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PLANO DO CARVAO NACIONAL 

INTRODUÇAO 

Com êste volume de Documentos Parlamentares, damos conti-
nuidade ao programa que nos traçamos de divulgar os problemas 
de maior relevdncia debatidos no Congresso Nacional. 

Incluimos o "Plano do Carvão Nacional", considerando sua 
importdncia, não só para uma das regiões mais promissoras do 
País - os Estados carvoeiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná - mas pelo que nossas reservas carboníferas represen-
tam no conjunto energético. 

Sôbre o carvão, há uma história que remonta ao comêço do 
Século XIX, quando sua extração foi iniciada no Município de 
Rio Pardo, Estado do Rio Grande do Sul. Alguns decênios iriam de-
correr para que se efetivasse, em 1889, a fundação, naquele Muni-
cípio, da Companhia de Estrada de Ferro e Minas de São Jerônimo. 
Em 1936, esta Companhia se transformaria no Consórcio Adminis-
trativo de Carvão Mineral - CADEM. 

Destaca-se, no entanto, o ano de 1916 como o ponto de partida 
da indústria carbonífera nacional. A Primeira Grande Guerra for-
çou o consumo do carvão que havíamos relegado a certo desprêzo. 
Mais tarde, no conflito de 1939/1945, voltaríamos a sentir 'dificul-
dades em manter nossas indústrias com os fornos acesos. A crise de 
combustível registrada em 1942, quando a indústria paulista, amea-
çada de paralisação, foi salva pelo carvão do vale do rio do Peixe 
(Paraná), apontou novos rumos para o problema do aproveitamento 
do carvão nacional. 

A par dêsses acontecimentos que aceleram o comportamento 
das atividades particulares e oficial frente ao carvão, deu-se início 
a uma legislação protecionista, com a Lei n.0 3.089, de 8-1-1916, em 
favor do transporte. O Decreto n.0 20.089, de 9-6-1931, estabelecia 
a aquisição obrigatória de 10% de carvão nacional sôbre o impor-
tado. Em 1937, o Decreto n.0 1.828, de 2 de junho, elevaria para 20% 
aquela percentagem compulsória. E assim a produção nacional de 
carvão aumentava, acusando 385.148 toneladas em 1930 e atin-
gindo a casa do milhão de toneladas, em 1939. 

Lenta, porém, era a evolução da técnica extrativa, em compa-
rcu;ão com a de outros países. Crescentes, por outro lado, as difi-
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culdades no aproveitamento do produto, um tanto impuro, inferior 
ao de Cardiff, mas superior ao do Japão, o qual, apesar de tudo, 
merece dos orientais amplas referências como u.m dos esteios do 
seu engrandecimento industrial. 

O que faltava era uma ação coordenada, reclamada por todos. 
Em 1947 os mineradores reuniram-se nesta capital em Mesa-Re-
donda e, em linhas gerais, debateram o aumento salarial concedido 
aos trabalhadores das linhas de Santa Catarina e alguns problemas 
ligados ao transporte das bôcas-das-minas para os centros de con-
sumo. 

Não bastava resolver problemas miúdos, alguns relacionados 
com a situação de cada emprêsa exploradora. Seria preciso, dizia-se, 
estabelecer durante algum tempo um plano de ação, envolvendo 
os diversos e complexos problemas da indústria carbonífera. E assim, 
na alta compreensão dêsses objetivos, a .Segunda Mesa do Carvão, 
realizada em 1949, admitia a necessidade de uma Política Nacional 
do Carvão, "por um período relativamente longo (nunca inferior 
a 5 anos)", em que se estabelecessem as diretivas governamentais. 

Foi o que fêz o Govêrno Federal, ao elaborar o Plano do Car-
vão Nacional, remetendo-o ao Congresso em 1951. De sua tramita-
ção - entrega à Câmar(!, dos Deputados até a sanção e posterior 
apoiamento aos vetos pn;sidenciais - nos ocupamos neste volume 
da coleção Documentos Parlamentares. Pela objetividade dos estu-
dos aqui enfeixados, dos discursos e debates que o Plano suscitou, 
valem estas páginas com uma reconstituição do que foi, durante 
dois anos, a batalha parlamentar em defesa do carvão nacional. 



CAM.ARA DOS DEPUTADOS 

Tramitação do PLANO DO CARVÃO NACIONAL (Pro-
jeto n.0 1.045/51), na Câmara dos Deputados, de 24 de 
agôsto a 9 de novembro de 195.1. 





Em 24-8-1951, durante o Expediente, é lida e vai a imprimir 
a Mensagem n.º 252/51, do Poder Executivo, acompanhada do Pro-
jeto que "aprova o Plano do Carvão Nacional e dispõe sôbre sua 
execução." 

Pela ordem de divulgação, apresentamos o projeto, que tomou 
o n.º 1. 045/51, a Mensagem Presidencial, bem como o Memorial 
Justificativo. 

Inicia-se, dêsse modo, o andamento do Plano do Carvão Nacio-
nal na Câmara dos Deputados. (Diário do Congresso Nacional, 
24-8-1951 - pág. 7. 000). 





PROJETO N.0 1.045/1951 

Aprova o Plano do Carvão Nacional e dispõe sôbre a sua execução. 
(Do Poder Executivo) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.º Fica aprovado o Plano do Carvão Nacional, consubs-
tanciado nos empreendimentos constantes do Anexo n.º 1 a esta 
lei e demais providências que ela menciona, e destinado a conju-
gar as atividades de produção, beneficiamento, transporte e distri-
buição do carvão nacional, a fim de ampliar-lhe a produção, regu-
larizar o seu fornecimento, reduzir-lhe os preços e melhor apro-
veitá-lo como combustível e matéria-prima. 

Art. 2.0 Para custeio das despesas com a execução dêste Plano 
inclusive financiamentos a emprêsas privadas, fica aberto o cré-
dito especial de Cr$ 735. 000. 000,00 (setecentos e trinta e cinco 
milhões de cruzeiros), que o Poder Executivo é autorizado a apli-
car de acôrdo com o seguinte esquema: 

Cr$ 
Exercício de 1952 ......................... 185. 000. 000,00 
Exercício de 1953 ......................... 185. 000. 000,00 
Exercício de 1954 .......................... 185. 000. 000,00 
Exercício de 1955 . ' ...................... 170. 000. 000,00 
Exercício de 1956 ........................ 10. 000. 000,00 

Parágrafo único. Serão incluídas nos orçamentos anuais as 
dotações destinadas ao custeio dos empreendimentos constantes do 
Anexo n.0 2, essenciais ao Plano do Carvão Nacional, e para os 
quais já existe autorização na Lei n.0 1.102, de 18-5-1950. 

Art. 3.º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações 
externas de crédito, até o limite de US$ 20. 000. 000,00 (vinte mi-
lhões de dólares), ou o equivalente em outra unidade monetária, 
para financiar, no exterior, as despesas necessárias à execução dês te 
Plano. 
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§ 1.0 As condições dêsse financiamento serão semelhantes às 
de operações análogas já contratadas ou garantidas pelo Govêrno 
Federal. 

§ 2.º Poderá ainda o Poder Executivo, nesse limite, dar a ga-
rantia do Tesouro a operações de crédito de entidades públicas ou 
privadas para os objetivos consignados nesta lei, aprovadas pela 
Comissão a que se refere o artigo seguinte. 

Art. 4.º Fica criada uma Comissão Executiva do Plano do 
Carvão Nacional, diretamente subordinada ao Presidente da Re-
pública e integrada por uma Diretoria e um Conselho Consultivo. 

§ 1.0 A Diretoria será composta de um Diretor Executivo e 
dois Diretores-Assistentes. 

§ 2.0 O Conselho Consultivo, que será presidido pelo Diretor 
Executivo, constituir-se-á de um representante de cada um dos se-
guintes órgãos: Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, Departa-
mento Nacional de Produção Mineral, Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Canais, Dep~rtamento Nacional de Estradas de Ferro, 
Estrada de Ferro Central do Brasil, Companhia Siderúrgica Nacio-
nal e Sindicato Nacional da Indústria de Extração do Carvão. 

§ 3.º Os membros dfl. Diretoria e do Conselho Consultivo serão 
de livre escolha e nomea~rão do Presidente da República, exceto o 
representante do Sindicato Nacional da Indústria de Extração do 
Carvão, que será escolhido de lista tríplice de nomes, apresentada 
pela diretoria dêsse órgão sindical. 

§ 4.º O Diretor-Executivo perceberá os vencimentos do padrão 
CC-1, os Diretores-Assisteµtes os do padrão CC-2, e os membros do 
Conselho Consultivo, salvo seu presidente, a gratificação de ..... . 
Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) por sessão a que comparecerem, 
até o máximo de 40 (quai.renta) sessões por ano. 

§ 5.º Sendo servidores públicos, poderão optar o Diretor-Exe-
cutivo pela gratificação mensal de Cr$ 7. 000,00 (sete mil cruzeiros) 
e os Diretores-Assistentes, pela de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cru-
zeiros). 

§ 6.0 A Comissão E);ecutiva se extinguirá em 30 de junho de 
1956, devendo antes apresentar relatório final de seus trabalhos, do 
qual constará um estudo da situação da indústria carvoeira, nessa 
época, e de suas perspectivas imediatas. 
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§ 7.º Aos membros da Comissão Executiva aplicar-se-ão as 
disposições da legislação relativa a deveres, direitos e vantagens dos 
servidores públicos civis da União. 

Art. 5.º Compete à Comissão Executiva: 
a) determinar e supervisionar a elaboração e execução dos 

projetos específicos relativos aos vários setores de obras e serviços 
previstos no Plano, utilizando, tanto quanto possível, os órgãos pró-
prios da União e dos Estados; 

b) determinar e supervisionar a preparação das especificações 
do equipamento, a servirem de base às encomendas diretas que 
fizer no exterior; 

e) decidir sôbre os pedidos de financiamento, celebrando os 
contratos respectivos, de acôrdo com esta lei; 

d) promover, em colaboração com os órgãos competentes, a 
pronta execução das encomendas e da remessa de equipamentos do 
exterior; 

e) obter, pelos meios mais apropriados e através dos órgãos 
especializados, a cooperação da técnica nacional e estrangeira na 
realização de pesquisas geológicas e tecnológicas, visando ao apro-
veitamento do carvão nacional e de seus subprodutos, e à localização 
e caracterização de novas jazidas; 

f) estudar planos de industrialização e eletrificação regionais, 
para incrementar o uso do carvão nas zonas produtoras, utilizando 
para isso, tanto quanto possível, os serviços técnicos dos órgãos 
próprios da União e dos Estados; 

g) elaborar seu regimento interno, organizar seus serviços, 
admitir e requisitar o pessoal a êles necessário, na forma da legisla-
ção, e arbitrar gratificações; 

h) promover qualquer outra medida que julgue conveniente 
à execução do Plano do Carvão. 

§ 1.º Compete à Diretoria, sob a direção imediata do Diretor-
Executivo, promover e coordenar a execução do Plano. 

§ 2.º O Conselho Consultivo deverá pronunciar-se, previamen-
te, sôbre tôdas as questões submetidas à decisão do Presidente da 
República, competindo-lhe, ainda, manifestar-se sôbre quaisquer 
outros assuntos que lhe forem encaminhados pelo Diretor-Executi-
vo e sugerir a êste as medidas que lhe pareçam convenientes à efi-
ciente execução do Plano. 
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Art. 6.° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder finan-
ciamento, até o total de Cr$ 180. 000. 000,00 (cento e oitenta mi-
lhões de cruzeiros), às emprêsas mineradoras que desejarem me-
canizar a extração e montar lavadores para o carvão por elas 
produzido. 

§ 1.º Para gozar do benefício dêsse financiamento, a emprêsa 
mineradora deverá apresentar à Comissão Executiva pedido funda-
mentado em que descreva o projeto de mecanização, com indicação 
da produção prevista e dos custos e métodos de lavra e de benefi-
ciamento, demonstração de reservas e de condições apropriadas da 
camada a explorar, além da prova de organização técnico-adminis-
trativa para a aplicação dos novos processos de mineração e lava: 
gem. 

§ 2.0 Nos pedidos de financiamento, o Departamento Nacio-
nal da Produção Mineral dará parecer acêrca da viabilidade do 
projeto. 

§ 3.0 As emprêsas mineradoras que solicitarem financiamen-
to deverão apresentar, cqncomitantemente, planos de assistência 
social aos seus empregados, com especificação dos respectivos cus-
tos, ou demonstrar que t;al assistência já está sendo prestada de 
forma satisfatória. 

Art. 7.0 Nos contratos de financiamento firmados nos têrmos 
do artigo anterior, as emprêsas mineradoras assumirão o compro-
misso de aceitar o esquemia de produção e comércio que tiver sido 
estabelecido para cada Estado, e porão sempre sua contabilidade à 
disposição da Comissão Executiva e do Conselho Nacional de Minas 
e Metalurgia, para que êste, de acôrdo com a legislação em vigor, 
possa fixar adequadamente os preços do carvão nacional dos vários 
tipos e procedências. 

Parágrafo único. No cálculo dêsses preços serão considerados 
os benefícios concedidos e:in virtude do disposto no artigo anterior 
e a necessidade de atribuir às emprêsas de mineração lucros com-
patíveis com os riscos da indústria. 

Art. 8.0 A Comissão Executiva, ouvido o Departamento Na-
cional da Produção Mineral, baixará instruções aos mineradores 
acêrca dos processos de extração e lavagem do carvão. 

Parágrafo único. No caso da mineração de Santa Catarina, 
tais instruções deverão visar, precipuamente, à racionalização da 
produção do carvão de ti:po metalúrgico. 



- 13 -

Art. 9.° Fica o Poder Executivo autorizado a, caso julgue 
conveniente, proceder à encampação ou à desapropriação do Pôrto 
de Imbituba. 

§ 1.0 Se não fôr feita a encampação ou desapropriação, ficará 
a emprêsa concessionária obrigada a realizar as obras previstas 
neste Plano, no prazo estabelecido. 

§ 2.0 Se fôr feita a desapropriação com a anuência da conces-
sionária, esta poderá ser indenizada com quantia superior ao custo 
histórico, até o limite de 20% (vinte por cento). 

§ 3.0 No caso de reversão do pôrto ao domínio da União, po-
derá o Presidente da República: 

a) autorizar seja êle explorado sob regime de arrendamento, 
cabendo preferência à atual concessionária, em igualdade de con-
dições com outro ou outros proponentes; ou 

b) determinar que a Comissão Executiva superintenda a sua 
administração, enquanto não fôr organizada uma entidade autár-
quica para a sua exploração. 

Art. 10. A Comissão Executiva promoverá a aquisição de em-
barcações apropriadas, em número e com características que permi-
tam o transporte eficiente e econômico do carvão. 

Parágrafo único. Essas embarcações serão reservadas para as 
linhas de transporte de carvão e só poderão ser destinadas a outros 
fins mediante audiência da Comissão Executiva e, após sua extin-
ção, do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia. 

Art. 11. O uso das facilidades de pôrto e de transporte que 
forem estabelecidas ficará limitado aos tipos de carvão aprovados 
pelo Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, evitando-se, tanto 
quanto possível, a exportação de carvão bruto ou com caracterís-
ticas julgadas inconvenientes pelos órgãos competentes. 

Art. 12. Na fixação das tarifas de serviços públicos e de fretes 
para carvão, será sempre ouvido o Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia, adotando-se as taxas de amortização e juros usuais para 
tais casos. 

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, até 
o total de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros), fi-
nanciamento às indústrias nacionais que utilizem a pirita do car-
vão nacional na produção de ácido sulfúrico ou de enxofre. 
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Parágrafo único. Os financiamentos serão concedidos me-
diante requerimento em que se descrevam as instalações da pre-
tendente e sua situação econômica e se forneçam esclarecimentos 
sôbre o processo de produção a empregar, que será submetido à 
apreciação do Departamento Nacional da Produção Mineral e do 
Conselho Nacional de Minas e Metalurgia . 

.Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder finan-
ciamentos, até o total de Cr$ 30. 000. 000,00 (trinta milhões de cru-
zeiros), às emprêsas mineradoras que desejarem ampliar ou criar 
serviços de assistência social, e melhorar as condições de vida dos 
trabalhadores da indústria do carvão, inclusive pela elevação do 
seu orçamento familiar. 

§ 1.º A Comissão Executiva poderá, em caráter supletivo, rea-
lizar empreendimentos relativos à assistência social, que interessem 
aos trabalhadores de conjuntos de emprêsas mineradoras e trans-
portadoras de carvão, podendo despender nesses serviços até .... 
Cr$ 10. 000. 000,00 (dez IrJ.ilhões de cruzeiros). 

§ 2.0 As quantias q·µe, em assistência social, forem aplicadas 
diretamente pela Comiss~io Executiva, nos têrmos do parágrafo an-
terior, serão deduzidas ido montante mencionado neste artigo . 

.Art. 15. Os financ~amentos previstos nos Arts. 6.º, 13 e 14 
serão realizados sob con<iições favoráveis de juros e amortização, 
mediante garantias adequadas. 

Parágrafo único. Os contratos-tipo, as taxas de juros e os 
planos de resgate dos fin13J.nciamentos serão submetidos à aprovação 
do Presidente da Repúbli.ca . 

.Art. 16. Os financiamentos às emprêsas privadas serão con-
cedidos pela Comissão E;irncutiva. 

§ 1.º A Comissão Executiva poderá contratar com instituições 
bancárias a administraç&o dos financiamentos que conceder a em-
prêsas privadas. 

§ 2.0 Poderá ainda~ Comissão contratar com tais instituições 
ou outras os próprios financiamentos, nos limites estabelecidos pe-
los Arts. 6.0 , 13 e 14, mediante sua aprovação aos empréstimos, em 
cada caso, correndo a diferença de juros por conta das verbas auto-
zidas nesta lei e das dotações que a seguir forem consignadas nos 
orçamentos. 

http:Rep�bli.ca
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§ 3.º Os contratos previstos nesta lei serão isentos do impôsto 
do sêlo. 

Art. 17. Os contratos de financiamento serão submetidos a 
registro no Tribunal de Contas. 

Parágrafo único. A fiscalização do cumprimento dos contra-
tos de financiamento compete à Comissão Executiva e, após sua 
extinção, ao Departamento Nacional da Produção Mineral. 

Art. 18. Obtidos os financiamentos externos ou internos, na 
forma dos Arts. 3.º e 16, § 2.º, ou realizados pelas próprias em-
prêsas privadas ou investimentos previstos nesta lei, só serão apli-
cadas, das dotações correspondentes, constantes do Anexo n.º 1, 
as parcelas que se destinarem a satisfazer os encargos daqueles fi-
nanciamentos, consignando os orçamentos posteriores a 1955 as do-
tações necessárias ao serviço de amortização e juros. 

