21.015 operários (isto é, a 5ª posição em número de estabelecimentos e 8ª em número de 

operários), subindo para 8ª colocação também em potência disponível e em valor da 

produção.  

Com relação à oferta de energia elétrica, a formação do setor no estado nas primeiras 

décadas do século XX seguia a experiência de outras regiões. Mesmo com um mercado 

interno relativamente pouco expressivo, das trinta e quatro sedes de município existentes 

em 1930, vinte e duas já desfrutavam de serviços de energia elétrica, servidos por empresas 

de caráter local, por meio de um sistema bastante fragmentado. Entre as cidades com maior 

disponibilidade de energia elétrica estavam Joinville (com 27.000 cavalos), seguida de 

Blumenau (com 20.000 cavalos), justamente as cidades que tinham expressiva colonização 

alemã e que seriam atendias por empresas germânicas ou que receberiam financiamento de 

bancos alemães (SANTA CATARINA, 1930). Conforme a tabela abaixo, na década de 

                                                 
8 Em 1920 os três estados com maior quantidade de indústrias e operários eram: São Paulo com 4.157 
indústrias e 85.466 operários; Rio de Janeiro (somado ao Distrito Federal) com 2037 indústrias e 76.943 
operários; e, Rio Grande do Sul com 1.773 indústrias e 24.661 operários. Fonte: COMISSÃO CENSITÁRIA 
NACIONAL, Sinopse do Censo Industrial e do Censo dos Serviços, 1948, Rio de Janeiro. Tabela extraída 
de: Anuário estatístico do Brasil 1949. Rio de Janeiro: IBGE, v. 10, 1950. 
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1920 eram 9 empresas que forneciam energia elétrica no estado, com a geração de cerca de 

7 mil H.P., representando pouco mais de 1 por cento da geração do país.  

 

Tabela 1: Usinas Fornecedoras de Energia Elétrica em 1920 

Fonte: BRASIL (1927. p. LXXXIX). 
 
Tabela 2: Usinas Fornecedoras de Energia Elétrica em 1940 

Estados Nº de Empresas 
Nº de Motores Motores  

Potência (kW) Potência (% do total) 
 Usinas térmicos hidráulicos 

São Paulo 133 196 45 129 564.654 45,3 
Rio de Janeiro 77 112 26 71 263.612 21,1 
Minas Gerais 366 423 32 371 144.647 11,5 
Distrito Federal 2 2 2 * 15.696 1,2 
Bahia 70 72 54 18 25.037 2,0 
Pernambuco 125 133 118 14 48.681 3,8 
Rio G. do Sul 273 313 170 137 65.576 5,2 
Sta. Catarina 72 85 23 59 16.705 1,2 
Subtotal 1.118 1.336 470 799 1.144.608 91,3 
Total 1.617 1.914 908 917 1.243.877 100 
Fonte: BRASIL, Recenseamento Geral do Brasil, 1940. 

 

Em 1940 a posição de Santa Catarina em relação ao restante dos Estados do país, no 

que diz respeito à geração de energia elétrica, pouco mudaria. Apesar do expressivo 

crescimento da potência gerada no estado e da entrada de uma grande quantidade de 

empresas no mercado – especialmente de pequenas empresas atendendo concessões de 

caráter local no Sul catarinense –, o estado continuava representando menos de 1% da 

geração de energia do país. A principal mudança que ocorreria no setor elétrico catarinense 

entre os dois períodos seria, por outro lado, a tendência de formação de alguns sistemas 

regionais de geração e distribuição de energia elétrica. Seguindo uma tendência observada 

no país durante a década de 1920, as empresas locais começaram a sofrer um processo de 

fusão, cujo resultado seria a formação, nos anos 1940, de quatro empresas concessionárias 

de caráter regional no estado (Figura 1). 

Estados Nº de Empresas 
Nº de Motores Motores 

Potência (H.P.) Potência (% do total) 
Usinas térmicos hidráulicos 

São Paulo 64 76 19 62 184.606 42,6% 
Rio de Janeiro 17 19 2 17 83.125 19,2% 
Minas Gerais 66 82 2 82 53.893 12,4% 

Distrito Federal 1 1 1 * 30.000 6,0% 
Bahia 7 7 4 3 19.367 4,4% 

Pernambuco 15 16 15 1 15.082 3,4% 
Rio G. do Sul 40 41 35 7 14.147 3,2% 
Sta. Catarina 9 9 2 7 7.041 1,6% 

Subtotal 219 251 80 179 407.261 92,8% 
Total 293 325 141 195 431.177 100% 
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As grandes concessionárias catarinenses estavam situadas, logicamente, nas regiões 

de maiores assentamentos populacionais e nas áreas economicamente mais dinâmicas de 

Santa Catarina. Nos anos 1940, as duas principais empresas do Estado eram a Empresa de 

Força e Luz de Santa Catarina, maior geradora de energia elétrica, representando, entre 40-

50% da oferta de energia do Estado e localizada no Vale do Itajaí, e a Empresa Sul 

Brasileira de Eletricidade S.A – EMPRESUL, cuja concessão atendia a região norte, 

fornecendo cerca de 20-25% da energia elétrica do Estado. Atuando em cidades como 

Joinville, Blumenau e Brusque, em que a colonização alemã foi marcante, a origem dessas 

duas concessões passa pela presença dos investimentos alemães, seja pela presença da 

empresa AEG, fosse por meio do financiamento dos primeiros projetos. 

 
Figura 1: Área aproximada de concessionárias de energia elétrica de Santa Catarina 
selecionadas – 1944. 

 
Notas: 1) A delimitação no mapa corresponde à concessão e não ao efetivo alcance das redes de distribuição; 
2) As balizas levam em conta os limites municipais da época mesclados aos limites atuais dos municípios 
emancipados posteriormente daqueles territórios, sendo apenas uma referência. 
 

As outras duas empresas concessionárias, por outro lado, possuíam potenciais de 

geração consideravelmente menores, mas ainda assim conseguiram construir sistemas 

elétricos com alguma abrangência regional. A Cia. Catarinense de Força e Luz – COSEL, 

atuava no planalto de Santa Catarina, tendo Lages como a principal cidade consumidora.  
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Aempresa que futuramente seria denominada de Empresa de Luz e Força de Florianópolis 

– ELFA, atendia, por sua vez, a capital do estado, mas, atestando a relativamente pouca 

centralidade da cidade na economia de Santa Catarina, era uma empresa pequena. 

Ademais, outras concessões, como veremos mais adiante, supriam eletricidade para 

cidades do Meio Oeste e da região Sul do Estado, que ascenderiam com papel mais 

relevante na economia regional na década de 1950. 

Após 1945, com a metamorfose do capital mercantil em industrial, há uma expansão 

daqueles setores já consolidados e a ampliação da base produtiva, que assume o caráter de 

especialização regional, com a extração de minerais não metálicos e produção cerâmica no 

Sul, a produção de papel e pasta mecânica no planalto e a indústria metal-mecânica no 

norte do estado (GOULARTI FILHO, 2007). Essa fase, que seguiu até princípios da 

década de 1960, trouxe consigo uma grande transformação da base material da vida no 

estado, impondo novas necessidades estruturais e institucionais que acabaram por 

pressionar o poder público pela intervenção e planejamento econômico. Um dos gargalos 

gerados pelo crescimento industrial e atividades urbanas foi no setor de energia elétrica, 

mas eles também existiriam nos transportes e comunicações. Segundo o relatório 

apresentado pelo Plano de Obras e Equipamentos – POE de 1955: "a deficiência de 

produção de energia elétrica é sentida em todo o Estado de Santa Catarina. Mesmo nas 

regiões em que é mais abundante, o racionamento é frequente. É um dos pontos de 

estrangulamento da economia catarinense que urge corrigir" (POE, 1955, p. 6). 

Nesse sentido, o período do pós-Segunda Guerra marcaria duas importantes 

transformações no setor elétrico catarinense: se de um lado o posicionamento do Brasil 

durante a guerra ao lado dos aliados impôs que os investimentos alemães fossem rompidos, 

excluindo um importante ator do setor elétrico em Santa Catarina, por outro lado, a 

crescente demanda de energia, pressionou para a entrada do governo catarinense no setor, 

fortalecendo a integração regional do sistema.   

 

2. Presença alemã na constituição das companhias do setor elétrico 

Formação do sistemaEMPRESUL 

A história da eletrificação do norte de Santa Catarina tem uma forte relação com os 

grandes conglomerados alemães do setor elétrico, especialmente onde estavam 

estabelecidas as principais colônias alemãs. Desde os primeiros estudos de viabilidade as 

poderosas empresas de engenharia elétrica alemãs foram centrais para a eletrificação local, 



11 
 

fosse pelo planejamento de plantas de geração de eletricidade, pelo fornecimento de 

equipamentos e até mesmo pela inversão de capitais nos projetos. 