Art. 19. O Presidente da República, ouvida a Comissão Exe-
cutiva, expedirá os atos necessários à solução das seguintes questões 
decorrentes da execução do Plano: 

a) modalidade de administração do Lavador de Capivari; 
b) modalidade de administração da frota carvoeira; 
e) distribuição da produção oriunda. do Lavador de Capivari, 

de modo a atender, precipuamente, à indústria siderúrgica. 
Art. 20. Os equipamentos necessários à racionalização da in-

dústria do carvão, encomendados dentro de 4 (quatro) anos, go-
zarão, ouvida a Comissão Executiva, de prioridade na concessão de 
câmbio e de licença de importação, bem como de isenção de impos-
tos e taxas aduaneiras . 

Art. 21. As despesas decorrentes da aplicação desta lei, que 
não resultem dos investimentos ou destinações específicas previs-
tos nos Itens 1 a 10 do Anexo n.º 1, serão atendidas com a dotação 
consignada no Item 12. 

Art. 22. As dotações de que trata o Art. 2.º, após registro pelo 
Tribunal de Contas, serão postas no Banco do Brasil, por antecipa-
ção, à disposição do Diretor-Executivo, que as movimentará livre-
mente e comprovará seu emprêgo, no final de cada exercício, pelo 
processo de tomada de contas. 

Art. 23. Para efeito de aplicação, as dotações mencionadas no 
Art. 2.º terão validade até o exercício de 1956. 
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Parágrafo único. As economias que eventualmente puderem 
ser feitas, em qualquer setor ou item do Anexo n.0 1, salvo as refe-
ridas no Art. 18, poderão ser aplicadas, a juízo do Presidente da 
República, no refôrço da dotação destinada a outro setor ou item, 
nos têrmos desta lei. 

Art. 24. As despesas com os trabalhos da Comissão Executiva, 
no presente exercício, correrão à conta das dotações destinadas à 
racionalização da indústria do carvão, constantes do Anexo 4.º, 
Verba 4, Consignação IX, Subconsignação 23, Item 5, Alínea 03, 
do orçamento vigente. 

Art. 25. A presente lei entrará em vigor na data da sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário. 
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ANEXO N.º 1  

PLANO DO CARVÃO NACIONAL  

Especificação das dotações 

I - Setor Transportes 

a) em Santa Catarina: 
Cr$ 

1 - Construção do pôrto de Imbituba, permitindo 
acostagem de navios de 10 m de calado e carga 
mecânica do carvão, e indenizações correlatas 160.000.000,00 

2 - Aquisição de uma frota carvoeira, para trans-
porte a granel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 000. 000,00 

b) no Rio Grande do Sul: 
3 - Construção de ramais ferroviários para as 

minas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 000. 000,00 
4 - Construção de um parque carvoeiro em Pôrto 

Alegre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 000. 000,00 
c) na Estrada de Ferro Central do Brasil: 

5 - Construção de uma carvoeira em Japeri .... 10 .000 . 000,00 
d) no Pôrto do Rio de Janeiro: 

6 - Aparelhamento do pátio de carvão e dragagem 25. 000. 000,00 

II - Setor Mineração e Indústria: 

7 - Financiamento da aquisição e instalação de 
equipamento para as minas e de aparelhagem 
para a lavagem do carvão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000.000,00 

8 - Financiamento das indústrias que utilizarem 
carvão nacional como matéria prima, que con-
sumirem pirita do carvão nacional ou que se 
destinarem a obter enxofre dessa pirita . . . . . 50. 000. 000,00 

9 - Assistência social aos trabalhadores da indús-
tria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000. 000,00 

III - Setor Pesquisa, Administração e eventuais 

10 - Pesquisa de carvão e investigações tecnológi-
cas sôbre seu melhor aproveitamento . . . . . . 50.000.000,00 

11 - Despesas administrativas com a execução do 
Plano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 000. 000,00 

12 - Diferenças de orçamento das obras previstas e 
outros empreendimentos sôbre carvão, inclusive 
eventuais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 70.000.000,00 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 735.000.000,00 

-·:.1-I 





Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Tenho a honra de submeter à esclarecida e diligente conside-
ração de Vossas Excelências o anexo projeto de lei de um Plano 
do Carvão Nacional, com o qual espera o Govêrno assegurar con-
dições de estabilidade e eficiência a essa indústria, tão de perto 
ligada à segurança e à economia do País. 

Não obstante já ter sido superado o derrotismo em relação 
aos nossos carvões, existe atualmente uma situação de crise, por-
que, além de nossos combustíveis sólidos não serem favorecidos 
com as características dos de algumas outras regiões do mundo, 
são ainda extraídos e transportados em condições de baixa produ-
tividade. 

A situação de tal atividade nos Estados carvoeiros do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. não é, de fato, satisfa-
tória; queixas partem tanto dos produtores quanto dos consumi-
dores, para os quais a hulha nacional vem representando um pe-
sado ônus, especialmente para as emprêsas de serviços públicos. 
Sua importância, em tempo de paz, é esquecida, surgindo verda-
deira resistência contra sua utilização e o pagamento dos forneci-
mentos feitos. Por êsse motivo, aliado ainda à moderna tendência 
tecnológica de utilização dos combustíveis líquidos, enfrenta essa 
indústria dificuldades muito sérias. 

No entanto, o carvão brasileiro tem amplas e extensas possi-
bilidades de utilização e rendimento, e constitui, por isso, valioso 
recurso de que devemos cuidar. Pode êle ser usado para um 
grande número de fins, ter o seu consumo alargado, contribuir 
para aumentar a energia à disposição do brasileiro e poupar divisas, 
desde que a indústria seja racionalizada e se eliminem inúteis ônus 
e atritos econômicos, ora existentes nos vários setores da cadeia 
de sua produção. 

O projeto abrange, em conseqüência, todos os complexos as-
pectos do ciclo de extração, transporte e comércio do carvão oriun-
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do dos três principais Estados produtores, para que os benefícios a 
obter sejam os máximos possíveis. Prevê-se que a racionalização 
da indústria demande um período de quatro anos, prazo indispen-
sável à construção dos portos, melhoria das ferrovias e gradual 
transformação dos processos de mineração e beneficiamento do 
carvão. 

Com a execução do PJ.ano, prevê-se que os atuais preços de 
venda do carvão nacional poderão ser reduzidos aproximadamente 
de 50%, o que representa já uma fundamental contribuição para 
a elevação da produtividade de tôda a nossa economia, garantindo 
ainda maiores salários e lucros compensadores, o que não está acon-
tecendo no momento. 

A situação atual 

A análise do problema revelou que a produção é cara, devido 
não só aos processos manuais de extração e à quase ausência de 
mecanização noutros sétores, como ao fato de ser extremamente 
irregular o fluxo de tr~nsporte nos três Estados, bem como entre 
êstes e os centros consumidores. Em conseqüência, o preço do com-
bustível nacional, em calorias, tem sido quase o dôbro do estran-
geiro, motivo pelo qual, iem tempo de paz, seu uso é apenas tolerado, 
e ainda assim pelos m;:tis patriotas e previdentes, como um prê-
mio de seguro contra as eventuais düiculdades de fornecimentos 
estrangeiros. 

O Plano pretende solucionar por um largo período o problema 
do combustível sólido nacional, evoluindo-se decisivamente do sis-
tema de contingenciamento obrigatório, já superado, para o da 
racionalização da indústria. 

Para que o carvão brasileiro venha a influir real e frutuosamen-
te no conjunto da ecoriomia nacional, é preciso, porém, atacar a 
questão como um todo, sob os seus múltiplos aspectos, sendo afor-
tunado que as razões de segurança se casem com as da conveniên-
cia econômica no trato pelo Govêrno de tão complexa atividade. 

Diretrizes e Objetivos do Plano 

Os fundamentos gerais técnico-econômicos que norteiam o 
Plano são, essencialmeljlte, os seguintes: 
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a) necessidade de manter a indústria em atividade, assegu-
rando-lhe, de imediato, um nível de produção da ordem de 2 a 3 
milhões de toneladas de carvões lavados, entregues ao consumo; 

b) não impor o carvão ao consumo fora de seu emprêgo 
útil e além de seu raio de ação própria, considerando suas carac-
terísticas especificas e zonas geo-econômicas; 

e) racionalizar a indústria, desde a extração e transporte até 
à distribuição, para baratear o preço da caloria a tal ponto que 
o uso do combustível nacional não seja desvantajoso, ou se man-
tenha apenas por medidas de consumo forçado; 

d) disseminar o beneficiamento do carvão, de modo a trans-
portar o produto tratado, destinando-se os tipos impuros, resul-
tantes da lavagem, ao uso local, em usinas termelétricas ou outras 
indústrias, que desenvolvam e diversifiquem a economia das zonas 
de mineração; 

e) desenvolver as aplicações do carvão e seus rejeitas e sua 
industrialização local. 

Os estudos realizados pelos técnicos demonstram a possibi-
lidade de conseguir consideráveis reduções no custo da mineração 
e do transporte, desde que sejam feitas as substanciais inversões 
na mecanização e beneficiamento, em obras públicas e no aparelha-
mento de portos e estradas, previstas no Plano. 

As principais economias contempladas são as seguintes: 
a) diminuição do preço de venda do carvão bruto, que atual-

mente oscila entre Cr$ 120,00 e Cr$ 170,00/t, para Cr$ 100,00 
Fob minas, como resultado da mecanização; 

b) diminuição do frete marítimo, entre Santa Catarina e Rio, 
de cêrca de Cr$ 140,00/t para Cr$ 45,00, mediante a conjugação 
do uso de navios não só maiores, mas, também de características 
adequadas, com a normalização do ciclo de viagens; 

e) diminuição de Cr$ 40,00/t no custo de transporte no Rio 
Grande do Sul, pela ligação direta da Viação Férrea com as minas. 

Prevê-se que, após quatro anos de execução do Plano, poderá 
ser alcançada uma produção mínima vendável de 2. 500. 000 t, 
correspondente a 3. 700. 000 t de carvão bruto, cifras estas que 
representam quase o dôbro das atuais. 

As mencionadas reduções, conjugadas ao aumento do consu-
mo, justificam amplamente a previsão de que os preços de venda 
nos centros consumidores baixarão para metade das atuais cifras. 
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A racionalização da indústria do carvão proporcionará à União 
e aos Estados consideráveis economias efetivas nos orçamentos nor-
mais de diversas autarquias, cujos deficits acabam onerando, por 
um caminho ou outro, o Tesouro Nacional. Calcula-se que as eco-
nomias diretas dessa origem sejam bastantes para amortizar o 
Plano em 6 ou 7 anos, pois a diminuição das despesas de custeio 
das emprêsas de serviço público da União e de alguns Estados, 
consumidores de carvão, deverá atingir a cêrca de Cr$ 120.000.000,00 
anuais. 

A racionalização da indústria do carvão está ligada, em Santa 
Catarina, à ampliação da indústria siderúrgica, especialmente à 
ampliação de Volta Redonda. E' imprescindível que nos apare-
lhemos agora para trabalhar, em caso·de emergência, com coque 
de até 100 % do carvão nacional e, para tanto, é indispensável 
mecanizar as minas, beneficiar o carvão, equipar os portos e ad-
quirir nova frota. 

Convém ainda acentuar que a diminuição do preço do carvão 
nacional acarretará umà baixa no preço do aço fabricado no Brasil 
com coque, e poderá igunlmente redundar em redução dos fretes em 
diversas ferrovias que consomem êsse combustível. 

Trata-se, assim, de resolver um dos maiores problemas eco-
nômicos do Pàís, para o qual há felizmente solução dentro dos re-
cursos normais e sem grandes sacrifícios financeiros. 

Aplicações de Recursos 

O Plano prevê aplicações no total de Cr$ 735. 000. 000,00 para 
a mecanização das min;a.s, lavagem e beneficiamento do minério, 
aparelhamento de portos e de ramais ferroviários, instalação de 
parques carvoeiros, compra de navios, criação de novas indústrias, 
incremento de pesquisas e assistência social. Atribui-se vigência 
às dotações de cada exercício financeiro até a total execução do 
Plano, para lhe assegurar continuidade administrativa e garantir 
financeiramente a conclusão de cada um dos empreendimentos 
programados. No arrolamento dos custos dêsses empreendimentos, 
ora estimados com a possível aproximação, prevê-se ainda que as 
economias eventualmente conseguidas num setor do Plano possam 
reforçar outros setores. Além disso, para cobrir prováveis variações 
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de custos e permitir novos empreendimentos que os estudos le-
vados a têrmo, durante a execução do Plano, vierem a revelar in-
dispensáveis ao êxito dêste, é prevista uma dotação, de aplicação 
eventual, correspondente a cêrca de 10% dos dispêndios totais . 

Cabe esclarecer que há outros investimentos necessários à 
racionalização do sistema do carvão, e que não foram repetidos no 
Plano, por não lhe serem específicos e por já estarem previstos 
no "Plano Salte" e no orçamento comum; tais investimentos, para 
portos e ferrovias, a serem executados em coordenação com o 
Plano, montam aproximadamente a Cr$ 400. 000. 000,00. Estão 
êles, porém, de tal forma articulados com a racionalização ora pla-
nejada que o projeto lhes faz expressa menção. 

Das aplicações previstas no Plano propriamente, cêrca de um 
têrço tem utilidade pública direta, independente da indústria do 
carvão. 

Além disso, quase todos os investimentos são amortizáveis e 
remuneradores, podendo-se estimar que cêrca de 500 milhões de 
cruzeiros serão recuperados diretamente; como investimentos go-
vernamentais não recuperáveis diretamente constam, somente, as 
pesquisas relativas a novas reservas de carvão e seu aproveitamento, 
além daquelas de assistência social ao mineiro e da administração 
do Plano. De fato, as inversões diretas do Govêrno serão num mon-
tante de Cr$ 485. 000. 000,00 das quais apenas Cr$ 80. 000. 000,00, 
para assistência social, pesquisas técnicas e administração, não são 
aplicadas em patrimônio diretamente produtivo. 

Em empréstimos às emprêsas privadas, serão aplicados até 
Cr$ 260. 000. 000,00, mais de um têrço do total. A despesa da União 
nesse investimento, diretamente recuperável, se limita na reali-
dade à diferença de juros. Não são fixados no projeto os prazos 
de amortização e as taxas de juros dêsses empréstimos, a fim de 
preservar a conveniente flexibilidade de tais condições em face dos 
tipos de contrato possíveis; será de conveniência, porém, no caso 
geral, que o prazo seja de 15 anos e as taxas da ordem de 3 a 4%. 

Ao estabelecer-se que os financiamentos às emprêsas serão a 
juros módicos e prazos longos, visou o Govêrno conceder modali-
dade de subsídio que lhe pareceu menos onerosa e mais eficiente 
do que a atual garantia de preços altos. No entanto, os produtores, 
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para receberem auxílio, deverão enquadrar-se nos padrões mini.mos 
de mineração, beneficiamento e comércio, bem como de assistên-
cia ao trabalhador, que tiverem sido fixados para cada Estado. 
É mantida a liberdade de produção e de comércio, exceto quanto 
ao uso das novas facilidades de transporte por emprêsas cujos pro-
dutos estiverem abaixo dos requisitos mínimos de qualidade para 
cada zona produtora. 

Prevê-se que mais da metade das aplicações totais seja em 
moedas estrangeiras. 

Financiamento 

O projeto estabelece dotação global ·suficiente para assegurar, 
em qualquer hipótese, a execução do Plano. No entanto, as apli-
cações do Tesouro poderão ser imediatamente reduzidas a um mí-
nimo e mesmo evitadas, pois é prevista a possibilidade de outras 
fontes de financiamento, tais como: 

1 

a) financiamento pela emprêsa diretamente interessada no 
pôrto de Imbituba (Cr$; 138. 000. 000,00); 

b) financiamento à13 emprêsas privadas, pelo Banco do Brasil 
ou outras organizações, com garantia do Tesouro e cobertura, por 
êste, da diferença de jurqs (até Cr$ 260.000. 000,00); 

e) financiamento do Banco Internacional ou organizações es-
trangeiras (até o total das despesas em moedas estrangeiras, ou 
sejam US$ 20. ooo. 000,00). 

Para a obtenção de financiamento no estrangeiro, iniciei con-
versações, antes mesmo de minha posse, e meu Govêrno entabu-
lou negociações no Rio e em Washington com autoridades do Go-
vêrno dos Estados Unidos da América e do Banco Internacional. 
Caso tais negociações sejam coroadas de êxito, serão as quantias 
correspondentes deduzidas dos montantes previstos no projeto. O 
mesmo acontecerá em relação a quaisquer obras ou investimentos 
que venham a ser executados com recursos privados. É possível, pois, 
que o conjunto de investimentos em moeda nacional não ultrapasse 
350 milhões de cruzeirosi a serem aplicados em 4 anos, e que a 
despesa anual venha a ser bem inferior a 100 milhões de cruzeiros, 
havendo ainda a possibilidade de que tal financiamento em cruzei-
ros seja feito por entidades particulares. 
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Prevê o projeto a autorização do Congresso Nacional para a 
garantia do Tesouro aos empréstimos internacionais que se fizerem 
mister. O financiamento estrangeiro tem condições de auto-amor-
tização e pagamento, eis que o volume adicional de produção cor-
responderá a um valor anual de mais de 10 milhões de dólares, 
e só a economia direta de divisas pela substituição, tida como pos-
sível, após a execução do Plano, de 250.000 t anuais de carvão es-
trangeiro, ora importado, pelo similar nacional, atingirá a cêrca 
de 5 milhões de dólares, o que bastaria para satisfazer os encargos 
daquele financiamento. 

Iniciativa Privada 

Como foi dito, parte substancial das aplicações será feita atra-
vés de empréstimos às emprêsas privadas. O Plano, dessa forma, 
pretende utilizar tôdas as possibilidades do empreendimento pri-
vado, e fortalecê-lo. Necessàriamente, porém, a condição para êsse 
financiamento é que muitas emprêsas se organizem acompanhan-
do as mais aparelhadas, de sorte a poderem contribuir para os 
objetivos de eficiência do Plano. 

Não se estabelece uma organização rígida a que a indústria 
carvoeira tenha que se conformar. Mas é de presumir que muitas 
emprêsas atuais tenham que passar por profundas modificações, 
principalmente no sentido de substituir as pequenas minas por 
mineração de vulto, exploradas por consórcios, ou outras formas 
adequadas de organização, exigindo-se de tôdas perfeita estru-
turação técnica. A êsse propósito, convém adiantar que as em-
prêsas de Santa Catarina devem ser consolidadas em seis a oito 
para possibilitar a mecanização e evitar os múltiplos e inumerá-
veis pontos de embarque. É necessário que a indústria carvoeira 
daquele Estado perca o predominante aspecto de garimpagem, que 
tem em muitas minas, para se transformar em moderna mineração, 
com adequada mecanização no subsolo ou nos trabalhos de ex-
tração a céu aberto. 

O Plano postula, outrossim, o ordenamento das relações entre 
a Companhia Siderúrgica Nacional e demais produtores de Santa 
Catarina, bem como retira da contabilidade carvoeira do Consór-
cio CADEM os ônus do setor de navegação. 
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Trabalho e Assistência 

Estimam os técnicos que a mecanização permitirá elevar a 
produtividade per capita de 500 % , no mínimo, para atingir cifras 
já obtidas em alguns outros países. 

Desta forma, os trabalhadores terão melhores condições de 
trabalho e, com menor número, será obtida uma produção multi-
plicada. Em conseqüência, os salários na indústria carvoeira de-
verão elevar-se consideràvelmente, apesar da grande redução pre-
vista nos preços do produto nacional. 

Prevê ainda o Plano vultosa aplicação em habitações e ser-
viços de assistência, com o objetivo de organizar as comunidades 
carvoeiras e de proporcionar condições dignas à vida do traba-
lhador, pois os mineiros, em geral, não estão tendo recompensa 
satisfatória pelos esforços que despendem em prol do País. 

Assim se procura alcançar, não só indiretamente, mas através 
de um programa direto de assistência, maiores benefícios para os 
trabalhadores. 

Indústrias Correlatas 

Outra questão de suma importância para o nosso carvão é o 
apoveitamento da pirita residual, por tratamento mecânico, para 
a produção de ácido sulfúrico, ou, quimicamente, para obtenção 
de enxôfre. O Departamento Nacional da Produção Mineral vem 
estudando o problema desde 1943 e chegou a resultados inteira-
mente favoráveis na simples purificação da pirita para a indústria 
de ácido sulfúrico, estando em marcha as pesquisas para a pro-
dução de enxôfre. Para uma produção vendável da ordem de 2,5 
milhões de toneladas de carvão, pode-se pensar na obtenção final 
de 210. 000 t de pirita, a~ quais corresponderão a mais de 100. 000 t 
de enxôfre contido. 

O combustível nacional pode, pois, contribuir para atenuar 
uma das mais sérias deficiências do País em matérias-primas mi-
nerais. 

Embora o aproveitarp.ento econômico dessa pirita esteja ligado, 
provàvelmente, à execução do Plano, já designou o Govêrno uma 
Comissão para verificar se há alguma solução imediata a adotar. 

Na concepção do Plano, admitiu-se, ainda, uma vez alcan-
çadas as reduções de cq.sto, a possibilidade de que no futuro se 
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venha a produzir, na zona do carvão, sulfato de amônia, adubo 
precioso, mediante o aproveitamento da pirita residual na produção 
de ácido sulfúrico, e dos tipos secundários do carvão, resultantes 
da lavagem, na fixação do azôto do ar. Daí a dotação prevista 
no projeto para finalidades dessa natureza, já em prática em países 
mais adiantados. 

Desenvolvimento Regional 

As repercussões da racionalização e desenvolvimento da in-
dústria e transporte do nosso combustível, bem como as resultantes 
das inversões previstas, sobretudo as relacionadas com meios de 
transporte, na economia das regiões servidas, serão seguramente 
mais amplas do que no simples campo do carvão, embora seja 
difícil avaliá-las precisamente. 

O Rio Grande do Sul, que já tem no carvão um dos esteios 
da sua sólida industrialização, disporá, doravante, de combustível 
mais barato e mais abundante, e de maiores possibilidades de ge-
ração de energia terrnelétrica. As economias advindas para a comu-
nidade riograndense, inclusive para a Viação Férrea do Rio Grande 
do Sul, atingirão, no mínimo, a 50 milhões de cruzeiros, cifra esta 
que corresponde ao atual deficit dessa ferrovia. 

A ligação das minas à rêde da Viação Férrea, através da 
programação da ponte rodo-ferroviária sôbre o Rio Jacuí, visa a 
acelerar a construção da ligação Pelotas-Canguçu-Barretos, de 
grande significação estratégica e econômica, prevista no Plano Na-
cional de Viação. 

Em Santa Catarina, não só uma zona inteira terá sua economia 
organizada, corno o novo Pôrto de Irnbituba e a maior capacidade 
de tráfego da Estrada de Ferro D. Teresa Cristina trarão largas 
perspectivas ao Estado e até a uma parte da zona norte do Rio 
Grande do Sul. 

Também o Paraná se beneficiará do desenvolvimento da zona 
carvoeira do Rio do Peixe, benefício êste que se estenderá a grande 
parte do Estado de São Paulo. 

O ideal como solução para o carvão brasileiro seria, sem 
dúvida, o seu consumo nas próprias zonas de produção, cons-
truindo-se ali parques industriais integrados, em que o carvão se-
ria não só fonte de energia, mas também matéria-prima para a 
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indústria; esta constituiria a solução definitiva e a longo prazo, 
dependente, porém, da existência de outras matérias-primas na 
região e de mais demorado estudo técnico-econômico do problema. 
Com uma solução desta ordem, a indústria carvoeira se prepararia 
adequadamente para, em caso de maiores dificuldades interna-
cionais, aumentar ràpidamente sua produção, a fim de suprir as 
outras zonas do território nacional que se abastecem de combus-
tíveis sólidos importados. 

Tal integração da indústria, se puder ser paulatinamente al-
cançada, conforme apontei em minha primeira Mensagem ânua ao 
Congresso Nacional, não interfere, nem se choca com o presente 
Plano, que pretende modernizar, desde j_á, a mineração e melhorar 
o sistema de transporte. Não haverá, portanto, desperdício algum 
dos recursos cuja aplicação é agora programada. 

Organização Administrativa 

Para gerir a aplicaç~o dos recursos e coordenar as atividades 
relacionadas com o Plano do Carvão, será criada uma Comissão 
Executiva diretamente subordinada ao Presidente da República, a 
qual se extinguirá uma vez alcançados os objetivos em vista, com 
a normalização da ind ú:;;tria. Tal Comissão se articulará com os 
órgãos técnicos existente,s, evitando conflito e duplicidade de atri-
buições. Foi por isso prevista sua entrosagem com êsses órgãos na 
execução das tarefas para as quais estejam especialmente ca-
pacitados. 

A Comissão Executiva será constituída de uma Diretoria, de 
três membros, e de um Conselho Consultivo integrado por sete 
representantes dos principais organismos, públicos e privados, cuja 
atividade se relaciona coµi a produção, o transporte e o consumo 
do carvão. Será a Diretoria o órgão de execução do Plano, assis-
tindo-a o Conselho Consultivo no trato dos problemas decorrentes 
dos interêsses em jôgo, inclusive os da indústria carvoeira. As 
despesas administrativas estão limitadas em Cr$ 20. 000. 000,00, 
em todo o período de execução do Plano, ou menos de 3 % das 
dotações totais dêste. 

Assim organizada, a Comissão Executiva estará apta a levar 
a têrmo o programa de trabalhos a seu cargo, atuando nas dife-
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rentes regiões do país abrangidas pelo Plano e respondendo pela 
aplicação dos recursos postos à sua disposição, segundo a flexível 
gestão que o projeto de lei estabelece. 

A movimentação e aplicação dos recursos financeiros foi dada 
a imprescindível flexibilidade, mantida, porém, a fiscalização do 
Tribunal de Contas e obedecida a legislação pertinente. O regime 
previsto é semelhante ao adotado em relação ao Conselho Na-
cional de Petróleo, que tão bons resultados vem apresentando. 

Ficarão mantidas, sem restrições, a competência do Conselho 
Nacional de Minas e Metalurgia, como órgão consultivo e regu-
lador na aplicação da legislação vigente sôbre o carvão nacional, 
e a do Departamento Nacional da Produção Mineral, como órgão 
de administração específica no setor da geologia e da mineração. 

Foram deixadas em aberto, no Plano, algumas questões, como 
as relativas ao regime de exploração do pôrto de Imbituba, da frota 
carvoeira e do lavador de Capivari. São pontos controvertidos, mas, 
afinal, secundários, e para os quais melhores estudos e entendimen-
tos entre os órgãos públicos, ou entre êstes e os legítimos interêsses 
privados em causa, indicarão as soluções definitivas. Prevê-se que 
a Comissão Executiva proponha oportunamente ao Presidente da 
República as soluções para tais questões pendentes, ficando o Poder 
Executivo autorizado a decidí-las. 

Outra importante incumbência da Comissão Executiva será 
a de organizar projetos e planos para industrialização e eletrifica-
ção regionais, para incrementar ao máximo o consumo de carvão 
nas próprias zonas produtoras e locais mais próximos. 

Providências em Curso 

Enquanto se aguarda a soberana decisão do Congresso, quanto 
ao conjunto do Plano do Carvão e às novas medidas e despesas 
públicas que dependem de autorização legislativa, determinou o 
Govêrno a diversos órgãos técnicos federais que intensificassem 
os estudos e a elaboração dos projetos e orçamentos dos empreen-
dimentos ligados ao Plano, a fim de fornecer ao Congresso Nacional 
esclarecimentos adicionais, se necessário, e à futura Comissão Exe-
cutiva, elementos para mais rápida realização dos seus trabalhos, 
caso o projeto venha a ser aprovado. Do mesmo passo, foi determi-



- 30 -

nada a intensificação dos programas de melhoria dos transportes 
e de mecanização das minas, para os quais já há recursos autori-
zados por lei. 

Antecedentes do Projeto 

A Revolução de 30 levantou a indústria carvoeira nacional, 
de uma produção bruta de 335. 000 t naquele ano, à de 2. 072. 000 
em 1945, assegurando o consumo aos nosso carvões realizando es-
tudos sôbre sua coqueficação, melhorando os transportes, os mé-
todos de lavra, beneficiamento e queima, e prevendo em continua-
ção tôdas as medidas necessárias à crescente eficiência da econo-
mia carbonífera, da mina aos consumido_res. 

As providências então tomadas, de acôrdo com as circuns-
tâncias do momento, representavam a etapa inicial da racionali-
zação e expansão da indústria carvoeira nacional. 

Ainda está na memória de todos a importância vital que, para 
a nossa economia, assmpiu o carvão nacional durante a última 
guerra, assegurando a continuidade de tráfego em diversas fer-
rovias e o início das ativitjades da Companhia Siderúrgica Nacional. 

Cessado, porém, o conflito internacional, houve um manifesto 
desinterêsse pelo nosso carvão, sustando-se o ritmo ascencional 
e reduzindo-se as vendSfs. Não obstante a queda da produção, 
acumulou-se um estoque que chegou, em Santa Catarina, a ..... . 
600.000 t. 

A "mesa-redonda" da carvão, reunida em 1949, pelo Ministério 
da Viação e Obras Públicas, debatendo o problema entre os pro-
dutores e consumidores, com assistência de técnicos governamen-
tais, contribuiu com algumas de suas conclusões para o estudo 
oficial realizado, em 1950, no Ministério da Agricultura, sôbre a 
situação da indústria carvoeira, através da nomeação de um re-
presentante direto do Presidente da República. 

O projeto resultante dêsse estudo oficial foi submetido à apre-
ciação do Conselho Naciorial de Economia que, para debatê-lo, con-
vocou diversos técnicos, economistas e interessados, aprovando a 
concepção técnico-econômica inicial . 

Meu Govêrno procurou prosseguir ativamente nos trabalhos 
técnicos do Plano do Carvii.o, tomando de logo as medidas possíveis. 
O projeto ora apresenta~o ao Poder Legislativo resultou de re-
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visão e atualização dos anteprojetos primitivos, realizados sob mi-
nha orientação e com a assistência do próprio autor do antepro-
jeto original, o Engenheiro Mário da Silva Pinto. 

Documentação Subsidiária 

Para maior elucidação dos vanos aspectos técnicos e econô-
micos do Plano, de modo a facilitar o trabalho do Congresso e a 
compreensão pública, determinei àquele especialista elaborasse a 
anexa exposição, que contém em essência seus estudos, anteriores, 
bem como a contribuição nova resultante do debate do Conselho 
Nacional de Economia e trabalhos posteriores. 

A volumosa documentação, contendo os elementos originais 
apresentados pelo referido técnico, bem como o parecer e as atas 
das audiências e sessões realizadas por aqoêle Conselho, poderá 
ser enviada às Comissões do Congresso, caso julguem necessário. 

É interessante assinalar, a propósito, a semelhança entre al-
gons princípios gerais da racionalização ora projetada e os do 
"Plano Monnet", que serviram de base ao reerguimento da indús-
tria carvoeira francesa. Essa grande experiência de planejamento, 
já divulgada entre nós, confirma o acêrto da orientação aqui tra-
çada. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

A satisfação com que proponho agora esta solução ao magno 
problema do carvão é tanto maior quanto de há muito dedico a 
êle especial atenção, como o demonstram as leis expedidas no 
período de 1930 a 1945. A verdade, seja-me lícito repeti-la, é que 
sem a lei do consumo obrigatório não teria a indústria carvoeira 
ficado em condições de atender às necessidades do País durante 
a última guerra. 

Pretendo encaminhar ao Congresso, oportunamente, um plano 
mais amplo, para o qual o do Carvão já constitui elemento fun-
damental: o da expansão dos recursos de energia à disposição do 
povo brasileiro, e sua melhor utilização, caracterizadas, se ne-
cessário, as condições de emprêgo da lenha, carvão mineral, óleo 
e eletricidade. 

Visa, assim, o Govêrno, com esta e outras medidas funda-
mentaiS, a dar solução aos problemas de base do País. 
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Devo ressaltar ser indispensável manter a hítegridade orgânica 
do Plano. Abandonar qualquer setor do ciclo de produção e dis-
tribuição do carvão será, certamente, condenar os outros a fi::a-
casso, visto como o objetivo a alcançar é conseguir que o com-
bustível nacional, pôsto nos centros de consumo, tenha um preço de 
venda unitário inferior ao do estrangeiro. 

Outro ponto para o qual me permito pedir a atenção dos 
nobres representantes da Nação é a insegurança da conjuntura 
econômica mundial, que poderá afetar gravemente o suprimento 
nacional de combustível. 

É necessário agir com rapidez, para que possamos obter os 
equipamentos de mineração e de beneficiamento, os navios, o apa-
relhamento portuário e o material ferroviário. O eventual agra-
vamento da situação internacional poderá adiar, por tempo im-
previsível, a solução do problema. 

Confio em que o Congresso Nacional, consciente da impor-
tância e urgência do projeto de lei que ora lhe submeto, dedicará 
ao seu estudo a melho:tt e mais diligente consideração. 

Rio de Janeiro, 8 de agôsto de 1951. 
GETÚLIO VARGAS 



PLANO DO CARVÃO 

Memorial Justificativo 

I) LIGEIRO HISTóRICO DA LEGISLAÇÃO SOBRE O CARVÃO 

Após diversos diplomas legislativos que, entre 1917 e 1920, 
marcaram uma certa preocupação dos governos da República com 
o problema do carvão nacional, surgiu uma fase de quase completa 
indiferença que durou até o Govêrno Provisório estabelecer em 
1931 a obrigatoriedade do consumo de 10% do carvão nacional em 
relação ao importado, além de impor à Central do Brasil e ao Lóide 
Brasileiro a compra, a preços prefixados, da produção que ficasse 
disponível: 

Em 1937, esta taxa foi levantada para 20% e instituiu-se a 
obrigatoriedade do benefício manual ou mecânico do combustível 
nacional. 

Em 1940, ao ser criado o Conselho Nacional de Minas e Meta-
turgia, foi baixado um Decreto-lei específico (D. L. 2. 667, de 
3-10-40), abrindo um crédito especial de Cr$ 200. 000. 000,00 para 
melhoria da indústria carvoeira; nesse Decreto, dispôs-se também 
que haveria uma fixação de preços para o carvão de uso obrigatório, 
fixação esta a ser feita pelo Conselho. Dêsses recursos foram apli-
cados cêrca de Cr$ 150. 000. 000,00 principalmente em obras públi-
cas, aquisição de material ferroviário e do lavador da Companhia 
Siderúrgica Nacional; a quase totalidade dos gastos foi destinada 
ao carvão de Santa Catarina. 

Em 1941, adotou-se um regime de requisição parcial do carvão 
que acabou sendo total em 1943; tal medida se apresentou como 
indispensável ao Govêrno em face da contingência de guerra. 

Em 1944, instituiu-se em Santa Catarina a obrigatoriedade da 
entrega de tocio o carvão produzido à Companhia Siderúrgica Na-



-34 -

cional para beneficiamento no Lavador de Capivari. Em 1947, ad-
mitiu-se que um têrço desta produção ficasse liberada, tendo a Si-
derúrgica se obrigado a receber até 40. 000 t mensais de carvão 
bruto. 

Em 1948, com a instituição do repouso semanal remunerado, 
começou a indústria carvoeira a solicitar a concessão de uma sobre-
cota no preço de venda para atender ao ônus suplementar de mão-
de-obra. 

Tal reajustamento foi concedido para o Rio Grande do Sul e 
denegado para Santa Catarina; os industriais do Paraná nada plei-
tearam, por negociarem no mercado livre. 

Tendo-se acentuado as dificuldades da indústria carvoeira, pre-
mida também pelo atraso injustificável no pagamento dos forne-
cimentos feitos às entidades oficiais do Serviço Público, julgou ne-
cessário o Govêrno reunir, em maio de 1949, os principais interes-
sados para debater em Mesa-Redonda os diversos aspectos da ques-

' tão. Por proposta do Mi:µistro Daniel de Carvalho, foi depois nomea-
do um representante direto do Presidente da República, em 1950, 
para indicar medidas concretas, tendentes a resolver em definitivo 
tal problema, racionalizando a indústria. 

Como uma das últimas providências do Govêrno em relação 
ao carvão, figura a de elaboração do Decreto n.0 29. 084, de 4-1-1951, 
em que o Executivo, pqr sugestão do Conselho Nacional de Minas 
e Metalurgia, destinou às emprêsas de Santa Catarina um crédito 
de CrS 15. 000. 000,00 à conta do saldo existente na dotação pre-
vista no antigo Decreto-lei n.0 2.667, de 3-10-40. 

Tinha-se em vista, com tal quantia, auxiliar os mineradores 
daquele Estado, a fim pe que êstes, mediante certa melhoria nos 
métodos de mineração e administração, embora ligeiros, venham 
a baixar o custo da produção de forma a arcar com o ônus do 
repouso remunerado, sem aumentar o preço do carvão tipo lavador 
entregue à Companhia Siderúrgica Nacional. 

A medida é recente e ainda não teve aplicação, de modo que é 
impossível avaliar de sua sabedoria ou adequação as quais só pode-
rão ser medidas pelos resultados que advierem. · 
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II) O CARVAO NA ECONOMIA BRASILEIRA  

Consumo 

Segundo dados fornecidos pelas companhias produtoras e pela 
Divisão do Material do Ministério da Viação, o consumo aparente 
do combustível sólido mineral no Brasil obedece à distribuição do 
Quadro I (Pág. 36). 

Deve-se observar que neste quadro figuram sàmente as quan-
tidades de carvão nacional entregues ao consumo, convindo não 
confundir as cifras daí constantes com os algarismos referentes 
em média sàmente 2/3 de produtos vendáveis. 