Já em 1897 o poder público municipal de Joinville tentava dotar a cidade de energia 

elétrica. A viabilidade do aproveitamento hidroelétrico do Salto do Rio Piraí foi consultada 

à Telegrafenbaustalt Siemens & Halke, representada, então, pelo engenheiro Gustavo 

Probst — que, àquela altura, também investigava o aproveitamento do Salto do rio Itajaí, 

para gerar energia à Blumenau. Um segundo projeto sobre o potencial hidráulico do rio 

Piraí-Pitanga foi produzido no ano seguinte, sendo aprovado pelo Conselho Municipal, que 

autorizava a criação de uma sociedade por ações e a construção das obras com a 

contratação da firma alemã, que acabou por desistir da assinatura do termo. No ano 

seguinte, ainda que nada concreto tenha sido produzido, o fornecimento de energia elétrica 

para Joinville foi motivo da visita do engenheiro francês Paul Darche, que na época estava 

trabalhando na cidade de Florianópolis (FICKER, 1965). 

Conforme relata Ficker (1965), até o início da construção de uma hidroelétrica na 

cidade de Joinville, a concessão do direito de exploração desse serviço público passaria por 

algumas mãos. O primeiro concessionário foi Étienne Douat, grande proprietário de terras 

na região, nas quais se localizava o rio Piraí-Pitanga, que, além da concessão para explorar 

a linha de bondes na cidade, recebeu o direito de exploração do fornecimento de energia 

elétrica por 25 anos, apesar da preferência manifesta do então superintendente Procópio 

Gomes de Oliveira de que o investimento fosse realizado pela própria municipalidade. A 

concessão passou às mãos de Domingos Rodrigues da Nova Júnior que, junto a 

empresários locais, como o ervateiro Alexandre Schlemm e o ex-superintendente de 

Joinville Procópio Gomes de Oliveira, fundou em 1907 a firma Oliveira, Rodrigues & 

Schlemm, denominada então como Empresa Joinvillense de Eletricidade. Em 1909, Nova 

Júnior deixou a sociedade, que com a razão social alterada para Oliveira, Schlemm & Cia, 

tornava-se operadora/proprietária da Empresa Joinvillense de Eletricidade, Luz e Força. 

Finalmente, com o projeto elaborado sob responsabilidade dos Engenheiros Heinrich 

Hinden e Frederico Marcos (da casa Behrend, Shmidt & Cia, do Rio de Janeiro), 

representantes da AEG, chegavam, em 1908, pelo porto de São Francisco, os equipamentos 

para a usina hidrelétrica. Em princípios de 1909, inaugurou-se a iluminação elétrica na 

cidade, com uma grande solenidade. 

A Empresa Joinvillense de Eletricidade, ou Empresa de Luz e Força de Oliveira & 

Schlemm, como também era chamada, operaria até 1928. Nessa época, ocorreu sua 
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aquisição pela Cia Sulamericana de Eletricidade S.A., braço da AEG no Brasil. Em 1929, o 

patrimônio da firma foi incorporado a Empresa Sul Brasileira de Eletricidade S.A. – 

EMPRESUL, recém-criada para operar um conjunto de ativos, que assim como em 

Joinville, haviam sido adquiridos na região. 

Em Jaraguá do Sul, cidade vizinha a Joinville, entre fins do século XIX e início do 

século XX o uso de dínamos (e pequenos geradores) ligados por pequenas redes aos 

estabelecimentos industriais ou comerciais dos proprietários, mas também abastecendo 

residências nas comunidades arredores, foi razoavelmente difundido (SCHMITZ; 

ALMEIDA, 1995). Nesse contexto que foi fundada a firma Stein Irmãos, foi contratado o 

alemão Friedrich W. Sonnenhohl, para instalar um gerador acionado por força hidráulica, 

em 1917 (com 9kW), junto de uma serraria. Por esse equipamento também se fornecia 

energia elétrica e iluminação pública, quando da inatividade da serraria, algumas ruas do 

seu entorno. Após a dissolução da firma Stein Irmãos, que também tinha ativos em 

Joinville, as propriedades de Jaraguá do Sul foram incorporadas pela firma Salinger & 

Feddersen (empresários que, àquela altura, já operavam empreendimentos no setor elétrico 

em Blumenau, como veremos a seguir), que instalou na cidade um gerador térmico (de 

17kW) operado pela G. Salinger & Cia. Um dos sócios, Peter Christian Feddersen9 viria 

ainda a se associar a outro concessionário, Eduardo Kellerman & Cia para fundar, em 

1923, a Empresa de Eletricidade Jaraguá Ltda. Em 1925 G. Wetzel Ltda. entrou na 

sociedade da Empresa de Eletricidade Jaraguá Ltda. e, ao contrário dos outros sócios, 

permaneceu mesmo após sua aquisição pela AEG, em outubro de 1928 (MORETTI, 1988. 

SCHMITZ; ALMEIDA, 1995). 

Não muito distante, já no planalto, a primeira concessão em São Bento do Sul 

decorreu de concorrência pública, em que a firma Kopp & Trinks foi vencedora em 1912, 

recebendo a outorga por 25 anos para o serviço de termoeletricidade. Em 1914, Henrique 

Moeller comprou a concessão para que Gustavo Kiel a operasse. Com o falecimento de 

Keil (em 1918), sua viúva, Joanna Kiel, assumiu os negócios até que em 1919, quando 

Henrique Moeller, em sociedade com Henrique Shwartz, tomou a direção dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica. Para tal fundaram a Henrique Moeller & Cia.10, firma 

                                                 
9 Imigrante de origem germânica e radicado em Blumenau, Feddersen, também foi eleito para diversas 
legislaturas, entre 1898 e 1930, ao cargo de Deputado Estadual. 
10 No “Indicador Catharinense” de 1921/1922, um anuário comercial e industrial, encontramos o registro de 
que em São Bento do Sul “A Villa é illuminadaa luz electrica, produzida por força hydraulica do Rio 
Humboldt.” Pertencente a Henrique Moeller & Cia, que também figura ali como proprietário de uma serraria 
(VON SCHÖNENBECK, 1922. p. 190). 
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proprietária da Empresa Luz e Força de São Bento. Em dezembro de 1928, a AEG Sul 

Americana de Eletricidade S.A. incorporou essa empresa (SCHMITZ; ALMEIDA, 1995). 

Os serviços de fornecimento de energia elétrica em Mafra/Rio Negro e Itaiópolis, a 

noroeste de São Bento do Sul, tiveram início com o concessionário Nicolau Bley Netto 

(concessão dada em setembro de 1908 e reformulada em novembro de 1909). Em março de 

1910 entrou em operação sua locomóvel (marca Lanz de 75 HP) que acionava um dínamo 

de 33 kW. Com a concessão prorrogada por 20 anos, em 1912, foi dado seguimento a 

projeto da Usina Hidroelétrica São Lourenço, inaugurada em março 1914, com potência de 

504 kW a 50 ciclos (e 420 kW a 60 ciclos, após mudança). Um dos seus dois geradores 

fora transferido das margens do Rio Vermelho, em São Bento do Sul, onde funcionou 

provisoriamente. Em dezembro 1928, Nicolau Bley Netto vendeu esse patrimônio à AEG 

Cia. Sul Americana de Eletricidade S.A. (SCHMITZ; ALMEIDA, 1995). 

Ainda nesse período, mesmo não atuando em área contigua às outras concessões, a 

região de Tijucas também seria alvo das aquisições da AEG. Ali, a Empresa de 

Eletricidade Tijuquense seria incorporada pela firma alemã em março de 1929. A presença 

da firma Hoepcke & Cia, como de outros empresários locais, foi de grande importância 

para a formação do setor elétrico na região. O grupo empresarial Hoepcke era o 

responsável pelo fornecimento dos equipamentos e materiais usados nas primeiras 

iniciativas do setor elétrico em quase todo estado, por meio da Casa Hoepcke (Hoepcke & 

Irmão ou Carlos Hoepcke S.A.). Suas filiais estavam presentes em Florianópolis, Joinville, 

São Francisco do Sul, Laguna, Blumenau, Lages, e Joaçaba (antiga Cruzeiro do Sul). 

Dentre muitas mercadorias, a Casa Hoepcke comercializava equipamentos elétricos leves, 

mas também locomoveis (ALMANAK LAEMMERT, 1937). Essas máquinas a vapor 

adaptadas para geração termoelétrica, na prática, foram a principal forma de popularização 

da energia elétrica quando imperavam os sistemas isolados.11 

Mas não só como representante comercial da eletrotécnica a Hoepcke teve atuação. 

A firma foi responsável pelo fornecimento de energia elétrica para o município de 

Tijucas12, poucos meses antes da aquisição pela AEG, quando foi formada a Empresa de 

Eletricidade Tijuquense Ltda. Somaram-se, na ocasião, para exploração do fornecimento 

                                                 
11 Essa proximidade comercial era o primeiro vínculo para o posterior acesso ao capital financeiro ou, 
inclusive, para o próprio estabelecimento das empresas estrangeiras no país. Para o tema, ver DEAN (1971).  
12 Havia em Tijucas, no início da década de 1920, outra empresa de eletricidade, de Manoel Cruz, que 
dispunhas de vários outros negócios, comerciais, industriais e era correspondente do Banco Nacional de 
Commercio (VON SCHÖNENBECK, 1922). Não temos como precisar que fim levou, mas é provável que 
tenha sido incorporada pela Empresa de Eletricidade Tijuquense Ltda. 
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de energia elétrica à Tijucas e Nova Trento, capitais industriais locais, como: a Fábrica de 

Tecidos Carlos Renaux S.A., Adolpho Konder, e as famílias Cherem, Tridapalli, Boiteux e 

Bayer. Vários daqueles empresários permaneceram na composição acionária da 

EMPRESUL, inclusive a Hoepcke (ver Quadro 1) (SCHMITZ; ALMEIDA, 1995). 

Portanto, como vimos, no final de 1928 a AEG Sul Americana de Eletricidade S.A., 

empresa sediada no Rio de Janeiro, braço do poderoso conglomerado alemão de 

engenharia elétrica para América do Sul, passou a comprar ativos de empresas de geração 

de energia elétrica no norte de Santa Catarina. Em comum, as empresas adquiridas pela 

AEG Sul Americana tinham sido formadas por empresários de ascendência alemã, o que 

certamente deve ter facilitado os acordos e as aquisições, especialmente considerando que, 

em boa medida, os antigos proprietários permaneceram como sócios acionistas do grupo 

em constituição. Formava-se assim uma nova empresa, sediada em Joinville, a 

EMPRESUL - Empresa Sul Brasileira de Eletricidade SA, cujo capital social alcançava a 

cifra de 8.000:000$000 (oito mil contos de réis). Aos antigos sócios das empresas 

incorporadas que permaneceram no negócio distribuíram-se ações preferenciais no total de 

1.095:000$000 (um mil e noventa e cinco contos de réis). Admitiu-se ainda a entrada de 

novos sócios, com 415:000$000 (quatrocentos e quinze contos de réis) ( 

Quadro 1, anexo). A participação da AEG Sul Americana na nova sociedade 

correspondia aos 4.175:545$700 (quatro mil cento e setenta e cinco contos e quinhentos e 

quarenta e cinco mil e setecentos réis), correspondentes a ativos adquiridos, e a mais 

2.314:454$300 (dois mil trezentos e catorze contos, quatrocentos e cinquenta e quatro mil 

e trezentos réis) adicionais. 

Vale lembrar que os anos finais da década de 1920 foram os de instalação e de 

grande aquisição de empresas locais e regionais por parte da American & Foreign Power. 

Uma das estratégias da Amforp era de reunir concessões em localidades próximas para a 

interligação de seus sistemas. Tal política resultou num crescimento da área de atuação da 

empresa entre 1927 e 1939, ampliando de 78 para 309 cidades. Entre as concessões 

estavam capitais regionais como Recife, Salvador, Vitória, Natal, Belo Horizonte, Curitiba 

e Porto Alegre, assim como sistemas regionais em constituição, tais como da Companhia 

Paulista de Força e Luz no interior de São Paulo, e da Companhia Brasileira de Energia 

Elétrica no Rio de Janeiro (SAES & LOUREIRO, 2014). Nesse sentido, é significativo o 

movimento de aquisição da EMPRESUL em Santa Catarina, justamente no momento de 

expansão do grupo americano no mercado brasileiro. Tendo características semelhantes 
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com as quais a empresa americana buscava no país, a decisão de consolidar sua posição no 

norte do Estado de Santa Catarina, parecia uma estratégia da empresa alemã em resposta 

ao novo concorrente no mercado brasileiro.  

Figura 1: Incorporações AEG-EMPRESUL – 1928/29 

 
Notas: 1) A delimitação no mapa corresponde à concessão e não ao efetivo alcance das redes de distribuição; 
2) As balizas levam em conta os limites municipais da época mesclados aos limites atuais dos municípios 
emancipados posteriormente daqueles territórios, sendo apenas uma referência. 
 

Passada a fase de aquisição da empresa, a economia mundial entraria em crise com a 

década de 1930, intimidando qualquer novo tipo de investimento, especialmente no setor 

elétrico brasileiro que passaria a sofrer intervenções do governo federal: as concessões 

tinham que ser autorizadas pelo governo central, perdiam as empresas estrangeiras a 

possibilidade de se valer da cláusula-ouro, medida importante para defesa das receitas em 

moeda estrangeira em países com histórico de desvalorização cambial como o Brasil 

(LIMA, 1984, p.29-38; CORRÊA, 2003, p.107-12). 

Em 1942, foi editado o Decreto-lei (nº. 4.166, de 11 de março) que tomava os bens 

de alemães, italianos e japoneses no Brasil como indenização de guerra. Em 1945 (Decreto 

Federal 8.206, de 22 de novembro), o patrimônio da EMPRESUL foi nacionalizado 

definitivamente. As ações da EMPRESUL incorporadas ao Patrimônio Nacional foram 

doadas (pela Lei 290 de 15 de junho de 1948) ao Estado de Santa Catarina, 
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correspondendo a 80,55% do capital total, na época, de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de 

cruzeiros) (BRASIL, 1948). A rede de distribuição de energia de Tijucas e Nova Trento 

seria transferida, ainda, para o controle da ELFA - Empresa Luz e Força de Florianópolis 

SA. 

 

Força e Luz Santa Catarina 

Assim como em Joinville, Blumenau, outra cidade dentre as mais ricas em Santa 

Catarina, teve sua primeira tentativa de eletrificação em 1897, com a concorrência aberta 

pelo poder público local. Ambas as cidades, Joinville e Blumenau estariam, em 1908, entre 

as primeiras no país a ter abastecimento regular de energia elétrica (SCHMIDT, 2000). 

Também em Blumenau a influência da engenharia elétrica alemã esteve presente. Foi da 

Siemens & Halske o projeto de engenharia avaliado, na ocasião daquela primeira tentativa. 

O local pensado para receber as obras de uma usina hidroelétrica foi Salto Weissbach, sem 

que houvesse avanço no projeto. Mas anos depois, no mesmo ponto do rio Itajaí-Açu, de 

fato, instalar-se-á uma usina. O projeto, que envolvia outras atividades acabou por 

indenizar os investidores com terras na Fazenda Salto (SCHMITZ; ALMEIDA, 199513). 

Em 1908, a municipalidade concedeu o privilégio de fornecimento de energia 

elétrica e iluminação à cidade a Frederico Guilherme Busch, que já utilizava de um dínamo 

junto a Empresa Industrial Garcia, em que era sócio, para as necessidades energéticas da 

firma do ramo textil. Do poder público recebeu a quantia de 5:500$000 (cinco contos e 

quinhentos mil réis) para os investimentos iniciais. Os investimentos de Busch se 

ampliariam e foi construída uma usina hidroelétrico, na localidade de Gaspar Alto, que 

entrou em operação em 1909 (MAMIGONIAN, A., 1965. SCHMITZ; ALMEIDA, 1995) 

Ainda em 1908, Peter Christian Feddersen, a quem já nos referimos, foi a Berlim em 

busca de financiamento para seus projetos industriais, que incluíam uma usina hidroelétrica 

em Salto. Com resultado positivo, em outubro de 1910, para abastecimento do município 

(excluídas as áreas da concessão de F. G. Busch), foi firmado contrato de concessão dos 

                                                 
13 Merece destaque a referência ao trabalho de Schmitz e Almeida (1995), que se fundamenta numa ampla 
pesquisa, cujas fontes são diversificadas e incluem fontes secundárias, história oral, livros diários das firmas 
e livros de registros dos cartórios. O texto, mesmo não publicado na íntegra, foi base para o relato sobre a 
história do setor elétrico em Santa Catarina construído por Albano Schmidt (2000), com viés para o público 
do meio empresarial, publicado pelo Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina - IHGSC. Outros 
autores, voltados para o público acadêmico, como Santos e Reis (2002), ou Goularti Filho (2016), também 
utilizaram amplamente esse trabalho, já que a pesquisa de campo se mostrou bastante profícua. Nesta seção, 
especialmente, e em outras recorremos também a esse texto, que apesar da exposição, por vezes confusa, 
dado seu caráter de texto preliminar, traz inúmeras informações bastante precisas. 
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serviços de iluminação pública e suprimento de energia elétrica entre a municipalidade e o 

consórcio formado por Gustavo Salinger, Paulo Zimmermann, Carlos Jensen e Peter 

Christian Feddersen (denominado Empresa de Eletricidade Salto). Decorrente das 

negociações na Alemanha foi firmado um contrato com a cessão de créditos hipotecários 

(491.341,53 marcos) com a empresa alemã Bromberg Hacker & Cia, responsável pela 

construção e fornecimento do equipamento da usina (com 3500kW). As obras da barragem 

iniciaram em 1911 e a usina foi concluída em 1915 (MAMIGONIAN, A., 1965. 