No setor da produção, deveriam ser adicionadas as quanti-
dades de carvão consumidas nas minas, nas usinas de lavagem e 
nas estradas de ferro ligadas diretamente ao transporte de carvão; 
essa parcela. pode ser avaliada, entre 150. 000 t e 200. 000 t anuais, 
de modo que, na realidade, a extração de carvão bruto é superior 
a 2 milhões de toneladas . 

Devem ser assinalados os seguintes fatos principais que balisam 
de certa forma tal consumo; 

a) o maior consumidor de carvão nacional e estrangeiro são 
as estradas de ferro, com quase 50 % ; segue-se a Companhia Si-
derúrgica Nacional, para a usina de Volta Redonda (16%), as Com-
panhias de Gás do Rio, São Paulo, Santos, Niterói, Pôrto Alegre e 
Recife (8%), as Usinas Termelétricas de Pôrto Alegre, Pelotas, 
Rio Grande e Tubarão (8%). O consumo de carvão para indústrias 
e fins diversos é extremamente baixo; 

b) os maiores consumidores do carvão de Santa Catarina são 
a Companhia Siderúrgica Nacional e a Estrada de Ferro Central 
do Brasil, ambas com mais de 200 . 000 t. cada uma, sendo que 
para a Siderúrgica estão computados todos os setores; 

e) o maior consumidor individual do carvão nacional é a 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul, cuja utilização anual atinge 
a quase 500. 000 t; 

d) os serviços públicos e autarquias da União consomem per-
to de 400. 000 t de carvão de Santa Catarina (dados de 1950). 

Uma análise do quadro de consumo do carvão no Brasil mos-
trará que não é possível esperar drásticos e rápidos aumentos 
do mesmo, pois não se deve pensar que o carvão possa deslocar o 
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QUADRO I 

Distribuição do consumo aparente de carvão no Brasil 

CARVÃO NACIONALCARVÃO  
IMPORTADO  TOTAL GERAL 

(J) Total dosSanta Catarina/ R. G. do Sul ParanáSETORES DA CONSUMO 3 Estados1 1 
l Distri- j Distri- 1 Distri- Dfatri- Distri-1 Distri-1T. lmição 1 T. T. rbu~ão T. buição T. buição T. buição1 bu~ão 1 (3 3 3 31 1 1 1 

ANO DE 1949 

Metalurgia..................... 216 000 23,6 156 000 2'!J,1 156 000 11,2 372 000 16,1  
Navegaçiio ..................... 190 000 20,8 39 000 7,2 44 000 5,9 83 000 6,0 273 000 11,8 w Estrada de Ferro............... 287 000 31,6 2,75 000 51,4 487 000 64,0 97 000 89,8 859 000 61,00 l 146 000 49,4 O)  

Produção de g1s................ 193 000 21,0 30 000 5.6 1,1 40 000 2,6 233 000 10,0  
Termo eletricidade............. 20 000 3,7 10 ººº (1) 

27,0 225 000 16,2 225 000 9,7 205 ººº Indústrias e fins diversos ........ 27 000 3,0 16 000 3,0 15 000 :a.o 11 000 10,2 3,0 69 000 5,0 42 ººº 
TOTAIS................... 913 000 100,0 536 000 100,0 100,00 100,0 1 405 000 100,0 2 318 000 100,0 761 ººº 108 ººº 

ANO DE 1950 

Metalurgia•.................... 343 000 31,1 132 000 24,0 - - - - 132 000 9,9 475 000 19,4  
Navegação ..................... 158 000 14,4 68 000 12,3 35 000 5,0 - - 103 000 7,7 261 000 10,7  
E•tradas de Perro ............... 335 000 30,3 213 000 49,5 478 000 99,1 84 000 87,5 835 000 62,5 l 170 000 48,0  
Produção de gás................ 231 000 2.1,0 20 000 3,7 10 000 (1) 1,4 - - 30 000 2,2 261 000 10,7  
Termoeletricidade............... - - 35 000 6,3 135 000 19,5 - - 170 000 12,7 170 000 7,0  
Indústrias e fins dh•ersos ........ 44 000 3,2 23 000 4,2 4,9 12 000 12,5 69 000 5,0 113 000 42.,0 34 ººº 

TOTAL.................... - 1 111 000 100,0 551 000 100,0 692 000 100,00 96 000 100,0 1 339 000 100,0 2 450 000 100.0  

(•) Há diferença entre os dados da Divisão do Material do Ministério da Viação e os do Ministério da Fazenda. 
(1) Depende de retificação. 
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óleo nas indústrias que já o utilizam ou que se possa eliminar ou 
contrair de muito o uso do carvão estrangeiro. Razões de ordem 
técnica, em face dos equipamentos e processos industriais ora uti-
lizados, mostram que não é de se esperar um deslocamento econô-
mico superior a 250. 000 t na importação atual da hulha estrangeira 
devido à mediocridade da nossa. Outro fator limitante é a atual 
tendência das ferrovias para adotar a tração elétrica ou Diesel-elé-
trica. 

Num plano racional de abastecimento do País, o carvão do 
Rio Grande do Sul deve satisfazer de preferência o próprio Estado; 
o do Paraná, a sua zona geo-econômica que pode alcançar até 
as proximidades de são Paulo; o de Santa Catarina, após beneficia-
mento, poderá ser transportado para os portos situados entre o 
Estado e Vitória. É êste carvão que tem, talvez, maior importância 
nacional, em face do fornecimento de carvão metalúrgico a Volta 
Redonda e de carvão-vapor às ferrovias do centro. 

Numa programação da indústria de Santa Catarina, deve-se ter 
em vista que seu dimensionamento terá que decorrer de três fa-
tôres principais; do carvão metalúrgico destinado aos altos fornos 
de Volta Redonda ou de outras usinas siderúrgicas atuais ou futu-
ras que necessitarem dêle, da possibilidade de estabelecer uma re-
lação de 1 : 1 para a mistura com carvão estrangeiro usada na co-
queria de Volta Redonda e da possibilidade de levantar tal mis-
turh em algumas usinas de gás até 1 :2. Esta quantidade de carvão 
metalúrgico condicionará um volume resultante de carvão-vapar, 
para o qual se terá que procurar mercado dentro do razoável. Na 
programação da produção dessa zona carbonífera, tem-se que pro-
ceder, pois, pelo método de aproximação sucessiva. 

Produção 

Os métodos de mineração do carvão no Brasil, nos três Estados 
produtores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, são 
até agora de rendimento baixo, devido à ausência de mecanização 
do desmonte. Os trabalhos de subsolo são feitos quase manualmen-
te e são poucas as áreas em que se pode trabalhar a céu aberto, 
com escavadeiras. 

O rendimento do subsolo nas minas do Rio Grande do Sul é de 
1. 000 kg/homem-dia; levando em conta também o trabalho de 
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superfície, baixa êle, então, para 673 kg/homem-dia. Em Santa Ca-
tarina, êsses números são ainda mais baixos, em face da menor es-
pessura e descontinuidade das camadas e das tarefas de escolha no 
subsolo; além dêstes ônus, não se deve esquecer o acréscimo do 
trabalho no lavador central de Capivari que contribui para baixar 
o verdadeiro rendimento global. Tal rendimento final deve ser 
bem inferior a 400 kg/homem-dia para o carvão vendável. Com-
parando-se isso com o rendimento médio atual da mineração ame-
ricana de 6. 000 kg/homem-dia e com o rendimento de 10 a 15 t 
que atingem muitas minas americanas mecanizadas, em condições 
não muito diferentes das nossas, ou mesmo a 1 1/2 t das minas 
francesas, vê-se que há um imenso campo em que podem progredir 
as emprêsas nacionais. · 

Além da parte de extração, há, também, graves defeitos no pre-
paro do carvão, afora prejudicial diversidade de tipos oferecidos 
ao consumidor para um mesmo fim. E o carvão nacional deveria 
ser sempre beneficiado, melhorando, assim, suas condições de utili-
zação e diminuindo o~ ônus de transporte sôbre a caloria útil. De-
pende isso, porém, de se estabelecer, nas zonas produtoras e vi-
zinhanças, adequados canais de consumo para o carvão secundário 
que resulta sempre das operações de beneficiamento; êste "desi-
deratum" pode ser atingido, parcialmente, com a ampliação das 
usinas termelétricas de Tubarão, em Santa Catarina, e com o fun-
cionamento da usina de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. 

Transporte 

Santa Catarina -- O carvão de Santa Catarina é transportado 
até o lavador central de Capivari e aos portos de Imbituba e La-
guna pela E.F. D. Teresa Cristina; embora a maioria esteja à mar-
gem da estrada, algurp.as minas têm que levar o produto em cami-
nhão até alcançar a via-férrea, em distâncias que atingem até mais 
de 15 km. A distância média do transporte ferroviárjo até os portos 
é de 130 km. 

A E.F. D. Teresa Cristina está relativamente aparelhada para 
fornecer transporte, mas o seu material rodante fica, em geral, 
imobilizado no pôrto e no lavador, servindo de silo. Também o car-
regamento nas minas é moroso pela falta de caixas de embarque 
em número suficiente e da considerável variedade de tipos do car-
vão, o que obriga a in.umeráveis manobras e artíficios ferroviários 

http:algurp.as
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para organizar os trens de carga. Além disso, o privilégio de trans-
portar, de que goza a Companhia Siderúrgica Nacional, é uma 
justa fonte de irritação para os que trabalham no mercado livre e 
uma causa de diminuição da carga total que a estrada poderia 
manejar. 

O Pôrto de Laguna, de propriedade da União, embora disponha 
de alguns guindastes, é inseguro, está com a profundidade dimi-
nuída e não dá acesso tranqüilo a navios com mais de.4,5 metros de 
calado. 

O Pôrto de Imbituba, que é concessão da Companhia Docas de 
Imbituba, embora dependa de grandes obras, para sua remodelação 
e reconstrução, pode carregar até 50.000 t mensais; no entanto, em 
face da irregularidade no fluxo da navegação marítima e de trans-
porte ferroviário, seus pátios estão em geral congestionados. Em 
setembro de 1950, existiu aí um estoque de quase 90. 000 t; a situa-
ção melhorou com algumas providências administrativas tomadas 
pela Administração do Pôrto do Rio de Janeiro. O embarque men-
sal médio, nos 6 primeiros meses de 1950, foi de 40.000 t de carvão. 
Êste pôrto dispõe de uma caixa de embarque de 3. 000 t, porém 
defeituosa; a velocidade média da carga é de 100 t/hora que, apesar 
de baixa, já é muito superior à de todo o. sistema minas-ferrovia-
-lavador-pôrto. O acesso ~tual está limitado a navios de 5 ou 6 mil 
toneladas, sendo, porém, o pôrto, como se disse, inseguro e inter-
mitente. 

A causa dêsse congestionamento de Imbituba reside na fre-
qüente paralisação da frota carvoeira no Pôrto do Rio de Janeiro, 
à espera de que a Central do Brasil leve o carvão para o interior e 
haja praça no cais para descarga. ~ste congestionamento pode-se 
refletir de tal forma em Santa Catarina que chegaram a existir, 
em 1950, lá, cêrca de 500. 000 t extraídas, duzentas mil lavadas, 
num estoque de quase um ano, enquanto a usina de Volta Re-
donda estêve com suas reservas de carvão quase esgotadas. A 
situação atual está um pouco aliviada, como se disse, mercê das 
providências que foram tomadas para melhorar as condições de 
descarga no Pôrto do Rio de Janeiro, mas o escoamento do carvão 
continua precário, não se podendo, de forma alguma, garantir um 
fluxo médio satisfatório. 

Rio Grande do Sul - O carvão produzido na bacia do Jacuí 
depende, para seu escoamento, de um complexo sistema de trans-
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porte que se notabiliza pela sua ineficiência, complicação e alto 
custo. Assim, o carvão minerado na região do Arroio dos Ratos e de 
Butiá atinge as margens do Rio Jacuí através de duas pequenas 
ferrovias a E. F. São Jerônimo (propriedade do Consórcio Cadem) 
e E.F. Jacuí, propriedade federal e administração da Viação Fér-
rea). Grande parte do carvão de Butiá, ao atingir o rio, no Pôrto 
de Conde, atravessa-o em um cabo aéreo, indo até a Estação do Silo, 
6 km distante, onde é entregue à Viação Férrea. O carvão de São 
Jerônimo, ao alcançar o rio, no Pôrto de Xarqueada, bem como a 
fração restante de Butiá, são carregados em chatas com destino 
a Pôrto Alegre, Pelotas e Rio Grande. 

Não há silos suficientes nas minas ou nos portos fluviais, de 
modo que o fluxo de transporte não pode ser uniforme ou contí-
nuo; resulta isso num aproveitamento miserável de todo o mate-
rial, com prejuízos vultosos nos setores de navegação, do cabo aéreo 
e das ferrovias, prejuízos êsses que têm de ser diluídos na mi-
neração, embora com in1justiça para o principal consumidor que é 
a Viação Férrea. 

Deve-se salientar qt~e a Estrada de Ferro Jacuí apresenta um 
deficit anual de perto de Cr$ 7. 000. 000,00 que é pago pela União; 
resulta disso, que há uma subvenção federal indireta, não ima-
ginada pelo legislador, da ordem de Cr$ 25,00 por tonelada de car-
vão do Butiá e Leão transportada por esta estrada. 

Parece que se fôsse possível levar a Viação Férrea até.as minas, 
eliminando o transporte fluvial, e se carvão destinado a Pelotas e 
Rio Grande fôsse manipulado através de um cais carvoeiro em 
Pôrto Alegre, poder-se-ia baixar o custo efetivo do transporte do 
combustível riograndense em 40 a 50 cruzeiros. 

Paraná - O carvão do Paraná é consumido em grande parte 
pela Rêde Paraná-Santa Catarina e que o transporta também de 
zona produtora do Rio do Peixe, para outros consumidores, até 
alcançar a Estrada de Ferro Sorocabana, em Itararé ou Ourinhos. 
Os ramais do Rio do Peixe estão em péssimas condições e o trans-
porte é intermitente e caro. 

Vê-se, assim, nas três zonas, que o transporte do carvão é defi-
ciente, irracionalmente :planejado e que a margem de melhoria é 
enorme. 
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Preços do combustível. 

O carvão nacional tem que enfrentar a competição do óleo 
combustível e do similar estrangeiro; em geral esta competição lhe 
é desfavorável fora das zonas produtoras, pois a falta de racionali-
zação da indústria faz com que sua caloria seja muito mais cara. 

Os preços de venda, em comparação, são os seguintes para os 
consumidores dependendo de Rio e Santos: 

1949 1950 1951 

Cr$ Cr$ Cr$ 
óleo combustível. Poder calorífico -

10. 000 cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00/t 510,00/t 580,00/t 
Carvão estrangeiro. Poder calorífico -

8. 000 cal .. .. . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . 360,00/t 360,00/t 480,00/t 
Carvão nacional de Santa Catarina. 

Poder calorífico - 6. 000 cal . . . . . . 430,00/t 430,00/t 430,00/t 
a a a 

490,00/t 490,00/t 490,00/t 

Para se verificar a significação que já assumiu o óleo combus-
tível, convém assinalar que, em 1949, foram dêle importados 
1. 300. 000 t no valor Cif de Cr$ 366. 000. 000,00 e, em 1950, as cifras 
já foram de 1. 760. 000 t no valor Cif de Cr$ 556. 000. 000,00. A im-
portação de 1 .100. 000 t de carvão estrangeiro teve um valor Cif 
de Cr$ 327. 000. 000,00. 

Em valores unitários, para cada milhão de kg, os dispêndios 
do consumidor são os seguintes no atual triênio: 

1949 1950 1951 

Cr$ Cr$ Cr$ 
óleo combustível 40,00 51,00 58,001 ••••••••••••••••••••••••••••• 

Carvão estrangeiro ........................... 45,00 45,00 60,00  
Carvão nacional de Santa Catarina ........ 80,00 80,00 80,00  

Esta relação, já evidentemente desfavorável ao carvão nacional, 
é ainda agravada, se fôr levado em consideração o menor apro-
veitamento térmico de um carvão alto em cinzas. 

A situação dos produtores de Paraná e Rio Grande do Sul, como 
foi assinalado, não demanda cuidados especiais imediatos; estão 
êles relativamente equilibrados em face dos mercados regionais a 
que servem. A situação, porém, para Santa Catarina era e continua-
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rá angustiosa, pela desorganização geral do esquema da indústria 
e pela falta até agora de uma firme política carvoeira quanto a 
preços. 

Para bem compreender, basta ver a composição aproximada de 
preços de tal carvão, Cif Rio (carvões lavados, lato sensu): 

Carvão recuperado . . . . . . . . 240,00 (carvão bruto de semi-escolha, a . ... 
Cr$ 160,00 Fob lavador, com r.endimen-

to 66% na recuperação). 
Lavagem ................. . 20,00 
Embarque ................ . 20,00 
Frete .................... . 133,00 

1:13,00 (dependendo de acréscimo para incluir 
o ônus do carvão sem mercado e o 
lucro total) . 

Na realidade, êste preço ainda deve ser mais alto para a Com-
panhia Siderúrgica Nacional, em virtude da falta de mercado que 
existe para o carvão v~por fino, o qual representa cêrca de 20% 
dos produtos recuperáveis; por êsse motivo, a Siderúrgica teria que 
vender o carvão por Cr$ 450,00 Cif Rio, no mínimo, para evitar 
prejuízo, ou tê-lo, então, em cifras suportáveis. 

No Rio Grande do Sul, o preço de Cr$ 206,00 por que é vendido 
o carvão do CADEM à Viação Férrea, na estação do Silo, inclui, 
como se disse, todos os prejuízos do sistema de transporte; êste al-
to preço é, em grande parte, a causa direta do deficit que aflige 
a ferrovia rio-grandense. 

Na compra do carvão nacional, existe, em geral, uma indife-
rença do comprador oficial pela qualidade do produto, o que faz 
com que alguns vended.ores menos escrupulosos forneçam carvões 
com 40 % a 50 % de ci:qzas, desmoralizando cada vez mais o com-
bustível sulino. 

De outro lado, no setor de vendas, assiste-se com tristeza ao con-
gelamento das dívidas dos produtores nacionais, que chegam a 
estar no desembôlso por parte das autarquias, de mais de 150 mi-
lhões de cruzeiros. 

Os embaraços para o uso do carvão nacional e de sua dissemi-
nação não convém tanto de sua qualidade, meíocre e sim, em 
muito mais alto grau, do elevado preço de sua caloria. Embora um 
carvão medíocre tenha çertas limitações de emprêgo, é sempre pos-
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sível consumi-lo em muitos fins, desde que seu preço seja favorável. 
As dúvidas antigas sôbre os problemas de combustão e emprêgo do 
carvão nacional já estão de há muito resolvidas; a retração ao seu 
uso, repete-se, vem, essencialmente menos de sua qualidade do que 
de seu alto preço de venda. Baixado êste último a limites conve-
nientes, o consumo será quase automàticamente facilitado. 