SCHMITZ; ALMEIDA, 1995). 

Em 1916, as dificuldades financeiras levaram os proprietários da Empresa de 

Eletricidade Salto a hipotecar terras da fazenda que sediaria a usina. No ano seguinte, o 

imóvel (com 1,4 mil metros quadrados, já desmembrada a área da usina, de 2 hectares) foi 

dado como parte do pagamento à construtora (no valor de 49:134$000) (SCHMITZ; 

ALMEIDA, 1995). 

O patrimônio da Usina Salto e as concessões de Blumenau e Itajaí entraram, em 18 

de maio de 1920, na formação do capital da sociedade anônima Empresa Força e Luz Santa 

Catarina – EFLSC, que alcançava 3.000:000$000 (três mil contos de reis). Então, os sócios 

Feddersen, Jensen, Zimmermann e Dorothéa Salinger uniram-se a empresários paulistas, 

num negócio que interessava também à Bromberg Hacker & Cia (que compareceu à 

assinatura dos papéis em um cartório paulistano). Em 31 de maio daquele mesmo ano, em 

assembleia extraordinária, num episódio bastante nebuloso, o controle acionário da 

empresa recém-fundada passou ao grupo de empresários paulistas, liderados por Francisco 

Maximiliano Junqueira, que assinou sozinho o livro presença dos acionistas. Ao que 

parece, Peter Christian Feddersen vendeu suas ações a esse grupo para quitar as dívidas 

acumuladas anteriormente no empreendimento de Salto (SCHMITZ; ALMEIDA, 1995).  

Ainda em novembro de 1920, incorporava-se às concessões de exploração da EFLSC 

a área que cabia a F. G. Busch (centro da cidade e Estrada Geral), que vendera junto 

equipamentos e redes, em troca de debêntures resgatáveis até 1932 (SCHMITZ; 

ALMEIDA, 1995). Abria-se uma fase de expansão das linhas de transmissão da empresa, 

que nos anos seguintes alcançariam Itajaí, Brusque e Indaial (MAMIGONIAN, 1965). 

Segundo Mamigonian (1965. p. 410) a Bromberg Hacker & Cia teria hipotecado sua 

participação no negócio da Usina Salto aos paulistas, em 1920. Mas, conforme Schmitz e 

Almeida (1995. p. 19), a firma Bromberg Hacker & Cia permaneceu credora da EFLSC e 

teve sua conta liquidada em maio de 1922, num total de 1.017:000$000 (mil e dezessete 
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contos de reis). Em agosto daquele ano a EFLSC ampliava sua área de concessão 

adquirindo direitos, equipamentos e redes (por 150:000$000, pagos no mesmo ano) da 

Empresa de Eletricidade de João Bauer14, em Brusque, que funcionava desde 1916 (O 

DIA, 1916. p. 2). 

Em 1924, um grupo de empresários catarinenses (Quadro 2, anexo), muitos já com 

investimentos no setor elétrico, adquirem maioria das ações da EFLSC, com apoio 

financeiro do Banco Alemão Transatlântico. A sede da empresa foi, então, levada de volta 

a Blumenau e seguiu-se a intensificação da expansão da empresa (MAMIGONIAN, 1965). 

Dez anos mais tarde, avaliada em 1.300:000$000 (mil e trezentos contos de reis), a 

Empresa de Eletricidade Salto foi incorporada definitivamente ao balanço da EFLSC, que 

já detinha seu controle, constituindo-se como a principal empresa do setor elétrico 

catarinense (SCHMITZ; ALMEIDA, 1995). Na primeira metade do século XX, os 

sistemas EMPRESUL e EFLSC foram os grandes responsáveis pelo incremento de 

capacidade instalada no estado e pelo suprimento de carga (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Produção (MWh) total de empresas selecionadas 
Ano FL Sta Catarina EMPRESUL* Ano FL Sta Catarina EMPRESUL 

1924 4.277 - 1940 22.456 13.302 

1925 5.332 - 1941 24.587 14.769 

1926 5.143 - 1942 26.299 16.258 

1927 5.877 - 1943 27.068 19.236 

1928 6.112 - 1944 26.776 19.194 

1929 7.226 - 1945 29.600 22.004 

1930 7.244 - 1946 37.436 22.564 

1931 8.222 6.507 1947 34.784 27.038 

1932 9.284 6.549 1948 36.388 29.900 

1933 10.280 7.014 1949 47.392 28.719 

1934 11.235 7.985 1950 57.342 29.597 

1935 12.744 9.036 1951 54.835 27.139 

1936 14.324 9.805 1952 64.774 28.383 

1937 16.636 10.886 1953 67.882 27.626 

1938 19.171 12.154 1954 76.450 41.667 

1939 21.531 12.578 1955 82.620 28.836 
Fonte: SANTA CATARINA (1955); COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA (1957) 
* Utilizamos dos dados disponíveis em SANTA CATARINA (1955) até o ano de 1939. De 1940 em diante 
colhemos os dados CBE (1957), pois a EMPRESUL passou a receber crescentemente carga de outras 
empresas enquanto os dados disponíveis no POE são de energia distribuída. 

                                                 
14 Industrial, comerciante (no sistema colônia-venda) e agente do Banco do Brasil, que além de Brusque 
forneceu energia elétrica para Nova Trento, no início da década de 1920, onde também tinha outros negócios 
(VON SCHÖNENBECK, 1922). 
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Apesar de fornecerem cerca de dois terços da energia elétrica do Estado nos anos 

1940, a atuação das duas empresas, todavia, estava limitada a um quarto do território 

catarinense. Essa seria uma das razões para o início da participação do Estado no setor 

elétrico, buscando atender regiões ainda carentes dos serviços. Nesse processo, em 1955, a 

empresa do Estado de Santa Catarina, a CELESC, comprou 51% das ações da EFLSC, que 

se tornaria sua subsidiária. No início da década de 1960, houve uma redefinição na 

estratégia empresarial da CELESC e a EFLSC foi definitivamente incorporada. 

 

3. Empresas privadas nacionais do setor elétrico catarinense 

Energia elétrica na região de Florianópolis 

Na capital do estado a concessão dos serviços de fornecimento de energia elétrica e 

iluminação estiveram ora por conta de particulares, ora sob a tutela do Estado. A cidade de 

Florianópolis, como anteriormente relatado, não se apresentava como o principal mercado 

regional, não tendo sido objeto de interesse de grupos estrangeiros como outras tantas 

capitais brasileiras. Em alguns momentos, os concessionários acabaram por entregar o 

privilégio diante de dificuldades financeiras ou falta de interesse nas vantagens econômicas 

do empreendimento. 

A regulação do aproveitamento hidráulico no estado veio ainda em 1906, no 

Governo Gustavo Richard (1906-1910). No final de seu mandato surgiu a obra da usina 

hidrelétrica Maruim. Em 1910, portanto, a concessão era outorgada a firma Sismmonds & 

Saldanha (luso-inglesa), que construiria a hidrelétrica, na cachoeira de Imaruhy, município 

de São José, e recebeu do governo do estado o valor de Rs 523:000$000 (quinhentos e 

vinte e três contos de reis), para projeto, construção da barragem, canal, edificações e para 

aquisição dos materiais e equipamentos. Mas a principal fonte de financiamento foi 

externa, um empréstimo de 150 mil libras esterlinas, contraído em Londres, com o banco 

Emil Erlander & C. Gustavo Richard, em mensagem ao legislativo, fazia questão de 

descrever as principais características técnicas da obra de engenharia que se finalizava15. 

(SANTA CATARINA, 1910). 

                                                 
15Falou dos três conjuntos geradores independentes entre si, com turbinas de 250 cv cada, geradores, dínamos 
e excitadores, bem como transformadores e linhas de transmissão aéreas e submarinas, redes de distribuição 
para consumo privado e iluminação pública independentes, postes urbanos de aço galvanizado e lâmpadas de 
iluminação pública (500 de 50 velas e 20 de arco voltaico 1.200). O vir-se-ia observar seria que mesmo com 
modificações e reparos o sistema, apesar de custoso, tinha sua instabilidade e falhas recorrentemente 
relatadas nas mensagens dos governadores. 
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Ainda em 1910, Adriano Saldanha deixou a sociedade. Então, foi arrendado o 

serviço de água, luz e força, por 25 anos,a Edward Simmonds e John Willianson, 

engenheiro ligado às obras de Maruim. O valor do arrendamento alcançou a quantia anual 

de Rs 168:000$000 (cento e sessenta e oito contos de reis). Em 25 de setembro, foi 

inaugurado o serviço de iluminação pública em Florianópolis (SANTA CATARINA, 

1910). 

A partir daí os serviços passaram por sucessivas transferências de concessionários e 

por atritos com o poder público, como em 1916, quando o governo estadual se referia a 

“embaraços” criados pela concessionária para a ampliação da iluminação pública (SANTA 

CATARINA, 1916). Em 1918, houve uma epidemia, ocasionada por deficiências nos 

serviços da firma Simmonds & Willianson. O governador, Hercílio Luz, então monta uma 

comissão para avaliar a proposta de reversão da concessão dos serviços de água e esgoto 

que seu antecessor, Lauro Müller, iniciara as negociações antes da renúncia. Por isso 

houve, em 1919, alteração do contrato de concessão, com a transferência dos serviços de 

água ao governo do estado e a novação do contrato de fornecimento de energia elétrica 

com Simmonds & Willianson, como proprietários da Cia. de Luz e Força de Florianópolis 

(SANTA CATARINA, 1919). 

Em 1924 a concessão foi novamente revista e cedida a Bayton & Cia (SCHMITZ; 

ALMEIDA, 1995), que criou a Cia. Tração, Luz e Força de Florianópolis, com a qual se 

contratava, ainda, a construção de linhas de bondes elétricos (tramways) (SANTA 

CATARINA, 1924), afiançados por títulos públicos estaduais, mas que não foram 

realizadas (SANTA CATARINA, 1929). O projeto das linhas de bonde elétrico já havia 

sido tema de entrevista com o Diretor de Obras Públicas de Santa Catarina, Olavo Freire 

Junior, que na ocasião citava o andamento dos estudos encomendados a General Eletric 

para construção de duas usinas no rio Garcia e uma no rio Cubatão para aumentar a 

disponibilidade de energia elétrica na região de Florianópolis (REPÚBLICA, 1920). O 

aproveitamento dessas fontes, contudo, só viria ocorrer na década de 1960. 

A despeito da precariedade dos serviços da Cia. Tração, Luz e Força de 

Florianópolis16, em fins dos anos 1920, mais usos e mais bairros demandavam extensão e 

melhora das redes de energia elétrica (SANTA CATARINA, 1929). Em 1929, a 

Assembleia Legislativa autorizou a rescisão do contrato de concessão (SANTA 

                                                 
16 Relatada em 1927, na Mensagem do Governador, que diz: “(...) o fornecimento de energia pela Companhia 
Tração, Luz e Força, desta Capital, além de precário, falta completamente, aos domingos, das 7 às 12 horas” 
(SANTA CATARINA, 1927. p. 98) 
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CATARINA, 1930). A outorga beneficiaria, após isso, a firma Bonachelli & Cia., que, por 

meio da Cia Brasileira de Eletricidade, arrendava os serviços de fornecimento de energia 

elétrica e iluminação pública da capital do estado e já projetava a ampliação da capacidade 

instalada na região para aproximadamente 14,7 MW17, pelo aproveitamento dos saltos do 

rio Garcia e Mineiro (SCHMITZ; ALMEIDA, 1995). Naquele momento, a usina de 

Maruim tinha somente cerca de 662 kW18 (SANTA CATARINA, 1930). 

Em 1934, esse último contrato também foi rescindido, desta vez pelo Interventor 

Federal no estado, Aristiliano Ramos, ficando indefinida a propriedade dos bens 

(PIMENTEL, 1937). Àquela altura o ativo da Companhia Tração, Luz e Força de 

Florianópolis alcançava Rs 10.081:271$737 (dez mil e oitenta e um contos, duzentos e 

setenta e um mil e setecentos e trinta e sete reis) (REPÚBLICA, 1931). Em 1935, a 

concessão foi transferida a João Acácio Gomes de Oliveira, proprietário da Luz e Força 

Catarinense. Mas no governo constitucional (após o Estado Novo), decorrente de decisão 

judicial, a administração estadual, com ganho de causa, tomou posse dos bens arrendados e 

assumiu a direção dos serviços de fornecimento de energia elétrica da capital. 

Como veremos mais a frente, quando a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, por 

conta de suas atividades na extração e beneficiamento de carvão no sul do estado, 

construiu uma usina termoelétrica em Capivari, a região de Florianópolis teve maior 

disponibilidade de energia elétrica, já que juntamente a obra da usina foi construída uma 

linha de transmissão de 44kV ligando usina da CSN e carga da capital do estado.Desde 

1950, o centro da cidade ainda dispunha de pequenas unidades termoelétricas19 que 

funcionavam a plena carga e evitavam que a região central sofresse com as interrupções 

geradas por problemas na rede de transmissão Florianópolis-Capivari. 

À Diretoria de Obras Públicas coube os serviços públicos, como água, esgoto e 

fornecimento de energia elétrica da capital e arredores (São José, Biguaçu e Palhoça) e 

também água em Tubarão e Itajaí e de esgoto em Lages. Na rede elétrica a Diretoria de 

Obras Públicas estendia e instalava, reformava e dava manutenção e construía linhas de 

transmissão20 em grande parte do litoral do estado. 

                                                 
17 20.000 HP. 
18 900 cavalos. 
19 Ao que aparenta, inicialmente no Largo Fagundes (motor Ingersoll-Rand), após 1953, outra na esquina das 
ruas João Pinto e Saldanha Marinho, outro ponto do centro da cidade (com motor Worthington de 600 kW). 
20 Como o prolongamento da linha que saía da termoelétrica da CSN –UTE, chegava a uma subestação em 
Capoeira, Florianópolis, e daí seguia até Jaraguá do Sul e mesmo a recapacitação da rede Capivarí-
Florianópolis de 44kV para 132kV. 
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Em 1955 foi criada a Empresa de Luz e Força de Florianópolis – ELFA, estatal que 

assumira os ativos do governo do estado na área de energia elétrica e a transferência da 

concessão21. Em 1956, volta a ser discriminada a receita com a taxa de luz e energia 

elétrica (Cr$ 2.941.948,40), claramente insuficiente para os planos de industrialização do 

país e da região (SANTA CATARINA, 1958). Considerado ainda os atrasos e débitos de 

outros entes públicos (Prefeituras, e órgãos estaduais) que acumulavam com a ELFA e a 

convergência para que a questão energética fosse vista como regional e demandaria 

inversões da esfera estadual de governo, sua criação não seria suficiente. 

O período seguinte, pós 1956, com a criação da Centrais Elétricas de Santa Catarina 

S.A. – CELESC — que viria incorporar as principais empresas do setor no estado, como a 

ELFA — e com a execução do Plano de Obras e Equipamento de Santa Catarina – POE, é 

de intensa alteração do quadro vigente. Nos 25 anos posteriores as redes de transmissão de 

distribuição estatais atingiriam quase a totalidade do território do estado e também por 

investimentos estatais a geração no estado passava a superar a demanda. 

 

A COSEL no Planalto Serrano e os sistemas elétricos de abrangência local 

O fornecimento de energia elétrica e iluminação de Lages foi iniciado pela concessão 

dada em 1916 a Frederico Guilherme Busch22, proprietário da empresa Força e Luz 

Lageana (VON SCHÖNENBECK, 1922). A geração provinha da central no Salto do Rio 

Caveiras. A concessão teria prazo de 30 anos, mas pela desistência de Busch, considerada 

a alteração contratual em 1924, foi transferida a Domingos Barbara Valente23, em 1925. O 

novo concessionário obteve, após sancionado o Código de Águas (via Ministério da 

Agricultura), autorização para exploração dos recursos hídricos necessários ao 

abastecimento de Lages e também Curitibanos (SCHMITZ; ALMEIDA, 1995). 