A análise da situação do carvão leva, pois, às seguintes melan-
cólicas conclusões: 

1) Produção cara e inadequada; 
2) Transporte caro e ineficiente; 
3) Beneficiamento mal planejado; 
4) Sistema de vendas nem sempre legítimo; 
5) Atrasos injustificáveis no pagamento dos fornecimentos 

feitos pelas minas nacionais. 
O panorama da indústria do carvão em todos os seus setores é, 

pois, da mais completa desorganização, caracterizando-se por uma 
economia em que há, de um lado, um terrível subconsumo e, do 
outro, uma ponderável superprodução. Basta lembrar a êsse pro-
pósito, para fixar idéias, que consumimos 300 vêzes menos carvão 
que os Estados Unidos e 30 vêzes menos que a França. 

O conjunto dos fatôres apontados ·conduz a uma contínua 
situação de atrito entre produtores e consumidores que vai levando 
aos poucos a indústria a condições quase insuportáveis para subsis-
tir. Assim, se não houver uma profunda intervenção do Estado em 
todo êste complexo de atividades, assistir-se-á a uma próxima e de-
finitiva derrocada da indústria, a menos que nova situação de 
guerra não lhe crie outra artificial, ilusória e transitória prosperi-
dade. 

III) RACIONALIZAÇÃO DA INDúSTRIA 

A racionalização da indústria do carvão nacional demanda, 
em face da análise feita, uma completa modificação e reajusta-
mento dos métodos de mineração e beneficiamento e de todo o ciclo 
e sistema de transporte. 

Mecanização 

A mineração do carvão se processa no Brasil, como se disse, 
quase manualmente, com enorme excesso de mão-de-obra. Esta bai-
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xa produção per capita, além de acarretar um alto custo de pro-
dução, imobiliza grande número de operários num trabalho penoso, 
pouco agradável e traz consigo, no seu bôjo, uma série de problemas 
trabalhistas de difícil solução, como seja o de impossibilidade de 
levantar salários, quando o produto já não encontra mercado devido 
ao seu alto preço. 

Verificou-se, em experiências procedidas pela Companhia Si-
derúrgica Nacional, pelo Consórcio Administrativo CADEM e pela 
Mineração Geral do Brasil, que é perfeitamente possível, empre-
gando o moderno ferramental de carbureto de tungstênio, mecani-
zar a mineração do carvão nacional, de modo a passar-se o rendi-
mento per-capita de 0,5 t por homem/d.ia para 3 ou 4 t. Tais ex-
periências foram procedidas durante longos meses nas operações de 
corte com máquinas elétricas, faltando somente resolver a questão 
de transporte subterrâneo nas frentes de trabalho, o que é relati-
vamente menos difícil e tem solução lógica e adequada. 

a) emprêgo de pila;res e salções, em short-wall; 
b) corte mecânico ~3om cortadeiras elétricas; 
c) furação com perfuradoras elétricas; 
d) desmonte a explosivo, do tipo dinamite; 
e) carregamento e transporte do material nas câmaras e gale-

rias secundárias, com eqµipamento mecântco apropriado; 
f) transporte de material nas galerias principais em vagone-

tes de 4 a 5 t ou mais, com tração por cabo sem fim, locomotiva 
elétrica, ou Diesel-elétrica. 

Tal mecanização é :perfeitamente possível em nosso meio e 
já é até praticada em pafa;es da América do Sul, como o Chile. 

Nas previsões de custo de produção convém adotar estimativas 
cautelosas, ficando abaixo do rendimento médio americano e dei-
xando-se completamente de lado as boas minas daquele País em 
que a produção per-capit{l chega a ser de 15 t por homem/dia, em 
camadas e condições parecidas com as nossas. Apesar de levar em 
conta essa necessária cautela, em declarações oficiais apresenta-
das ao Govêrno após longas experiências efetuadas, estimaram 
o Consórcio CADEM, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Mi-
neração Geral do Brasil, que o preço de custo do carvão seria, após 
a mecanização das minas, bem inferior a Cr$ 80,00 a tonelada, o 
que é cêrca de metade elo atual custo do produto run of mine. 

http:homem/d.ia
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E' evidente, porém, que os projetos de mecanização deverão ser 
cuidadosamente organizados, estudados e verificados, pois a me-
canização não é uma solução ecumênica ou uma panacéia. Cada 
mina pode representar um problema de mineração diferente e 
existirem locais em que não haverá vantagem econômica apreciá-
vel na sua transformação. 

Uma feição que a mecanização exige, será, além de sólida or-
ganização técnico-administrativa, o desaparecimento das pequenas 
emprêsas, as quais se deverão juntar ou consolidar para subsistir, 
pois não é possf vel mecanizar a extração do carvão se a produção 
anual fôr inferior a 100. 000 t para cada unidade mineira. 

Beneficiamento 

O carvão nacional, para ser entregue ao consumo, deveria ser 
previamente beneficiado; tal beneficiamento ou lavagem é indis-
pensável para que possa ser queimado com melhor rendimento tér-
mico, para que o valor da caloria útil não seja onerado com desne-
cessário transporte de material estéril excessivo e para que se pos-
sa utilizar o aparelhamento de fogo existente no Brasil sem lhe 
causar grande dano. 

E' evidente que, numa solução técnica e econômicamente clás-
sica, o melhor seria queimar o carvão em usinas termelétricas lo-
cais ou aproveitá-lo em indústrias regionais como matéria-prima 
ou combustível, pois o melhor processo de transportar um com-
bustível baixo é sob a forma de energia elétrica ou de produto já 
acabado para cuja elaboração contribuiu sob a forma energética 
ou de bem primário. 

No entanto, o complexo jogo econômico obriga-nos sempre, co-
mo um seguro contra a probabilidade de guerra e como possível 
fonte de economia de divisas, a lavrar e utilizar o medíocre carvão 
com que a natureza nos aquinhoou. Nesse caso, deve-se fazer tudo 
para beneficiá-lo, embora tal beneficiamento nunca possa ir tão 
longe quanto se poderia desejar; essa prática, para ser econômica, 
depende de encontrar-se consumo adequado para o carvão secun-
dário que é sempre produzido nas operações de lavagem. 

Todo o processo de beneficiamento ou de purificação de miné-
rio, ou combustível, é um compromisso entre a concentração ou 
purificação, de um lado, e a recuperação do produto nobre, do outro 
lado. 
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No caso do carvão nacional, verificou-se que o índice de Byrd, 
o qual mede a facilidade ou não de beneficiamento de uma hulha, 
lhe é profundamente desfavorável, de forma que não é possível des-
cer abaixo de 25% de cinzas para o carvão vapor sem afetar grave-
mente a recuperação. 

De um modo geral ( já estabeleceu a técnica nacional, assistida 
por diversos investigadores estrangeiros do melhor calibre, que a 
recuperação é em geral de 2/3, isto é, 3 t de carvão bruto, ligeira-
mente escolhido. fornecem duas toneladas de carvão vendável. 

No caso de Santa Catarina, êste carvão vendável se apresenta 
com 25 % de cinzas para o carvão vapor e com 17 % para o tipo me-
talúrgico. No Rio Grande do Sul pode-se obter um tipo de até 25% 
cinzas e o produto do Paraná chega a menos de 15%. 

Santa Catarina - No beneficiamento do carvão catarinense 
convém ter em vista a necessidade de produzir a menor quantidade 
possível de finos, para o que se deve insistir no estudo da possibili-
dade da lavagem separada do carvão do fôrro e do banco. 

Prevê-se, também o 1 estabelecimento de lavadores locais, nas 
minas, para aliviar a qu~ntidade de estéril a ser transportado pela 
E.F. D. Teresa Cristina; ~lém da diminuição do custo de transporte 
simplificar-se-á o reequipamento da Estrada, pois diminuirá a to-
nelagem total a manuse:;Lr. 

Rio Grande do Sul - No Rio Grande do Sul, dever-se-á utilizar 
o estabelecimento ora e:m marcha de usinas termelétricas para 
queimar carvão secundário, de forma a possibilitar produzir-se cor-
relatamente um carvão 'Qeneficiado que poderia ser consumido nas 
linhas da Viação Férrea. A prática de beneficiamento não tem tido 
maior aceitação no Rio qrande do Sul devido ao fato de não se ter 
encontrado, até agora, consumo para o carvão intermédio, o que 
acarreta um preço demas,iadamente elevado para o combustível be-
neficiado. O afortunado estabelecimento das usinas termelétricas 
permitirá o equilíbrio e integração da indústria carvoeira do Rio 
Grande do Sul. 

Paraná - Conquanto as características de lavabilidade dos 
carvões paranaenses sejam extremamente variáveis para bacias si-
tuadas a exíguas distânc~as uma das outras, encontram-se no vale 
do Rio do Peixe os carvõ1~s brasileiros mais receptivos do ponto de 
vista de beneficiamento. 
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Há ali carvões brutos capazes de fornecer produtos beneficia-
dos com 15 por cento e menos de cinza e com recuperação superior 
a 70 por cento, embora o teor em enxôfre dos combustíveis bene-
ficiados seja sempre bastante elevado. 

Por isso, com um mínimo de complicações e despesas com equi-
pamento, poder-se-á obter bons resultados de beneficiamento para 
certos carvões dessa região. Pelo menos, a moinha proveniente da 
preparação do combustível para uso ferroviário deve ser lavada em 
mesa ou outro equipamento de fácil condução, desde que se encontre 
consumo para o produto beneficiado. Dada a produção relativamen-
te pequena prevista para a região carbonífera paranaense, não ve-
mos aí clima para instalações elaboradas e complicadas de bene-
ficiamento, a menos que o combustível preparado seja oferecida à 
Rêde Paraná-Santa Catarina em condições de preço e qualidade 
tão atraente que venham alterar, de maneira drástica, a atual pari-
dade entre lenha e carvão. 

O investimento necessário para aquisição do equipamento e 
mecanização pode ser avaliado, segundo diversos dados, em ..... . 
Cr$ 80,00 t/ano; para uma produção total de 2 milhões de tone-
ladas, necessitar-se-ia de 160 milhões de cruzeiros. Assim, a dotação 
prevista de 180 milhões permitirá, certamente, racionalizar êste 
setor do ciclo do carvão. 

Transporte 

Santa Catarina - Para racionalizar o transporte do carvão 
em Santa Catarina, é necessário articular e melhorar o sistema da 
Estrada de Ferro Teresa Cristina-Portos de Imbituba ou Laguna-
Frota mercante. 

A E.F. D. Teresa Cristina está relativamente aparelhada, com 
algum material moderno; no entanto, como se disse, sua capacidade 
está permanente e seriamente afetada pelo fato de seus vagões 
permanecerem imobilizados com silos, pela complexidade das ope-
rações não só de carga nas minas, como da descarga, seja esta no 
Lavador de Capivari, seja em Imbituba, seja em Laguna. 

A relação-programa do reaparelhamento contemplada pela ad-
ministração da Estrada ultrapassa de Cr$ 200.000.000,00; no en-
tanto, se houver regularidade no fluxo de transporte, se os vagões 
fizerem 15 a 20 viagens por mês, se se conseguir a mecanização da 
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descarga e a diminuição dos tipos e das caixas de embarque, tal 
estimativa, pode ser dràsticamente reduzida, segundo informação 
do ex-diretor do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, 
Dr. Artur Castilho. 

Além disso, se se diminuir a quantidade de estéril a transpor-
tar, seja por lavagem separada do carvão-do-banco ou do fôrro, 
seja por um beneficiamento preliminar do carvão na própria mina, 
poderá haver uma diminuição de 30% no número de toneladas-
quilômetro, o que redundará, sem dúvida, além de frete mais baixo, 
em menores demandas de melhoria da estrada, seja no setor de ma-
terial rodante, seja no de tração. 

Segundo o Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, 
a política portuária do Sul de Santa- Catarina tem que se fixar 
no Pôrto de Imbituba, o único que poderá dar acostagem a navios 
de mais de 10 m de calado. O Pôrto de Lguna está-se assoriando 
e nêle nunca se poderá contar com profundidades superiores a 
6 m, pois mesmo êsse valor é duvidoso; o Pôrto de Araranguá 
é de construção quase, impossível por motivos de ordem técnica e 
financeira. 

O projeto organizado para Imbituba prevê a construção de 
300 m de cáis, molhe de proteção, silos ~om 50. 000 t de capacidade, 
correias transportadon~s, linhas e desvios, tombadores automáticos, 
pátios de armazenamepto, obras complementares e uma velocida-
de de carga de 2. 000 t/hora. É pôrto que poderia ter um movimen-
to de exportação de 5. 000. 000 t/ano e que será, sem dúvida, um 
dos mais perfeitos do País: poderá êle servir, no futuro, para car-
ga geral, drenando para Imbituba parte da produção do Sul de 
Santa Catarina, do Norte do Rio Grande e da Zona da Serra. 

O custo total da obra, incluindo desapropriações, é estimado 
pelo Departamento Naicional de Portos, Rios e Canais em 160 mi-
lhões de cruzeiros e as taxas portuárias previstas além de prover 
a tôdas as despesas de operações, conservação, dragagem, serviço 
de juros e amortizações, serão, mesmo assim, inferiores às atuais. 

Com a construção 1:le tal pôrto será possível substituir os atuais 
navios de pequeno calado por unidades de 10. 000 t ou mais, espe-
cialmente construídas para o transporte a granel do carvão. Se-
gundo a estimativa da Comissão de Marinha Mercante, os fretes nas 
novas unidades baixariio de Cr$ 150,00 para Cr$ 50,00 ou menos. 
Para o transporte de um milhão de toneladas de carvão beneficiado 
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de Santa Catarina, será necessário contar com 4 navios que C1 s-
tarão cêrca de Cr$ 25. 000. 000,00 cada um, segundo as estimativas 
feitas pela Comissão de Marinha Mercante e Administração do 
Plano Salte. 

Rio Grande do Sul - Nesse Estado, os meios iniciais de trans-
porte do carvão repousam nas Estradas de Ferro São Jerônimo e 
Jacuí; trata-se de duas pequenas ferrovias extremamente precárias, 
com defeituoso e antiquado material rodante e de tração. 

A racionalização do transporte exigiria a remodelação de tais 
estradas, a construção de sistema de carga e descarga adequados 
nos dois portos fluviais de Xarqueada e Conde e o prolongamento 
do cabo aéreo que atravessa o Rio Jacuí. 

Tais remodelações, além de exigirem consideráveis inversões, 
não acarretariam decisivas melhorias do transporte, nem muito me-
lhor aproveitamento do material flutuante pela diminuição do 
tempo de carga, tendo-se chegado, nesse caso, à conclusão, aparen-
temente paradoxal, de que a navegação fluvial será mais onerosa 
do que o transporte ferroviário. Não se choque o observador apres-
sado com esta assertiva; é que se trata de curto trecho de rio as-
soreado de pequena profundidade, com diversas manipulações inter-
médias, em que não pode predominar a excelência do tráfego flu-
vial. Assim sendo, é de se aconselhar a extensão das linhas da Via-
ção Férrea até as min~s, mediante a construção de uma ponte mis-
ta rodo-ferroviária sôbre o Rio Jacuí, entre Triunfo e São Jerônimo, 
prevista na ligação Pelotas-Barretos do T. M. 8. Tal ligação sim-
plificaria o atual complexo sistema e traria uma considerável di-
minuição do frete, sendo que o papel econômico de tal ponte, que 
ve:r;i.ceria o obstáculo natural do Rio Jacuí, seria de grande alcance, 
pois permitiria unir dois setores do Estado que, por assim dizer, são 
separados por essa artéria fluvial. 

O transporte do carvão do Rio Grande deverá, pois, ser radi-
calmente transformado, passando a Viação Férrea a ir buscar nas 
próprias minas do Butiá e São Jerônimo o combustível que lhe é 
destinado, além daquele consumido em Pôrto Alegre e zonas pró-
ximas; o combustível destinado a Pelotas ou Rio Grande deverá ser 
manipulado através de um pátio carvoeiro intermédio a construir 
no cais do Pôrto Alegre. Ficaria, assim, eliminado o trecho fluvial 
do Jacuí. 

-4-I 
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É motivo, ainda, para exame e ponderação, a determinação do 
melhor tipo de transporte entre Pôrto Alegre e Lagoa dos Patos, 
se através de chatas, ou de navios de tonelagem adequada: 

Paraná - O carvão do Paraná é atingido em cheio pela Rêde 
Paraná-Santa Catarina, estando as pontas de trilho do ramal do 
Rio do Peixe no âmago da zona carbonífera. Nesse ramal, o carvão 
vai até o entroncamento de Venceslau Braz, de onde se pode diri-
gir no ramal do Paranapanema, rumo Norte, para Ourinhos, ou 
no rumo de Jaguariaiva, Itararé e Itapeva, ganhando dêstes entro-
camentos as demais linhas da rêde ou da Estrada de Ferro Soro-
cabana. As principais dificuldades atuais do transporte residem, 
segundo os produtores, na deficiência de tração e no mau estado 
da linha nos ramais do Rio do Peixe e nos trechos Venceslau Braz-
-Jaguariaiva-Itararé. Além de pequenas melhorias na infra-estrutu-
ra e execução das variantes, atribui-se decisiva importância econô-
mica à construção do ramal que ligará Itararé a Joaquim Murtinho; 
tal trecho, já em início, não só desafogará o tráfego, como permitirá 
ligar a fábrica de papel,de Monte Alegre à zona carbonífera. 

Não conseguimos e;lementos para calcular as despesas corres-
pondentes a estas obr~.s e reequipamento correlato, as quais são 
por alguns estimadas em cinqüenta milhões de cruzeiros; mas, sem 
dúvida alguma, poderia;rn elas correr em conta das dotações do Pla-
no Salte, o qual consig~1a à Rêde Paraná-Santa Catarina cêrca de 
430 milhões de cruzeiro:.3 nestes setores. 

Pôrto do Rio de Janeiro - Num programa de racionalização 
da indústria do carvão de Santa Catarina, o pôrto do Rio de Ja-
neiro é um nó de extrema importância que tem de ser preparado 
para descarga rápida e eficiente. Em face das dificuldades com 
que luta a Central do ::f:1:rasil na retirada do carvão para o interior, 
o pôrto se congestiona com certa freqüência, ficando, muitas vêzes, 
os navios fundeados aguardando até 20 a 30 dias para descarga. 
Não é preciso abundar em considerações para atribuir a êsse fato 
a crise que salteou a iI:j.dústria em 1950, com o congestionamento 
conseqüente dos pátios de Imbituba, Laguna, Capivari e das pró-
prias minas: chegou a existir em setembro de 1950 um estoque de 
700. 000 t de combutívei1s já extraídos, de vários tipos e estágios. 

A Administração do Pôrto reclama incessantemente contra 
diversos fatos são racionais inerentes ao atual sistema do carvão, 
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que düicultam seriamente as operações portuárias e diminuem seu 
rendimento; entre tais fatos, estão a diversidade e multiplicidade 
dos tipos de combustível, o grande número de consignatários, a fal-
ta de uniformidade no fluxo de navios e a impropriedade dêstes 
para o transporte de mercadorias a granel. Apesar disso, pode o 
pôrto descarregar mensalmente até 80. 000 t de combustível sólido 
para o cais. 