Para tal, foi fundada a Empresa Força e Luz de Lages, que atuaria na geração e 

distribuição de energia elétrica. O esquema foi parcialmente modificado em 1944, com a 

criação da Cia Catarinense de Força e Luz S.A. COSEL, cuja composição acionária tinha a 

                                                 
21 Em setembro do ano seguinte a sua criação (BRASIL, 1956). 
22 Que, como vimos, também era concessionário dos serviços de energia elétrica em Blumenau, cidade que 
onde administrava importantes empreendimentos industriais. 
23 Barbara Valente também tinha outros negócios em e Santo Amaro, e havia sido comissário de polícia em 
Palhoça por volta de 1901 e conselheiro municipal por volta de 1919 (REPÚBLICA, 13/071901. P. 1; 
01/04/1919 p. 3 e 1920); No jornal República (26/09/1934 p. 1) ainda verifica-se que o mesmo atuou como 
construtor de estradas em Curitibanos. 
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Empresa Força e Luz de Lages. Assim, à COSEL caberia a geração e transmissão, 

enquanto a distribuição permanecia com a Empresa Força e Luz de Lages. 

Em Curitibanos ainda operou, no final da década de 1950, a Força e Luz Curitibanos 

S.A., que chegou ter potência instalada de 400 kVA24. Suas instalações foram absorvidas 

pela CELESC, quando da fundação da sua subsidiária Cia. Pery de Eletricidade S.A. - 

CIPEL, no início da década de 1960. Entre 1964 e 1965 a CELESC incorporou primeiro a 

COSEL, para logo em seguida incorporar a distribuidora, Empresa Força e Luz de Lages. 

Entre a década de 1930 e década de 1960, por outro lado, proliferaram-se pequenas 

unidades geradoras particulares, principalmente voltadas para a iluminação residencial, 

cuja potência era ínfima, e também usinas pertencentes às municipalidades25, para 

iluminação pública e, quando muito, de residências no centro das sedes dos municípios. 

Surgiam pequenas usinas (hidrelétricas ou locomoveis26) assim como surgiam novos 

municípios e povoados. Trataremos, portanto, de alguns casos emblemáticos, como 

exemplo. 

A atividade madeireira serviu no meio oeste, como catalisador dos primeiros 

impulsos da eletrificação local. Assim o foi em Videira, na década de 1930, com um 

gerador instalado pela serralheria de José Formighieri, suprindo as localidades de Perdizes 

e Vitória. Junto a outros sócios, em meados da década de 1940, fundou-se a Empresa Força 

e luz Perdizes-Vitória, que seria a precursora da Força e Luz Videira S.A. – VIDELUZ 

(estatuída em 1948). Até a conclusão das obras da Usina Hidroelétrica Rio das Pedras, 

recorreu-se a adaptação de instalações industriais em usinas hidrelétricas (chegando-se a 

175kVA de potência). A Usina Rio das Pedras entrou em operação em 1947 e para lá foi 

transferido o gerador anteriormente adaptado em uma fábrica de banha (SCHMITZ; 

ALMEIDA, 1995). 

As ampliações da potência instalada desse sistema viriam no final da década de 

1950, nos esforços do Plano de Obras e Equipamentos do Governo de Santa Catarina - 

POE. Na década de 1960, a onda de incorporações da CELESC incluiu a Videluz. 

Em Joaçaba (antiga Cruzeiro do Sul), outro caso de empresa local que também 

acabou sendo incorporada pela CELESC na década de 1960, foi da empresa de eletricidade 

de Francisco Lindner. O empresário tinha uma usina às margens do Rio do Peixe (hoje 
                                                 

24 Ou 320 kW, admitindo-se um fator de potência de 0,8, apenas para padronização dos dados apresentados 
neste texto. 
25 Situação que perdurou até a década de 1960, como se vê no Quadro 5, anexo. 
26Os locomoveis eram principalmente empregados como força motriz industrial, em engenhos e todo tipo de 
fábricas, mas adaptados também geravam energia elétrica. 
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município de Luzerna), dentre seus negócios, que incluíam a fabricação de máquinas 

agrícolas e para indústria madeireira, na década de 1930. As atividades metalúrgicas da 

família evoluíram ao ponto de, no final da década de 1940, os Lindner produzirem turbinas 

hidráulicas e locomóveis, expandindo os negócios na eletrotécnica nas décadas seguintes 

(HISA, 2017). 

Em Concórdia (então distrito de Joaçaba) a energia elétrica chegou com a própria 

empresa de colonização Sociedade Territorial Mosele, Eberle, Ahrons Ltda., fundada em 

1925. A princípio, usou-se a inventividade, acionando um pequeno gerador por um motor 

de automóvel, mas logo a termoeletricidade a lenha foi a solução encontrada. A 

eletrificação local também contou com as térmicas a diesel pertencentes à empresa Sadia 

S.A., que além do auto abastecimento fornecia energia elétrica à comunidade (SCHMITZ; 

ALMEIDA, 1995). Somente com a CELESC (por meio de uma subsidiária, a Cia. Oeste de 

Eletricidade – CIAOESTE) que a hidroeletricidade foi se estabelecer na região, com a 

Usina do Rio Chapecozinho, em Faxinal dos Guedes. 

Desde o início dos anos 1940 até o final da década de 1950, no rio Xanxerê havia 

uma pequena usina pertencente a firma Winckler & Umstardt, que além de abastecer as 

serrarias dos proprietários (com potência 120kW) permitia, também, a iluminação 

residencial na localidade, desde que a atividade madeireira estivesse paralisada. Um grupo 

de empresários de Xanxerê e de Xaxim, resolveu então, como necessidade associada às 

atividades industriais e, sobretudo, da produção de papelão, criar uma usina elétrica, que 

viria ser operada pela Industria de Papelão Chapecozinho27, responsável pela construção da 

Usina Hidrelétrica Passo Velho (hoje município de Bom Jesus) que operou no final de 

1960, com potência de 1080kW. As ampliações seguiram na década seguinte (SILVA, 

1950; IGUAÇU ENERGIA, 2017). 

Em Chapecó, o registro da iniciativa mais antiga, data de 1939, com o gerador 

elétrico de André Lunardi. Desde 1949 operou, ali também a empresa Força e Luz 

Chapecó, responsável pela iluminação púbica e fornecimento a particulares (SILVA, 1950; 

ZADROSNY, 1970). Há também registros, em Barbiero (2014. p. 48), do abastecimento 

de energia elétrica na colônia de Mondaí28, que, cruzando com informações em Silva 

                                                 
27 Em 1970 passou a razão a razão social de Hidrelétrica Xanxerê e em 2003 para Iguaçu Energia.  Em 1965 
a potência foi elevada para 1950 kW. Em 1973 foi inaugurada a segunda usina do grupo, no município de 
Xanxerê (linha Voltão, no rio Capecozinho). Em 1975 a potência total que a empresa dispunha era de 4300 
kW (IGUAÇU ENERGIA, 2017). A empresa se manteve atuante até o presente e hoje a região é uma das 
poucas onde não há presença da CELESC. 
28 Já em 1929, informação que pode ser imprecisa. 
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(1950),pertenceria a Lindolfo Stangler (sem data precisa). Outro registro mostra a 

construção de uma estrutura de madeira para abrigar uma usina elétrica de Guilherme Ilg, 

no hoje município de Palmitos, em 1947 (SILVA, 1950; UNOCHAPECO. CEOM, 2017). 

Além desses, encontramos geradores em Itapiranga, de Adão Eidt, em 1946, e em Coronel 

Freitas, de Armando Dal Piva, em 1947. Mas de fato a região do extremo oeste de Santa 

Catarina permaneceu até a década de 1970 com baixíssimos índices de consumo per capta. 

Já Laguna, uma das cidades mais importantes do sul do estado, já tinha, no início da 

década de 1920, uma usina termoelétrica. A “Usina Municipal” era operada pelo próprio 

poder público municipal (VON SCHÖNENBECK, 1922. p. 147). A seu exemplo, no sul 

do estado surgiram pequenas termoelétricas nas décadas de 1930 e 1940. Em Imbituba a 

Cia. Docas de Imbituba, parte do complexo carbonífero, mantinha uma dessas 

termoelétricas. Uma empresa carbonífera, a CBCA, também foi responsável pelo 

suprimento de energia elétrica em Tubarão, desde 1923 até a sua incorporação pela 

CELESC, na década de 1960 (SANTOS; REIS, 2002). 

Os casos mais relevantes, entretanto, eram das companhias carboníferas da região de 

Criciúma, que utilizavam da termoeletricidade para suas atividades e serviam às suas vilas 

operárias. A Cia Próspera (estatizada em 1943 e mais tarde incorporada ao patrimônio da 

CSN) teve uma dessas termoelétricas, que teria sido adquirida de Júlio Gaidzinski29, cujos 

vestígios formam um memorial em uma das praças da cidade, apontando o ano de 1941 

como data de sua inauguração. A partir de 1935, o Almanak Laemmert (1935) traz em suas 

páginas a referência a Empresa Força e Luz Cresciumense, sem qualquer dado sobre 

geração ou distribuição. A concessão dos serviços teria passado por algumas mãos antes 

disso ainda. A instalação de locomoveis na localidade de Cresciuma, provavelmente entre 

fins da década de 1910 e meados da década de 1920, por Marcos Rovaris e Benjamin 

Bristot30 foram as primeiras iniciativas observadas (NASPOLINI FILHO, 2000).  

Em Araranguá, no extremo sul do estado, o Almanak Laemmert (1930) revela 

também que o centro da cidade já possuía iluminação elétrica em 1930, ao que parece, 

implantada pelo poder público municipal, servindo a iluminação pública e particular31. 

                                                 
29 Sócio fundador da Sociedade Carbonífera Ouro Preto Ltda., em 1931, e da Sociedade Carbonífera 
Cresciúma Ltda. em 1932. 
30 Ambos industriais locais, o primeiro foi um dos sócios fundadores da Carbonífera Próspera, fundada em 
1921, o segundo, gerente da Sociedade Brasileira Carbonífera Progresso, no início da década de 1930 
31Em Araranguá, no sul do estado, em 1934 a notabilidade do Hotel Labes cita a existência de “luz elétrica 
em todos os quartos” 



26 
 

Também, numa espécie de relatório de viagem de Menezes Filho (1934) há menção sobre 

Araraguá já estar iluminada a luz elétrica. 

A instalação da termoelétrica da CSN, no sul do estado, levou ao surgimento de 

várias distribuidoras de energia elétrica locais, nas décadas de 1940 e 1950. Esse foi o caso 

da Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda – EFLUL (que também teve gerador próprio 

na década de 1940), da Empresa Força e Luz João CesaLtda (de Siderópolis), da Cerâmica 

Cocal (em Cocal do Sul) e da Força e Luz Içarense. Também existiram outras iniciativas 

de caráter efêmero no Sul. 

Paralelamente ao sistema da EMPRESUL, também funcionaram, até a década de 

1950, outras companhias menores no Planalto Norte, como foi o caso da Empresa de 

Eletricidade de Alexandre Schlemm S.A. e da Empresa Força e Luz Elétrica de Itaiópolis 

(CBE, 1957).  Em Campo Alegre também havia a empresa de eletricidade de Izabel 

Duarte, já nos anos 1920 (VON SCHÖNENBECK, 1922). E paralelamente a EFLSC 

também se encontravam algumas empresas de eletricidade no vale do Itajaí32, como a Cia. 

Hidroelétrica Águas Negras, a partir de 1946 (no hoje município de Ituporanga) (CBE, 

1957). Uma das companhias mais perenes, a Empresa Luz e Força de São Francisco S.A., 

que aparece em registro do jornal República, em 1933 (14/05/1933, p. 10), funcionaria no 

Litoral Norte até sua incorporação pela CELESC, na década de 1960. 

Em Santa Catarina, como em boa parte do país, a existência de um sem número de 

autoprodutores também foi algo comum. Encontramos alguns dos principais casos de 

autoprodutores em Concórdia, com a empresa de alimentos Sadia, na década de 1940; em 

Blumenau, com a Electro Aço Altona, década de 1950; em Caçador, com a Primo Tedesco, 

década de 1950, e; em Lages, com várias Madeireiras (SANTOS; REIS, 2002). Um dos 

primeiros casos de autoprodução decorreu das atividades madeireiras da Southern Brazil 

Lumber & Colonization Co. Inc., em Três barras. Já na década de 1910, a empresa gerava 

energia elétrica com caldeiras para vapor, que abasteciam as instalações industriais e a vila 

operária (a “cidade-empresa”) (VALENTINI, 2015). 

Em suma, podemos afirmar que Santa Catarina, ao que tudo indica, não esteve 

completamente às escuras na primeira metade do século XX. Seus principais centros 

urbanos dispunham de alguma forma de suprimento, ainda que a precariedade fosse um 

                                                 
32 Em Itajaí, consta que Otto Wilt era engenheiro chefe de uma empresa de eletricidade (inominada) na 
mesma década (VON SCHÖNENBECK, 1922). 
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traço quase geral, e a eletrificação avançava sobre o território em um movimento lento e 

heterogêneo. 

 

4. Caminhando para a Unificação do sistema Estadual: Usina Termoelétrica da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 

 No imediato pós-guerra surgiu o primeiro elemento unificador das diversas redes 

que operavam no estado (), tendo influência sobre todo o litoral, mas especialmente no sul 

de Santa Catarina. Esse elemento foi a Usina Termoelétrica da Companhia Siderúrgica 

Nacional – UTE-CSN, instalada na localidade de Capivari de Baixo, então município de 

Tubarão. O movimento de ampliação da participação do Estado no setor elétrico ocorreria 

adicionalmente com a transmissão dos bens da alemã EMPRESUL para o governo, ainda 

nos anos 1940 e, na década seguinte, com a formação das empresas estatais que tenderiam 

a unificar ainda mais o sistema elétrico regional. 

 

Figura 2: Principais sistemas elétricos de Santa Catarina -1956 

 
 

A termoeletricidade a carvão mineral, recurso natural disponível na região de 

Criciúma, já era utilizada em pequenas plantas com redes locais, desde Laguna até 

Criciúma. Mas o tamanho das usinas era bastante limitado e seu alcance apenas local. A 
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usina termoelétrica mais importante no período do nosso recorte no sul do estado, portanto, 

pertenceu a Companhia Siderúrgica Nacional (Tabela 3, anexa). 

Surgida na década de 1940, a construção da UTE-CSN deveu-se aos desdobramentos 

das atividades carboníferas da Companhia, que utilizava o mineral catarinense na usina 

siderúrgica de Volta Redonda. A UTE-CSN era necessária para o abastecimento de energia 

elétrica ao Lavador Central de Capivari (instalação de beneficiamento de carvão) e a 

unidade de mineração (localizada em Siderópolis, então município de Nova Beluno). As 

três unidades da CSN em Santa Catarina foram construídas paralelamente, entre 1943 e 

1946. A localização da termoelétrica foi junto ao Lavador, que tinha grande necessidade 

energética para separava por frações todo o carvão extraído no estado. A potência inicial 

da termoelétrica foi de 15MW, suficiente para abastecer também vários municípios 

próximos. Em 1960 uma ampliação da capacidade instalada levou a usina termoelétrica a 

27,4 MW de potência instalada, fornecendo energia a três regiões do Estado, o Norte, o Sul 

e a região de Florianópolis (MORAES, 2005). 

As atividades da CSN em Santa Catarina abrangeram, portanto, além da extração e 

beneficiamento de carvão, a produção de energia elétrica. Sua intenção, contudo, era clara, 

produzir carvão com alta concentração de carbono para uso siderúrgico. Isso Implicava no 

acumulo de reservas de carvão de mais baixo poder calorífico, extraído compulsoriamente, 

que teria uso na produção de energia elétrica, por exemplo, chamado carvão vapor ou 

carvão energético. Após a Segunda Guerra Mundial, a indústria carbonífera brasileira 

enfrentou a retração da demanda por carvão tipo vapor33 que começou a ser estocado. A 

estagnação da produção se manteve até o final da década de 1950, quando começaram a 

entrar em operação alguns empreendimentos termelétricos no sul do país, e o aumento dos 

estoques de carvão vapor em Santa Catarina seguiu até a operação das unidades da 

Sociedade Termoelétrica de Capivari S.A – SOTELCA, que foi instalada na década de 

1960, no sul do estado34 (GOULARTI FILHO; MORAES, 2004). 

 

Considerações Finais 

                                                 
33 Dada a retomada da importação de carvão e do movimento de dieselização da rede ferroviária nacional, por 
volta de 1955, intensificando-se após 1957. O transporte ferroviário, naquele momento era o maior 
consumidor de carvão vapor da época.  Este movimento também se fez na navegação. 
34 A SOTELCA foi constituída em 1957, a construção das primeiras duas unidades se deu entre 1961 a 1966, 
cada uma com potência instalada de 50MW. Novas ampliações elevaram a potência a 232MW em 1971. 
Após o Primeiro Choque do Petróleo e dentro do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento, 1975-1978) 
foram construídas mais duas unidades que adicionavam 267MW de potência ao parque gerador e planejadas 
outras duas. 
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Até o final da década de 1920 o surgimento de centrais elétricas em Santa Catarina, 

dependeu basicamente da associação de capitais locais e de financiamento externo. Nas 

regiões de maior dinâmica econômica, ligadas ao complexo agroindustrial da erva-mate e à 

indústria têxtil — justamente as regiões de colonização alemã do Vale do Itajaí, Norte e 

parte oriental do Planalto Norte —, foram feitos alguns dos principais investimentos do 

setor no estado. A partir de 1928, como estratégia do conglomerado da AEG frente a 

expansão de outros grupos estrangeiros no mercado sulista em crescimento, foram feitas 

inversões para a incorporação de empresas locais. Ampliou-se aí a dependência da 

eletrificação de Santa Catarina ao capital alemão, que anteriormente restringia-se a 

concessão de empréstimos e fornecimento da engenharia. Em outras partes do estado o 

capital nacional permaneceu na condução do processo de formação de redes regionais, 

como nos arredores da capital, no Planalto Lageano e no Vale do Itajaí. No restante do 

estado havia uma infinidade de pequenos sistemas elétricos administrados pelo poder 

púbico municipal ou particulares. 