É de ser comparada, em qualquer planejamento, a vantagem de 
equipar para meneio do carvão o pôrto do Rio, que é de carga ge-
ral, com a possível construção do Pôrto de Itacuruçá ou a amplia-
ção do de Angra dos Reis; no entanto, essas duas variantes só se 
apresentarão quando se concretizar um programa maciço de expor-
tação de minérios, o que não está em baila no momento. Assim 
sendo, a solução mais conveniente, de imediato, será preparar o 
pôrto do Rio para a almejada ampliação do fluxo de carvão, con-
jugando isso com uma moderada exportação prevista de minérios 
de ferro do Vale do Paraopeba e de manganês do Centro de Minas. 

As condições ideais a impor ao pôrto para um trabalho satis-
fatório nos setores de minérios e carvão são as seguintes: 

a) descarga anual de carvão (combustivel para 
Volta Redonda, Central do Brasil e Leopol-
dina) ..................................... . 1.400.000 t 

b) exportação anual de minérios de ferro e man-
ganês ..................................... . 1.500.000 t 

e) velocidade de descarga .................. . 300 t/hora 
d) capacidade de estocagem do carvão ....... . 120.000 t 
e) capacidade de estocagem do minério ....... . 200.000 t 

Para atender a essas condições, a Administração do Pôrto julgou ne-
cessárias, em 1950, as seguintes inversões e medidas: 

Cr$ 
dragagem do cais de São Cristóvão e de um 

canal de acesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 000. 000,00 
aquisição de dois guindastes elétricos do por-

tal de 6 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400.000,00 
dois transportadores de carvão . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 000. 000,00 

reservas de 900 m de frente portuária no cais de 
São Cristóvão para meneio de minério de carvão. 
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O Plano Salte prevê uma dotação de Cr$ 435. 000. 000,00 para 
melhoria e ampliação do pôrto do Rio, por conta da qual pode 
correr parte dêsses investimentos, senão todos os quarenta milhões 
de cruzeiros mencionados. 

Convém assinalar que estas obras ou outras que se venham a 
revelar como mais apropriadas, são inevitáveis em face da ampli-
ação de Volta Redonda, venha ou não a se intensificar o consumo 
de carvão nacional, e que elas devem, também, ser contabilizadas 
num eventual preparo do País para exportar minérios. Assim sendo, 
poder-se-ia logicamente afastar qualquer ônus de melhoria do pôrto 
do Rio, do plano de racionalização do carvão nacional; é que tais 
melhorias têm de ser feitas, repete-se mesmo que Volta Redonda 
e a E.F.C.B. passem a consumir exclusivamente carvão estrangeirei. 
Dessa forma, onerou-se o Plano, no item do pôrto do Rio, com so-
mente 25 milhões de cruzeiros, cêrca de 60% do total da estimativa. 

Estrada de Ferro Central do Brasil - Qualquer programa de 
racionalização da intj.ústria do carvão nacional ou ampliação da 
Usina de Volta Redonda vai depender, em primeira linha, da ca-
pacidade de transporte que puder a Central do Brasil assegurar. 

Nas reuniões da Mesa-Redonda presidida pelo então Ministro 
da Viação, General Jqão Valdetaro, em agôsto de 1950, para tentar 
regularizar o escoamento do carvão nacional, ficou verificado pelas 
autoridades presentes que a causa direta e principal da crise da in-
dústria, do congestionamento dos portos e da imobilização da frota 
-carvoeira, eram a irregularidade e o deficit de transporte da Cen-
tral. Não cabe aqui analisar se o fato provém de falta de ma-
terial rodante, deficiência de tração ou insuficiência de pátio de 
triagem, ou, então, de falhas administrativas de possível remoção . 
.Só engenheiros ferroviários com longa prática de administração 
poderiam chegar ao diagnóstico adequado, após cuidadosa observa-
ção. Cabe, porém, assinalar o fato como sendo de importância fun-
damental, para que o Govêrno, em uníssono com os engenheiros e 
administradores daquela ferrovia, possa dar uma solução definitiva 
à normalização dos serviços da Central. 

Há recursos consignados no Plano Salte para melhoria e rea-
pareQtamento da Central; as dotações nesta parte atingem a 650 
milhões de cruzeiros, sendo lícito crer, pois, que uma certa parcela 
possa atender à regularização do fluxo de transporte do carvão. 
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Nesse mesmo setor, deve-se aconselhar a construção de uma 
carvoeira em Japeri, com capacidade de armazenamento de .... 
150. 000 t; tal carvoeira funcionará como uma extensão do pátio 
portuário, para prevenir transitórias interrupções e congestiona-
mento do tráfego, de modo a não afetar o pôrto, a frota e as minas. 
É necessário garantir elasticidade em todos os nós de transporte 
e será impossível constituir um grande pátio carvoeiro no Rio, em 
face da deficiência da área portuária e do alto preço dos terrenos. 
Frisa-se, porém, que a carvoeira de Japeri só funcionará em casos 
extremos e acidentalmente, constituindo um seguro contra os ca-
prichos da sorte ou dos maus dias; o dispêndio com sua construção 
e conservação será sempre menor que o imenso prejuízo de uma 
eventual imobilização da frota ou paralisação das minas. 

Os futuros preços do carvão 

Convém, agora, verificar as previsões dos futuros preços do car-
vão em face das economias contempladas. 

As diminuições previstas são as seguintes: 
a) redução do preço do carvão bruto para Cr$ 100,00/ Fob 

mina, nos três Estados produtores; 
b) redução do frete marítimo entre Santa Catarina e Rio 

para Cr$ 45,00/t; 
e) redução de Cr$ 40,00 no custo do transporte no Rio Gran-

de do Sul, pela ligação direta da Viação Férrea às minas da bacia 
do Jacuí. 

Convém repetir, a respeito do Rio Grande do Sul, que o custo 
real do transporte é maior que as tarifas concedidas e que os pre-
juízos são diluídos ou na contabilidade global do Consórcio CADEM 
ou no deficit da Estrada de Ferro Jacuí. 

Tais reduções permitem alinhar as seguintes estimativas mé-
dias para os futuros preços do carvão nacional: 

Carvão de Santa Catarina, lavado, Cif. Rio. 
Cr$ 

Carvão recuperado ....................... . 146,00 
lavagem ................................. . 25,00 
frete marítimo .......................... . 45,00 

216,00/t. 
Preços atuais - Cr$ 430,00 a Cr$ 490,00. 
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.Carvão escolhido do Rio Grande ou Paraná, Fob minti.s. 
Carvão vendável - Cr$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00. 
Preços atuais: 

Cr$ 
Rio Grande, Cif Estação de Silo . . . . . . . . . . . . . . . . 206,00/t. 
Paraná, Fob minas Cr$ 150,00 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00/t. 

Não é possível apresentar estimativas para os produtos benefi-
ciados de Rio Grande e Paraná, nos diversos pontos de consumo, mas 
obedecerão êles, sem dúvida alguma, às mesmas tendências do 
carvão de Santa Catarina. 

IV! O MERCADO DO CARVAO NACIONAL E A RACIONALIZAÇAO  
DA INDúSTRIA  

Com a esperada diminuição no preço do carvão nacional, se-
gura e automàticamente se alargará o seu consumo. Vejamos que 
previsões se pode fazer com certa cautela. 

1 - Carvão de Santq~ Catarina 

a) Siderurgia -- Com a construção programada do 2.º alto 
forno de Volta Redonda, conforme as declarações oficiais da Com-
panhia Siderúrgica Nacional, as necessidades da usina atingirão 
a 360. 000 t/ano do carvão metalúrgico nacional; se a proporção da 
mistura na coqueria puder subir a 50 % , êste consumo atingirá a 
450. 000 t/anuais, em contrapartida ao atual número de 185. 000 t 
para uma mistura 60:40. É provável, também, que em futuro pró-
ximo se instalem outras siderurgias a coque, como é o caso da Mi-
neração Geral do Bra1sil, de forma que a ampliação do consumo do 
carvão nacional nesse setor parece inevitável. 

b) Companhia Nacional de Alcalis - Segundo as declara-
ções oficiais da Comp::mhia, o carvão nacional poderá ser utilizado 
na futura fábrica de Cabo Frio desde que seja ali colocado a um 
preço Fob de Cr$ 220,00/t, valor êste que está dentro da possibi-
lidade prevista no Plano; nesse caso, o consumo seria de 150. 000 
t/ano, com uma economia em divisas de US$ 1. 700. 000,00 pelo 
afastamento do óleo estrangeiro até agora previsto como combus-
tível de eleição. O emprêgo de combustível nacional na manufatura 
da soda pelo processo Bolvay é que dará a essa indústria um caráter 
de real poupança de divisas, pois no setor de matérias-primas o 
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custo do combustível, neste processo, representa cêrca de 60 % . Con-
vém chamar a atenção para atual elevação do preço do óleo que veio 
facilitar a paridade para o carvão nacional. 

e) Fábricas de gás - Não é possível a substituição integral 
do carvão estrangeiro pelo carvão lavado de Santa Catarina nas 
atuais usinas de gás, não só pelo fato das características do equi-
pamento usado exigirem combustível baixo em cinzas, como pela 
circunstância de contarem os fabricantes na economia de sua in-
dústria com a venda de coque para diversas fundições e indústrias, 
coque êste cujas características não podem ser modificadas pro-
fundamente. 

Os trabalhos experimentais procedidos no Departamento Nacio-
nal de Iluminação e Gás adiantam que há franca possibilidade de 
se chegar à mistura com 30% e, em face da experiência de Volta 
Redonda, parece que êste número possa subir até 40 % , desde que 
haja um flow shet adequado na destilaria. Na base de 30%, o 
carvão nacional a consumir nas fábricas de gás em mistura com o 
importado atingiria a 70.000 te na de 40%, chegaria a 90.000 t. 

e) Navegação e frota do carvão - Os quatro navios carvoei-
ros de 10. 000 t queimarão anualmente cêrca de 60. 000 t de car-
vão nacional, segundo as estimativas da Comissão de Marinha 
Mercante. Admitindo que o barateamento de carvão permita chegar 
a uma mistura de 50% para o tipo grosso, lavado, surge um consu-
mo adicional possível de mais de 70. 000 t do combustível nacional 
no restante da frota mercante do País. A margem da navegação é 
avaliada, assim, por nós em 130. 000 t. 

d) Estrada de Ferro Central do Brasil - Embora não tivessem 
sido fornecidas informações insistentemente reclamadas, há notí-
cias de que a quase totalidade das locomotivas a vapor da E. F. C. B. 
pode queimar eficientemente o carvão nacional. Não será, pois, 
otimismo, atribuir que essa Estrada, em igualdade de dispêndio, 
possa reduzir seu atual consumo de carvão importado a 100. 000 t. 
substituindo a diferença por 130. 000 t de carvão nacional. Há, na 
verdade, uma tendência para utilizar locomotivas Diesel-elétricas, 
em substituição às de vapor; mas, com o barateamento do carvão e 
com a intensificação progressiva e acentuada do tráfego, é lícito 
contar, apesar de tudo, com os números acima mencionados. 
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A Central do Brasil deverá garantir sempre um consumo de car-
vão vapor de Santa Catarina que permita equilibrar o preparo da 
quantidade de carvão metalúrgico exigido pela siderurgia do País; 
se isto não fôr feito, assistir-se-á à Companhia Siderúrgica Nacional 
fazer sacrifícios para utilizar o coque nacional por motivos de se-
gurança que serão inteiramente anulados pela concepção imedia-
tista da ferrovia de só consumir óleo importado. Se fôr lícito à 
Central adotar essa orientação, não há motivo adequado para se 
consumir carvão brasileiro na siderurgia nacional. 

f) Substituição da lenha - As ferrovias no raio de ação do 
carvão de Santa Catarina, no total ou em certos trechos, são as 
seguintes: Estradas de Ferro D. Teresa Cristina, Estrada de Ferro 
Santa Catarina, trechos da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, 
Sorocabana, Santos-Jundiaí, Rêde Mineira, Central do Brasil, Leo-
poldina e Vitória-Minas. É difícil traçar as linhas de equilíbrio entre 
a lenha, o óleo Diesel e o carvão nacional, nessas estradas, mas o 
consumo de lenha, nos trechos acessíveis ao carvão catarinense, 

1 

pode ser estimado, a grosso modo, em 1 milhão de metros cúbicos. 
Assim, atribuindo uma correspondência energética de 1: 5, pode-se 
imaginar que cêrca de 200. 000 t de carvão de Santa Catarina po-
derão perfeitamente supstituir, no futuro, a lenha nos trechos ora 
mencionados.· 

Embora o equivalente energético entre a lenha e o carvão na-
cional nas locomotivas seja da ordem de 1 t para 5 metros cúbicos, 
a comparação de preços, segundo o Dr. Artur Castilho, antigo 
diretor geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, 
deve ser de 1:8 em face das maiores despesas que acarreta o 
transporte da lenha pela maior imobilização do material rodante e 
menor aproveitamento volumétrico; achava S. S. que, quando este 
fato fôr percebido no seu aspecto verdadeiro, alarga-se-ia a zona 
em que seria econômico substituir a lenha pelo carvão nacional 
beneficiado. 

g) Usina Termelétrica de Tubarão - O consumo atual de 
carvão na usina termelétrica de Tubarão da Companhia Siderúr-
gica Nacional é da ordem de 28. 000 t anuais, sendo o consumo 
unitário da ordem de 1. 400 kwh; isso corresponde a uma geração 
de 20. 000 kwh por ano. Com o fornecimento de energia a Floria-
nópolis, mecanização das minas e novas instalações de beneficia-
mento, a produção de energia deve atingir, no mínimo, a 60 milhões 
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de kwh, o que corresponderá, apesar de um decréscimo provável 
no consumo unitário do combustível, a cêrca de 70 ou 80 mil to-
neladas de carvão. 1!:ste poderá ser do tipo moinha, resultante do 
atual beneficiamento do carvão lavador ou da futura lavagem se-
parada do carvão-do-fôrro. 

1!:stes itens todos somados fazem prever, como possível, desde 
que os preços diminuam aos limites desejados, os seguintes au-
mentos de consumo para o carvão beneficiado de Santa Catarina: 

Carvão-metalúrgico . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 265. 000 t 
Carvão vagor-grosso: 

Navegação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000 t 
Estrada de Ferro Central do Brasil . . . . . . . . . . . . . 100. 000 t 
Ferrovias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 000 t 
Companhia Nacional de Alcalis ................ 150. 000 t 
Carvão-fino local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 000 t 

890.000 t 

Chega-se, assim, à conclusão de que o mercado potencial para 
o carvão de Santa Catarina é de 1 . 450. 000 t anuais, o que corres-
ponde aproximadamente a uma extração anual de 2. 200. 000 t de 
carvão bruto; êste limite é compatível com as reservas das forma-
ções carboníferas do estado as quais são ora avaliadas em 400 mi-
lhões, podendo, ainda, ser consideràvelmente alargadas com novas 
prospecções. Como o plano do carvão prevê um consumo de somen-
te 1 . 200. 000 t, verifica-se que há segurança e margem para absor-
ção do combustível a produzir nas minas remodeladas e equipadas 
com material moderno. 

2 - Carvão do Rio Grande do Sul 

a) Usina Termelétrica de São Jerônimo. - A Comissão Es-
tadual de Energia Elétrica dirige a construção de uma usina ter-
melétrica em São Jerônimo que, na 1.ª etapa, terá uma capaci-
dade de 10. 000 kw e na segunda 20. 000 kw. Tal instalação, segundo 
a concepção com que foi estudada, destina-se a trabalhar como 
usina de ponta e, também, para reforçar o sistema hidrelétrico, re-
gional no tempo de águas mínimas. Poderá ela, no entanto, servir 
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de regulador e escoadouro para as operações de beneficiamento de 
apreciável fração do produto inferior, proveniente das operações 
de lavagem, coisa que até agora vem escapando ao meio técnico. 

Na utilização de carvões de qualidade inferior, é de máxima 
importância que os produtos oferecidos ao mercado atendam às 
exigências mínimas de cada tipo de consumidor. Os carvões brutos 
do Rio Grande do Sul, depois de submetidos a uma ligeira escolha 
manual, para remoção do material estéril acidentalmente incorpo-
rado ao carvão, durante os processos de lavra, apresentam um teor 
de cinzas da ordem de 40%. Os dois canais de utilização mais im-
portantes naquele Estado são a tração ferroviária e a geração de 
energia elétrica. Caso fôsse possível preparar um carvão para em-
prêgo em usinas termelétricas com características próximas das 
que são atualmente adotadas, e cujo esquema de preparação com-
portasse a produção de um carvão para uso ferroviário de qualidade 
sensivelmente superior à do atualmente consumido, ter-se-ia dado 
passo decisivo na racionalização da produção carbonífera sul-rio-
grandense . ' 

Segundo informaçíio dada pelo Engenheiro Noé de Freitas, 
chefe da Comissão Estadual de Energia Elétrica, sôbre a qualidade 
e o volume do carvão a ser consumido pela Central de São Jerô-
nimo, serão necessária.$, em média anual, cêrca de 250 t de car-
vão diárias, com 39% de cinzas e 4. 350 calorias. Diante desta in-
formação, parece possível adotar-se cêrca de 40 % como teor de 
cinza aceitável para um futuro tipo de carvão uniforme destinado à 
produção de eletricidade. 

Como aproximação preliminar, é lícito estender aos carvões de 
São Jerônimo e Butiá as previsões de resultados industriais de 
lavagem estabelecidas para o carvão de hulha negra nas antigas 
investigações do Departamento Nacional da Produção Mineral. 

Voltemos agora a considerar o número correspondente ao con-
sumo da central de São Jerônimo, que será da ordem de 90. 000 t 
por ano. Estas investigações permitem estabelecer um programa 
para um lavador cuja produção tomasse, por base a possibilidade 
de consumo para o total de carvão para centrais elétricas por êle 
produzido. Tal programa seria o seguinte, para que resultasse na 
produção de 90. 000 t de carvão para a Usina Termelétrica, de 
acôrdo com as indicações da Comissão Estadual: 
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35% 101.600 t de carvão para emprêgo ferroviário, com 22% 
de cinzas e 0,9% de enxôfre, granulação de 
2" x 48 malhas. 

31 % 90. 000 t de carvão para usina termelétrica, com 41 % 
de cinzas, 1,1 % S, granulação de 2" x O'. 

34% 98. 700 t de rejeitos, com 47% e 14% S, granulação de 
2" x 48 malhas. 

100% 290. 000 t de carvão bruto. 

Há no Rio Grande do Sul dois lavadores de carvão: um na 
mina de São Jerônimo, capaz de lavar 100 t de carvão por hora, 
e outro na mina de Butiá, com capacidade de 80 t por hora. 

A capacidade do lavador da mina de São Jerônimo parece su-
ficiente para atender ao programa acima esboçado, sendo talvez 
necessário introduzir algumas alterações que permitam a produ-
ção da quantidade indicada de middlings, alterações estas que 
deveriam ser estudadas pela firma fabricante e fornecedora do 
equipamento. 

A técnica moderna de combustão não encontra dificuldades 
especiais em queimar, com alta eficiência, carvões com 40% de 
cinzas, especialmente em grandes centrais térmicas, principalmente 
no caso do combustível apresentar-se livre de grandes nódulos de 
pirita e xisto puros, e com certa homogenidade de composição e 
granulação. 

Assim, parece racional imaginar-se um futuro em que tôda a 
produção de carvão riograndense fôsse beneficiada para produção 
de um carvão para ferrovias, com 22 % de cinzas, e de carvão para 
grandes centrais térmicas, com cinzas da ordem de 40 % ; êste pro-
duto, sem dúvida, não seria muito inferior ao combustível que 
até hoje vem sendo consumido para a produção de energia elétrica 
em Pôrto Alegre. 

Parece-nos, também, em face das necessidades de energia de 
Pôrto Alegre, que, em breve, terá a usina de São Jerônimo de tra-
balhar a plena capacidade, com um consumo de carvão efetivo de 
500 t. diárias; com a fome que há de energia em todo o território 
nacional, pensamos que a Comissão de Energia Elétrica do Rio 
Grande do Sul está excessivamente cautelosa na sua apreciação 
sôbre o verdadeiro papel que certamente desempenhará esta usina 
termelétrica. Se a nossa previsão fôr confirmada no futuro, asse-
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gurar-se-á, assim, uma produção de 200. 000 t. de carvão lavado, 
com 22% de cinzas; esta quantidade representará cêrca de 40% 
do atual consumo de carvão da Viação Férrea. Se tal situação fôr 
alcançada, todo o panorama da tração nessa Estrada será mudada 
e o carvão do Rio Grande deixará de ser o pesadelo dos ferroviários, 
engenheiros, maquinistas e foguistas gaúchos. 

Na hipótese de consumo do Engenheiro Noé de Freitas, a 2.ª 
etapa poderá garantir um consumo adicional de 90. 000 t.; mas, 
na nossa previsão será êle de 180. 000 t. de carvão para uso na usi-
na termelétrica . 

b) Fábrica de cimento - Segundo informou oficialmente a 
S. A. de Cimento Portland Rio Grande.do Sul Cimensul, pretende 
ela utilizar carvão lavado na sua fábrica de cimento do Caí, nas 
proximidades de Pôrto Alegre; o consumo será de 13. 000 t. na usina 
de fôrça e de 42. 000 no forno rotativo, desde que haja paridade 
com o preço unitário do óleo. 

e) Viação Férrea ~ A Viação Férrea pretende eletrificar o 
ramal de Bagé, após a ç:onstrução de uma usina termelétrica em 
Candiota, aproveitando o carvão local; acarretará tal iniciativa um 
certo desfalque no cons-q.mo do carvão da bacia do Jacuí, que pode 
ser avaliado em 50 a 6Q mil toneladas. 

Por outro lado, porém, a melhoria e o barateamento do preço 
do carvão permitirão, sem dúvida, substituir apreciável parte dos 
800. 000 m3 de lenha que a Estrada consome em alguns ramais. De-
verá haver, pelo menos, compensação do desfalque de Bagé. 

Além do crescimento vegetativo do Estado e do alargamento 
do consumo pelo barate~mento do produto, o aumento visível que 
se pode estimar para a atual indústria do carvão do Rio Grande 
do Sul é no mínimo de 100. 000 t para a usina termelétrica de 
São Jerônimo e de 50. 000 t. para a fábrica de cimento. 

Não imaginamos provável voltar a ter êsse carvão consumo fora 
do Estado, exceção feit& de alguma exportação para o Uruguai e 
a Argentina, que não deve ser estimulada em face de serem peque-
nas as reservas até agora conhecidas de nosso combustível sólido, 
especialmente naquele Estado. 

http:cons-q.mo
http:Grande.do
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3 - Carvão do Paraná 

a) Ferrovias - Estão no raio de ação do carvão do Norte do 
Paraná, a Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina e alguns ramais 
de Estrada de Ferro Sorocabana, os quais já consomem cêrca de 
70. 000 t anuais dêsse combustível. Com o barateamento do produto, 
haveria a possibilidade teórica de completo deslocamento dos dois 
milhões de metros cúbicos de lenha aí consumidos; como não re-
cebemos, infelizmente, as respostas solicitadas, imaginamos a pos-
sibilidade de substituição sàmente de 1 milhão, o que corresponderá 
a 200 . 000 t do carvão. 

b) Cimento - Na zona geo-econômica do carvão do Rio do 
Peixe, existem três regiões com importantes reservas de bom cal-
cário ou utilizável na manufatura do cimento Portland; Tomasina 
e Rio Branco, no Paraná, e Itapeva, em São Paulo. 

Náo será lógico permitir-se que quaisquer fábricas de cimento 
que se instalem nesses locais venham a consumir outro combustí-
vel sem um cuidadoso exame dos fatos. Uma indústria dêsse tipo 
que se venha a fundar em um dêsses três pontos, o que não será 
em futuro distante, deverá necessitar, anualmente, no mínimo, de 
50 . 000 t de carvão. 

e) Indústrias - Outra possibilidade que se abrirá para o car-
vão do Rio do Peixe, se seu custo fôr diminuído, será o fornecimento 
às indústrias regionais consumidores de lenha, entre as quais fi-
gura a fábrica de celulose de Monte Aleegre, do grupo Klabin. Esta 
possibilidade é por nós avaliada em 50. 000 t anuais. 

O carvão do Paraná deve se destinar ao uso do Estado e da 
zona fronteira de São Paulo e ser consumido principalmente pela 
Rêde Paraná-Santa Catarina e pela Sorocabana, pois o seu raio de 
ação vai ficar diminuído com a concorrência do combustível lavado 
de Santa Catarina. Julgamos possível um incremento na produção 
vizinha a 200 .000 t. 

V) APRECIAÇÕES SôBRE O MERCADO 

O mercado para o carvão nacional não é tão amplo quanto 
pode parecer; as tendências para o uso do óleo combustível, para 
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adoção das locomotivas Diesel-elétricas e para eletrificação das 
ferrovias, limitam muito a possível expansão da indústria; esta ex-
pansão é afetada, também, pela medíocre qualidade do produto. 

No entanto, a racionalização da produção, do beneficiamento e 
dos transportes, com conseqüentes melhorias do produto, unifor-
mização de tipos e barateamento do custo, indicam para breve 
prazo, como muito possíveis, os seguintes consumos e produções de 
carvão vendável: 

Santa Catarina . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . 1. 300. 000 t. 
Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 000. 000 t. 
Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 000 t. 

Representam essas quantidades u:rpa produção dupla da atual; 
apesar disso, o consumo unitário resultante, mesmo incluindo o 
carvão importado, será ainda muito baixo, inferior, por exemplo, 
20 vêzes ao da França que utiliza cêrca de 65 milhões de toneladas. 

Quaisquer aumentos muito acima dessas cifras dependerão, 
portanto, do cresciment 0 do País, grau de melhoria da indústria car-

1 

bonífera, preços dos COfllbustíveis importados (óleo e carvão) e da 
descoberta de novas reservas. Tais fatôres são de impossível previ-
são. 

Entre as tentativas articuladas no inquérito do carvão proce-
dido durante· a elaboração do Plano, figurou a investigação junto 
à Associação Brasileira de Cimento Portland do emprêgo do carvão 
nacional na indústria ido cimento; as respostas fornecidas foram 
negativas quanto à conveniência de substituição do óleo ou mes-
mo do emprêgo simultâneo do óleo carvão nos atuais fornos rotati-
vos. No entanto, dever-se-ia iniciar pesquisa tecnológica semi-indus-
trial nesse campo; no caso de resultados favoráveis e do esperado 
do emprêgo do carvão nacional em proporção adequada. :t!:ste novo 
canal de utilização garantiria um consumo de depender a constru-
ção de novos fornos, barateamento do produto, convém fazer 30% 
sôbre o cimento fabricado. Outra possibilidade a investigar seria a 
fabricação do cimento pelo processo Lurgi, para o qual, no entanto, 
são de prever sérias dificuldades em face de serem os nossos car-
vões, em geral, ricos em matéria volátil; tal processo, embora adap-
tado aos carvões de alto teor em cinzas, exige um semicoque ou um 
tipo antracitoso. 

Outros campos que, sem dúvida, se abrirão ao combustível na-
cional, serão o do carvão metalúrgico para atender à substituição 
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do carvão de madeira em algumas usinas siderúrgicas atuais ou 
em outras que se vierem a fundar e o da fixação do azôto. Há, ou-
trossim, uma série enorme de indústrias que, provàvelmente, pas-
sarão do uso da lenha para o do carvão, se dois fatôres favoráveis 
convergirem: aumento progressivo do custo da madeira e desejada 
diminuição do preço do carvão. 

Outras questões a estudar com certa minudência, mas com o 
tempo necessário, serão a da utilização do carvão nacional para pro-
dução de carburantes, através dos processos Fischer-Troppsch e 
Bergius, a da sua geseificação e a da sua combustão in situ. 

VI) ECONOMIAS DA UNIÃO E DOS ESTADOS COM A  
EXECUÇÃO DO PLANO  

A racionalização da indústria do carvão proporcionará à União 
e Estados consideráveis economias nos orçamentos normais e efe-
tivos do custeio de diversas autarquias, cujos deficits acabam 
onerando, por um caminho ou outro, as arcas do Tesouro Nacional; 
tais economias podem ser, assim, alinhadas: 

Diminuição do custo de 350. 000 t de carvão de Santa Catarina con-
sumido pelas autarquias e emprêsas federais (Central do Brasil, Lóide, 
Leopoldina, Costeira, Rêde Paranâ-Santa Catarina). 

- 350 000 t X Cr$ 200,00 = Cr$ 70 000 000,00 

Diminuição do custo de 450 000 t de carvão da bacia do Jacuí, con-
sumidas pela Viação Férrea Rio Grande do Sul: 

- 450 000 t x Cr$ 100,00 = 45 000 000,00 

Eliminação do deficit da E. F. Jacuí ............. . Cr$ 7 000 000,00  

A estas economias efetivas de 122 milhões de cruzeiros devem-
-se juntam aquelas feitas pelas companhias de economia mista, 
consumidoras do carvão nacional, como é o caso da Siderúrgica 
ou da Vale do Rio Doce. 

Quanto a investimentos, deve ser dito em favor do Plano, que 
êle afastará as seguintes obras e empreendimentos de duvidosa 
utilidade, quase de natureza forçada no defeituoso sistema atual: 
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Cr$ 
a) reaparelhamento completo da E. F. D. 

Teresa Cristina, cujas necessidades se-
rão bem mais si::nples (estimativa de 
diminuição) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 000,00 

b) desnecessidade de reaparelhar a Estra-
da de Ferro Jacuí (estimativa) . . . . . 20 000 000,00 

d) desnecessidade de prolongar o cabo aé-
reo sôbre o Jacuí (estimativa) . . . . . . 3 000 000,00 

Assim, além do Plano do Carvão ter sido previsto de modo a 
ser rentável e remunerador em todos os seus setores, permitirá êle 
à União e Estados uma economia anual de custeio de ........... . 
Cr$ 122 000 000,00 e uma dispensa de investimentos forçados de 
utilização nula ou pelo menos duvidosa, de Cr$ 123 000 000,00. 

Se não fôsse justificável econômicamente uma racionalização 
da indústria do carvão nacional, bastariam êsses números para lhe 
dar significação financeira direta e imediata. 

Deve-se assinalar 
1

que a quase totalidade dos investimentos pre-
vistos no Plano é diretamente recuperável, exceção feita de 100 
milhões de cruzeiros correspondentes aos setores de pesquisa, assis-
tência social e admir+istração. O Quadro II apresenta as estima-
tivas dos diversos itens. 

QUADRO II 

Investimentos do Plano do Carvão 

Cr$ US$ 
Desapropriação da concessão de Imbituba ....... . 20.000.000 
Ampliação e reconstrução do Pôrto de Imbituba 110.000.000 6.500.000 
Frota carvoeira ................................. . 6.000.000 
Ramais férreos no R. G. do Sul ................. . 18.000.000 100.000 
Pátio de carvão do Pôrto do Rio de Janeiro ... . 15.000.000 500.000 
Carvoeira de Japeri ............................. . 8.000.000 100.000 
Pátio de carvão do Pôr"to do Rio de Janeiro ... . 15.000.000 500.000 
Mecanização das Minas ......................... . 40.000.000 7.000.000 
Indústrias correlatas do carvão ................. . 20.000.000 1.500.000 
Pesquisas de carvão ............................ . 30.000.000 1.000.000 
Assistência Social ............................... . 30.000.000 
Eventuais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. 000. 000 1 . 000. 000 
Administração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 000. 000 

Total .......................... 342.000.000 18.900.000  
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O primeiro item depende sómente de acêrto administrativo no 
Ministério do Trabalho, podendo ser providenciado através do Con-
selho de Minas; o segundo item será gradualmente atendido à 
medida que as emprêsas forem retomando o equilíbrio financeiro 
pela execução do Plano; o terceiro e quarto itens serão providos 
através dos recursos destinados no Plano à assistência social e com 
adoção pelos Institutos de uma melhor política regional na dis-
tribuição de benefícios em face das contribuições arrecadadas. 

Outro ponto a assinalar é que a diminuição do número de mi-
neiros libertará um grande número de braços para as atividades 
agro-pecuárias regionais e novas indústrias que se fundarem. 

Os demais problemas de pessoal deverão ser tratados depois 
da mecanização quando, então, se poderá dimensioná-los adequa-
damente e dar-lhes solução apropriada. Nessa ocasião, dever-se-á 
estudar cuidadosamente um conjunto de medidas que possa aumen-
tar o salário real do trabalhador, diminuindo o custo dos gêneros 
de primeira necessidade, procurando assegurar aos elementos femi-
ninos, de sua família, i'ttividades lucrativas, compatíveis com a con-
dição da mulher. 

VIII - CONSlDERAÇõES GERAIS SOBRE O PLANO 

Na estrutura do Flano do Carvão partiu-se da consideração de 
que essa indústria está ligada à segurança do País e que seria pos-
sível, com a racionaliz;'lção de todos os setores do ciclo de produção, 
beneficiamento e transporte, tornar econômica tal atividade. 

O Plano de reorganização terá um desenrolar durante 4 anos, 
prazo êsse indispensável para mecanizar as minas, montar insta-
lações de lavagem, ap8).relhar os portos, adquirir navios e remodelar 
estradas. 

Julga-se possível obter com o equipamento moderno uma pro-
dução unitária de 2 a 4 t/homem-turno; tal cifra é maior que a 
das indústrias européi~s, mas bem menor que a da mineração ame-
ricana. Tal produtividade seria quase 10 vêzes maior que o rendi-
mento atualmente obtido em minas do País, mas plausível em face 
dos aperfeiçoamentos introduzidos no equipamento moderno e das 
condições de nossas formações carboníferas. 

Há uma certa analogia entre as medidas preconizadas e aque-
las adotadas pelo "Plano Monnet" e que serviram de base ao re-



- 67-

erguimento da economia francesa no após-guerra. Tôdas as imposi-
ções de ordem técnica que imaginamos, fomos verificar, depois, que 
tinham sido estabelecidas pelos engenheiros franceses no plano de 
recuperação da indústria carvoeira gaulesa. 

Em anexo, figura, em caráter de primeira tentativa, um tipo 
de organização que poderia ser adotado para Santa Catarina, caso 
se confirmem as vantagens da preconizada lavagem separada do 
carvão-do-fôrro e do banco. Caso, porém, se verifique ser melhor 
a remessa ao lavador central de todo o carvão após uma lavagem 
prévia nas minas, os números ainda subsistirão e dão uma boa 
idéia do que se espera atingir. 

Procura-se evitar, no futuro, a venda de carvão bruto, insti-
tuindo-se o beneficiamento obrigatório, de modo a que o consumidor 
venha a obter o melhor produto que puder ser preparado econô-
micamente. 

Para o carvão de Santa Catarina, dimensionar-se-á a extração 
de acôrdo com as necessidades de carvão-metalúrgico que apresen-
tar a siderurgia nacional, seja de capital misto, seja de iniciativa 
privada. 

A remodelação da indústria carvoeira implicará numa radical 
mudança de métodos de trabalho e organização da maioria das 
emprêsas ora existentes, devendo-se fazer um generoso apêlo ao 
concurso da engenharia de minas. 

A mudança do tipo de trabalho permitirá, também, substan-
cial melhoria de salários, pois o trabalhador deverá ter conheci-
mentos técnicos muito superiores aos dos atuais mineiros. Com a 
redução do número de operários, além dos melhores salários, será 
possível dispensar melhor assistência social. Em vez da atual si-
tuação de mão-de-obra que é, em geral, de espoliação do trabalha-
dor, atingir-se-á uma época de elevação do nível de vida e de verda-
deira harmonia aí entre os empregadores e seus empregados. 

O Plano é um programa articulado e racional de financiamen-
to, em que o Tesouro agirá como um Banco de Investimentos. A 
quase totalidade dos 735 milhões de cruzeiros será recuperada ao 
fim de 15 anos, persistindo daí em diante o lucro com o abaixamen-
to do preço do carvão fornecido às autarquias. A repercussão da 
diminuição do preço do carvão no aço e nos fretes será outra be-
néfica conseqüência para a economia nacional. 
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Poderá, também, o carvão nacional, depois de diminuído o seu 
custo, servir de base à industrialização e energificação das zonas 
de toneladas de carvão vendável, como previsto, serão drenados 
fre. Se sua economia se integrar e a produção atingir 2 1/2 milhões 
de toneladas de carvão vendável, como previsto, serão drenados 
mais de 400 milhões de cruzeiros para as 3 zonas produtoras, con-
vindo assinalar que as emprêsas carvoeiras passarão a ter lucros 
compensadores e uma situação financeira extremamente vantajosa, 
e.orno talvez nunca tenham tido em tôda a longa luta pelo carvão 
na.cional. 

O estudo da indústria carvoeira sulina demonstrou a possibi-
lidade de articular os interêsses dos produtores, consumidores e 
do Estado, .com proveito generalizado para todos. Outros proble-
mas nacionais de igual ou maior importância devem existir e te-
riam solução semelhante se fôssem estudados adequadamente com 
o concurso dos especialistas. No problema do carvão houve uma 
generosa conjugação de esforços dos industriais, engenheiros de 
minas e técnicos ofieiais de diversos setores para o seu devido es-
clarecimento. O trabalho de organizar o plano foi relativamente 
pequeno, diante de tanta comunhão e tanta esperança em menio-
res dias para indústria tão árdua. Se o Poder Legislativo, aprovei-
tando os subsídios colhidos, der forma definitiva a uma Lei do Car-
\rãó que permita a indústria constituir doravante um dos pilares de 
economia nacional, deverá o País agradecer aos pioneiros e àqueles 
que mourejam nesse trabalho tão duro, pois sua constância e sua 
fé em melhores dias ~ que permitirão ao Brasil ter mais uma indús-
tr-ia em bases realmente nacionais. 

Rio de Janeiro, julho de 1951. 

Mário da Silva Pinto. Tecnologista-engenheiro do Departameri-
to Nacional da Procf.ução Mineral. Membro do Conselho Nacional 
cie Pesquisas. Assessor Técnico da Presidência da República. .. 



ANEXO!  
PREVISAO DAS APLICAÇÕES NO PLANO DO CARVÃO  

a) - Investimentos específicos (Cr$ 1. 000,00)  

ITENS 1952 1953 1954 

Pôrt-0 de Imbituba..................................................... . 62 000 80 000  18 ººº 
Frota Carvoeira....................................................... . 15 000 25 000 60 000  

Pôrto do Rio de Janeiro................................................ . 5 000 15 000 5 000  

Equipamentos das minas........................................... . 70 000 20 000 40 000  

Ramais Ferroviários do Rio Grande do Sul. ........................ . 10 000 10 000  

Parque Carvoeiro em Pôrto Alegre...................................... . 5 000 5 000  

Can-oeira de Japeri ................................................... . 5 000 5 000  

:Financiamentos inddstrias de carvão .................................... ·. 20 000  

Pequisas do can!io.................................................... . 10 000 10 000 

Assistência social . .... 7 000 

Administração ............ . 5 000 5 000 5 000 

EYentu&i.!=I...•................... 8 000 10 000 10 000 

TOTAIS............ . 185 000 18.5 000 185 000  

1955 

50 ººº 

30 ººº 
30 ººº 
18 000 

3 000 

39 ººº 
170 000 

1956 Totais 

160 000 

110 000 

25 000 

180 000 o:. 
20 000 co 

10 000 

10 000 

500 000 

500 000 

5 ººº 30 000 

2 000 20 000 

3 000 70 000 

10 00() 73!i 000 
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ANEXO 1  

Previsão das aplicações no plano do carvão  

a) - Investimentos específicos (Cr$ 1.000,00)  

Início da construção dos ramais ferroviários no 
Rio Grande do Sul ........................ . 

Início da construção do novo cais de carvão no 
Rio de Janeiro ........................... . 

Despesas de administração ................... . 
Eventuais ..................................... . 
Início da construção da ponte sôbre o Rio Jacuí 

entre Triunfo e s. Jerônimo ............. . 
Aparelhamento e melhorias da Estrada de Ferro 

D. Teresa Cristina ........... : ........... .  

Aparelhamento e melhorias da E. F. Central do 
Brasil .................................... . 

Aparelhos e melhorias da Rêde de Viação Pa-
ranâ-Santa Catarina ..................... . 

b) Marcha Geral 

1952 - Cf$ 135.000.000,00 

Desapropriação ou encapação da concessão do 
Põrto de Imb~tuba ....................... . 

Início da construção do Pôrto de Imbituba ... . 
Colocação das encpmendas dos navios carvoeiros 
Encomendas de equipamento e engenhos de be-

neficiamento para mineração do carvão 

1953 - C1·$ 185.000.000,00 

Continuação das obras de Imbituba ........... . 
Pagamento da prestação dos navios ......... . 
Equipamentos da& minas ..................... . 
Ramais ferroviários no R. G. do Sul (término) 
Início da construção do parque carvoeiro de Pôrto 

Alegre .................................... . 
Início da construção da carvoeira de Japeri ... . 
Construção do cals de carvão do Rio de Janeiro 
Realização de pesquisas sôbre carvão ......... . 
Despesas de administração .................. . 
Eventuais .................................... . 
Construção da ponte sôbre o Rio de Janeiro ... . 

10. ººº. 000,00 

5. 000. 000,00 
5. 000. ººº·ºº 
8. 000. 000,00 

Plano Salte 

Plano Salte 

" " 

Cr$ 

22. 000. ººº·ºº 
40 .000 .000·ºº 
25. ººº.000,00 

70. 000. ººº·ºº 

Cr$ 
80.000. 000,00 
25. ººº. 000,00 
20. 000. ººº·ºº 
10. 000. ººº·ºº 

5. 000. ººº·ºº 
5. 000. 000,00 

15. 000. 000,00 
10. 000. ººº·ºº 
5. 000. 000,00 

10 .000 .ººº,00 
Plano Salte 
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Aparelhamento e melhorias da Estrada de Ferro 
D. Teresa Cristina ....................... . 

Aparelhamento e melhorias da Estrada de Ferro 
Central do Brasil ......................... . 

Aparelhamento e melhorias na Rêde de Viação 
Paraná-Santa Catarina ................... . 

1954 - Cr$ 185.000.000,00 

Término das obras do Pôrto de Imbituba 
Prestações finais da construção dos navios ... . 
Aparelhamento das minas .................... . 
Término das obras do pátio carvoeiro de Pôrto 

Alegre .................................. · ·. 
Término das obras da carvoeira de Japeri ..... . 
Término das obras do cais de carvão do Rio de 

Janeiro, com suplementação do Plano Salte 
Financiamento às indústrias de carvão ....... . 
Pesquisas de carvão .......................... . 
Início dos trabalhos de assistência social ..... . 
Despesas de administração .................... . 
Eventuais ..................................... . 
Término da ponte sôbre o Rio Jacuí e da ligação 

da Viação Férrea às minas do Jacuí ....... . 
Melhoramento na Estrada de Ferro Central do 

Brasil ........................... · ·. ·. · ·. · · 
Melhoramentos na E.F. D. Teresa Cristina ..... . 
Melhoramentos na Rêde de Viação Paraná-Santa 

catarina ................................. . 

1955 - Cr$ 170.000.000,00 

Aparelhamento das minas .................... .  
Pesquisas de carvão ........................... .  
Financiamento às indústrias de carvão ....... .  
Trabalhos de assistência social ................ .  
Despesas de administração .................... .  
Eventuais e novas iniciativas ................. .  
Melhoramentos ferroviários ................... .  

1956 - Cr$ 10.000.000,00 

Trabalhos de assistência social ................ .  
Despesas de administração .................... .  
Eventuais ...............................- ..... .  

Cr$ 
18. 000. 000,00 
60. 000 . 000,00 
40. 000. 000,00 

5 . 000 . 000,00 
5. 000. 000,00 

5. 000. 000,00 
20. 000. 000,00 
10 . 000 . 000,00 
7. 000. 000,00 
5 . 000 . 000,00 

10. 000. 000,00 

Plano Salte 

" 

50. ººº .000,00 
30. 000. 000,00 
30. 000. 000,00 

18 . ººº .ººº·ºº 
3. 000. 000,00 

39. 000. 000,00 
Plano Salte 

5. 000. 000,00 
2. 000. 000,00 
3. 000. 000,00 

Encerramento dos trabalhos do Plano de Carvão em 30 de 
junho de 1956. 
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ANEXO II  

Programa da Racionalização da indústria do carvão de Santa Catarina  

Fõrro - 750 000 t/ano 

I 
Branco bruto - 1 500 000 

cinza•.... ,, .. . 183 
Metaldrgico - 450 000 t s............. . 1 63 

(Recuperação - 60%) { granulação .... . 5/16/'X O 
p, calorifico ... . 6 800 calorias 

Fõrro 750 000 t... . . . . . . . . . . . . . . Vapor fino - 75 000 t cinzas•. , •.•... 253 
(Recuperação 10%) 2.03 

granulação 5/16" X O { ~:. ~~i~;·iri~~: : : 6 000 calorias 

1
Rejeito - 225 000 .t s .............. . 353 
granulação 5/16"X O cinzas........ . 66%{ carvão........ . 15%  

Vapor grosso - 650 000 t cinzas..•...... 25% 
Recuperação 43% 2.5 a 3% 
granulação 3"X O ou 2"X O { ~:. ~~i~~iri~~: :: 6 200 calorias 

Banco bruto 1 500 000 t ........ .  
Rejeito - 850 000 t s,. ............ . !l.5% { 3"X O c1nzas ......•.. 62%{ carvão ........ . 23%  

Do fôrro - .. roduçãó de 100 000 t da pirita on 52 000 S {rooup. 0% 
Aproveitamento dos regeitos...... Do banco - Peneração em ld"" com 60% de recuperação em pêso e { produção de 50 000 t de S ou 100 000 t dirita. 

Total de produtos vendáveis de carvão.... . . . . . 1 175 000 t 
Pirita recuperável..... . . . . . . . . . . . . 210 000 t (ou 100 000 t de S). 

OBSERVAÇÃO: Caso ho,ja conveniência futura de aumentar a quantidade de carviio-rnctaldrgico sem 
ucrementar a de carvão-vapor, po~er-se-á separar os finos do banco, submetendo-os a um tratamento separado' 

B -Mercado 
Carvão-metalúrgico 

Cr$ 
Companhia Siderúrgica Nacional ................. . 360 000 t 
Companhia de Gás do Rio, São Paulo, Santos e Niterói 

ou novas usinai; metalúrgicas .................. . 90 000 t 

Carvão de vq..por-fino 

Companhia Siderúrgica Nacional (usinas termelé-
tricasl ) 75 000 t 

Carvão de vapor-grosso 

Consumidores atuajs ............................... . 350 000 t 
Companhia Nacional de Ãlcalis ..................... . 120 000 t 
Estrada de Ferro Central do Brasil (consumo adicional) 100 000 t 
Companhias ae Navegação (consumo adicional) 80.000 t 
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No caso de não se construir a fábrica de Cabo Frio, as 
120 000 t que lhe são atribuídas serão absorvidas pela substitui-
ção da lenha nas estradas de ferro e diversas indústrias; as fer-
rovias no raio de ação do carvão de Santa Catarina consomem em 
lenha mais que o equivalente a um milhão de toneladas de carvão. 

C - Dados econômicos 
Investimento atual na mineração (estimativa) 150 000 000,00 
Financiamento para mecanização .............. . 80 000 000,00 

230 000 000,00 

Taxa de lucro bruto .. 28% 
Total de lucro bruto Cr$ 62 000 000,00 
Incidência média sôbre 

a tonelada - .... 

Cr$ 62 000 00 
Lucro bruto unitário = Cr$ 53,00 t 

1 175 000 t 

Custo limite de desmonte e remoção de 1 t do fôrro e 
2 t de banco bruto (conjunto) - Cr$ 116,00 
Distribuição do custo segundo as unidades de carvão contidas 

1 t fôrro - Cr$ 52,00 (custo) 
1 t banco bruto Cr$ 32,00 (custo) 

Elementos para composição de preços 
Custo do embarque portuário .... Cr$ 20,00/t. 
Custo de transporte ferroviário .. Cr$ 10,00 e 18,00/t (para Capiva-

ri e para Imbituba) 
Custo de frete marítimo ........Cr$ 45,00/t. (Imbituba - Rio) 
Custo de operação de lavagem .. Cr$ 20,00/t. 
Custo do carvão lavado (do fôrro) Cr$ 96,00/t. 
Lucro da operação de beneficia-

mento, na instalação de lava-
gem central em Capivari .... Cr$ 15,00/t. 

D - Apuração de custo e preços 

1) Carvão de vapor-grosso: 

32 
P, = ---- + 20 + 18 + 20 +45 + 44 ·-· Cr$ 223,00/t 

0,43 Cif-R'.o 
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F - Estimativa do balanço econômico-financeiro conjunto da 
futura indústria  

Setor de Mineração  
a) Banco  

Discriminação  

Venda de 650. 000 t a Cr$ 223,00 ...... . 
Custo de 1. 500. 000 t de banco bruto a 

Cr$ 32,00 ....................... . 
Custo de lavagem de 650.000 t a Cr$ 

20,00/t .......................... . 
Transporte ferroviário de 650.000 t para 

Imbituba a Cr$ 18,00/t .......... . 
Despesas portuárias para embarque de 

650.000 t a Cr$ 20,00/t .......... . 
Frete marítimo até Rio a Cr$ 45,00/t 
Lucro na mineração do banco ...... . 

b) Fôrro 

Débito 

Cr$ 

48.000.000 

13.000.000 

11. 700.000 

13.000.000 
29.250.000 
30.000.000 

144.950.000 

Venda de 750. 000 t ao Lavador Central a Cr$ 96,00/t .. 
Extração de 750.000 a Cr$ 52,00/t...... 
Lucro na mineração do fôrro . . . . . . . . . 

Setor de Lavador de Capivari 
Venda de 450. 000 t de carvão-metalúr-

gico a Cr$ 272,00/t ............... . 
Venda de 75. 000 t de carvão-vapor-

-fino a Cr$ 115,00/t ............. . 
Aquisição de 750. 000 t de carvão-do-

fôrro a Cr$ 96,00/t ............... . 
Transporte ferroviário de 750.000 t até 

Capivari a Cr$ 10,00/t ........... . 
Custo da lavagem de 525. 000 t de car-

vão Capivari a Cr$ 20,00/t ........ . 
Transporte ferroviário de 450. 000 t de 

carvão-metalúrgico de Capivari ao 
Pôrto de Imbituba a Cr$ 10,00/t 

Despesas de embarque de 450. 000 t de 
carvão metalúrgico a Cr$ 20,00/t .. 

Frete marítimo até Rio a Cr$ 45,00/t .. 
Lucro do lavador ................... . 

39.000.000 
33.000.000 

72.000.000 

72.000.000 

7.500.000 

10.500.000 

4.500.000 

9.000.000 
20.000.000 
7.275.000 

Crédito 

Cr$ 
144.950.000 

144.950.000 

72.000.000 

72.000.000 

122.400.000 

131.025.000 131.025.000 
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G - Tentativa de previsão da futura distribuição da mineração 
após organização, em Santa Catarina: 

Produtores Carvão me- Carvão de Carvão de Número de conjuntos 
talúrgico vapor fino vapor grosso de mecanização 

t t t 
Companhia Si-

derúrgica Na-
ciorial 

a) extração a 
céu aberto .. 90.000 15.000 129.000 equipamento de 

ção já existente. 
excava-

b) mina 
sub-solo 

de 
45.000 7.500 66.000 3 çédulas mecanizadas 

e 1 de reserva. 
Comp. 

fera 
guá 

Carboní-
Araran-

......... 45.000 7.500 66.000 idem. 
Comp. Carboní-

fera Barro 
Branco ...... 45.000 7.500 66.JOO idem. 

Comp. Carboni-
fera Uruçanga 45.000 7.500 6!::.000 idem. 

Mineração Ge-
ral do Brasil 45.000 7.500 66.000 idem. 

Comp. 
fera 

Carboní-
Próspera 45.000 7.500 66.000 idem. 

Comp. Carboní-
fera Metropo-
litana ....... 45.000 7.500 66.000 idem. 

Cooperativa dos 
Pequenos Pro-
dutores ...... 45.000 7.500 

---
450.000 75.000 --- 32 conjuntos (corta-

deiras, furadores, 
transportadores) . 

O aumento do consumo e produção será atendido na medida 
da capacidade, eficiência e reserv~s das várias organizações ou de 
outras que se venham a fundar. Caso alguma organização prefira 
adotar outro esquema de trabalho1 sem abastecer o Lavador de Ca-
pivari, poderá fazê-lo, reforçando-se as cotas atribuídas às demais 
existentes. 



., 
CAFNAO ESTRANGEIRO 

1020 ººº t 

" CARVAO NACIONAL 1505 000 t 

ESQUEMA DO CONSUMO 
APARENTE DE CARVÃOno 

BRASIL 

Mêdia dos anos de 
t949e1950 

COIRllt:AIÇÃo- llllllllÚITAll 

llt:MIMINIO ICD•ÔM ICD 



CARVÃO ESTRANGEIRO 1120 000 t 

PREVISÃO do CONSUMO 
de CARVÃO após o'PLANO' 

CAFNÁO NACIONAL 2610 000 t 
CONflDI!AÇÂO IOIÇIOIW. DA rNTliA 

1tmtmNTO ICON611co 

llMINTI~ 
11 os ~11 1111 "'l 1t44 1m 114' "'1 1148 ~•i ~~ 1~55 1956 



INVESTIMENTOS ESPECÍFICOS DO PLANO DO  
..  

llllEIAÇÀO eAR vAo  
[!J[!][!J[!J[!J[!J[i][!J[!] 

TRAISPOR1'[8 

INDÚSTRIA 

lt:JíiMl'if~!i.)
~~~......J 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

[±1±..J
PESQUISAI 

Q]Q][JJ 

EVENTUAIS 

ínllflílflí9wwwu ......:: 
L------~-·-------



http:000000.00
http:000000.00
http:0000000.00


Em 28, 29, 30 e 31-8-1951, o Projeto n.º 1. 045/51 fica em pau-
ta para receber emendas. Em 3-9, (DCN de 4-9-51, pág. 7500) é 
encaminhado às Comissões de Economia e Finanças. Em 5-9, (DCN 
de 6-9-51, pág. 7597) na Comissão de Economia, é distribuído ao 
Sr. Daniel Faraco, que, na reunião desta Comissão em 19-9 (DCN 
de 20-9-51, pág. 8330), procede à leitura de seu relatório e pare-
cer ao projeto. Devido à apresentação de emendas, ficou delibe-
rado que relatório e parecer do Sr. Daniel Faraco bem como as 
emendas, seriam publicados, adiando-se a votação do projeto 
para quando a Comissão voltasse a reunir-se. Em 24-9 e 26-9 (DCN 
de 26-9-51, pág. 8634; de 27-9-51, pág. 6987; de 10-10-51, pág. 9307), 
volta a pronunciar-se a Comissão de Economia sôbre o projeto e 
emendas. 





COMISSÃO DE ECONOMIA 

Ata da 40.ª Reunião Ordinária realizada em 19 de setembro de 1951 

ORDEM-DO-DIA: De conformidade com a preferência solici-
tada pelo Deputado Daniel Faraco, relator do Projeto n.º 1045-51 
que "aprova o Plano do Carvão Nacional e dispõe sôbre sua exe-
cução" é dada a palavra a Sua Excelência que procede à leitura 
de seu relatório e parecer, oferecendo ao dito projeto 8 emendas. 
Pôsto em discussão, pede a palavra o Senhor Leoberto Leal que 
apresenta emendas. A fim de que melhor fiquem esclarecidos os 
membros desta Comissão, ficou resolvido a publicação do relató-
rio e parecer do Deputado Faraco bem como as emendas ofereci-
das pelo Senhor Leoberto Leal, ficando a votação adiada para a 
próxima segunda-feira. 





RELATÓRIO E PARECER DO SR. DANIEL FARACO 

PROJETO N.o 1 . 045-51 

Com a Mensagem n.0 252, de 8 de agôsto p. passado o Sr. 
Presidente da República submeteu à apreciação do Congresso o 
"projeto de lei de um Plano do Carvã;j Nacional, com o qual es-
pera o Govêrno assegurar condições de estabilidade a essa indús-
tria, tão de perto ligada à segurança e à economia do País". 

A Mensagem, encaminhada com o Aviso n.º 104, de 14 de 
agôsto de 1951, do Sr. Ministro da Fazenda. deu entrada na