A intervenção estatal, tanto das esferas de governo estadual como federal, ganhou 

importância na década de 1940, com a encampação da EMPRESUL, com a entrada em 

operação do sistema elétrico da CSN e com a reversão da concessão da região de 

Florianópolis ao Governo do Estado de Santa Catarina. Na década seguinte, foram criadas 

duas grandes empresas estatais, a Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – CELESC – 

de 1955 e a Sociedade Termoelétrica de Capivari S.A. – SOTELCA – de 1957, que 

modificaram substancialmente o setor. 

A CELESC foi estatuída em 1955 pelo governo do estado. A principal forma de 

expansão da empresa, nos primeiros anos, foi a incorporação de sistemas elétricos 

regionais, tanto os que já estavam sob controle do governo do estado, como outros 

privados. Assim, no papel de holding, a CELESC ampliou a base de municípios atendidos, 

até ultrapassar um quarto do território de Santa Catarina ainda na primeira metade da 

década de 1960. Após 1964, a operação foi unificada e o sistema CELESC recebeu 

investimentos em geração35, em grandes linhas de transmissão36 e em linhas de 

distribuição, permitindo que, até a metade da década de 1970 sua área de alcance fosse de 

mais de 90% do estado (CELESC, 1975; CELESC, 2014). 

                                                 
35 Usinas hidrelétricas: Garcia em Angelina, Celso Ramos em Faxinal dos Guedes, Palmeiras em Rio dos 
Cedros, Pery em Curitibanos e Governador Ivo Silveira em Campos Novos. 
36 Como Tubarão-Lages-Herval do Oeste-Xanxerê e o Tronco Norte — Joinville-São Bento do Sul-Rio 
Negrinho-Mafra-Canoinhas. 
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Desde a década de 1950, para desembargar o alquebrado sistema de abastecimento 

de energia elétrica no sul do país, ao passo que se subutilizava o carvão extraído em suas 

minas, incluindo as da região de Criciúma, o Governo Federal resolveu instalar usinas 

termoelétricas de grande potência nas proximidades das regiões carboníferas. Decorrente 

de negociações entre governo federal e estadual foi criada a SOTELCA (atual Complexo 

Termoelétrico Jorge Lacerda) (GOULARTI FILHO, MORAES, 2004). Após sua entrada 

em operação em 1965 e com ampliações, a capacidade instalada de geração de energia 

elétrica superou pela primeira vez a demanda estadual e modificou substancialmente o 

esquema de divisão de funções dentro do sistema elétrico catarinense. Os investimentos 

federais elevaram o potencial das usinas geradoras e os investimentos do Estado de Santa 

Catarina, concentraram, a partir de então, nas linhas e redes. Santa Catarina, portanto, 

seguia mais uma vez a experiência do setor elétrico brasileiro: com o crescimento da 

demanda de energia, pelo aprofundamento da industrialização e urbanização do Estado nos 

anos 1950, foi o governo que conseguiu responder à demanda de energia elétrica. 

 

Apoio ao projeto de pesquisa 
 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Brasil 
(processo nº 162277/2015-6). 
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ANEXOS: 
 
Quadro 1: Quadro de discriminação dos acionistas da EMPRESUL em 1929 por origem 

Origem Acionista 
Participação (Rs) 

Individual Total origem 

Empresa de Eletricidade 
Tijuquense Ltda 

Karl Hoepcke 100:000$000 

355:000$000 

Adolfo Konder 5:000$000 
Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A. 100:000$000 
Jacob L. Tavares 25:000$000 
Jaime Cherem 5:000$000 
Viúva Joaquim Quintino Filho (sic) 5:000$000 
José Cherem 20:000$000 
Cherem Irmão & Cia 20:000$000 
João Leal Nunes 5:000$000 
Ternes & Irmãos 5:000$000 
José Rosa Cherem 5:000$000 
Manoel Olímpio Barts 10:000$000 
Francisco Manoel de Souza 5:000$000 
Carlos Tridapalli 25:000$000 
Hypólito Boiteux 5:000$000 
João Bauer 15:000$000 

Empresa de Eletricidade Luz e Telefone de Nicolau Bley Netto   300:000$000 
Empresa Força e Luz de São Bento do Sul de Henrique Moeller   130:000$000 

Empresa de Eletricidade 
Jaraguá Ltda 

Henrique Schwartz 70:000$000 

310:000$000 
Viúva Joana Kiel 50:000$000 
Guilherme Walter 80:000$000 
G. Wetzel & Cia 110:000$000 

Novos sócios 
Ernest Georg Hanauer 20:000$000   
Willy Hoffman 5:000$000   
Karl Hoepcke S.A. 390:000$000   

AEG Cia Sul Americana 
de Eletricidade S.A. 

Nova subscrição 2.314:454$300 
6.490:000$000 

Aquisições 4.175:545$700 
Total Geral     8.000:000$000 
Fonte: SCHMITZ; ALMEIDA (1995). 

 
Quadro 2: Resumo da nova composição acionária da Empresa Força e Luz Santa Catarina 
S.A. - EFLSC, em 1924 

Acionista Num. Ações 
Hering & Cia  3.330 
Fábrica de Tecidos Carlos Renaux SA  2.000 
Hoepcke Irmão & Cia  670 
Caixa Agrícola Cooperativa Blumenau  500 
Empresa Indl. Garcia  350 
Cia. Fábrica de Papel Itajaí 350 
Victor Konder  175 
Otto Rohkohl 3.350 
Carlos Krieger 3.525 
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Total 14.250 
Fonte: SCHMITZ; ALMEIDA (1995). 

 
 
 
Quadro 3: Distribuição de usinas geradoras por região do estado – 1953 

Região 
Usinas 

Qtd. Potência 
Frequência 

50 60 Ñ declarada 
Florianópolis 4 1.642 2 0 2 
Litoral de Laguna 17 17.533 6 3 8 
Bacia Itajaí 5 18.045 2 1 2 
Lit. São Francisco 2 15.452 0 2 0 
Planalto Norte 2 225 2 0 0 
Campos de Lages 7 1.336 3 0 4 
Zona Joaçaba 13 2.014 12 1 0 
Zona Chapecó 1 280 1 0 0 
Total 51 56.527 28 7 16 
Fonte: SANTA CATARINA (1955). 
 
Quadro 4: Usina existentes em Santa Catarina em 1955, agrupadas pela potência 

Potência Número de Usinas 
1 a 100 kW 29 

101 a 250 kW 9 
251 a 500 kW 7 

501 a 1.000 kW 1 
1.001 a 2.000 kW 2 
2001 a 10.000 kW 0 
mais de 10.000kW 3 

Fonte: SANTA CATARINA (1955). 
 
Quadro 5: Potência instalada pelo poder público municipal em 1966 

Região Município Hidro Termo Total 
Litoral Sul  Garopaba   40 40 

PlanaltoCanoínhas 
Papanduvas   56 56 
 Major Vieira   40 40 

Extremo Oeste 

 São Miguel d'Oeste   144 144 
 Dionísio Cerqueira   144 144 
 São Lourenço d'Oeste   112 112 
 Maravilha   112 112 
 Guarujá do Sul 89,8   89,8 
 Cunha Porã   72 72 
 São José do Cedro   56 56 

PlanaltoLageano 
Urubicí 128 72 200 
 Anita Garibalde 40 120 160 
 Bom Retiro   56 56 
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 Santa Cecília   56 56 
Lebon Régis   40 40 
 São José do Cerrito   40 40 
 Campo Belo do Sul   40 40 

Fonte: CEE (1967). 

 
Tabela 3: Produção total e participação das principais empresas geradoras de energia 
elétrica em Santa Catarina (em MWh) - 1950/55 

Ano Total  EFLSC EMPRESUL UTE-CSN Outros 

1950 118.081 48,6% 25,1% 10,9% 15,5% 
1951 119.802 45,8% 22,7% 19,2% 12,4% 
1952 138.395 46,8% 20,5% 19,0% 13,6% 
1953 150.149 45,2% 18,4% 29,4% 7,0% 
1954 186.167 41,1% 22,4% 26,7% 9,8% 
1955 207.423 39,8% 13,9% 33,3% 13,0% 

Fonte: SANTA CATARINA (1955); CELESC (1960); COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA 
(1957). 
 
 


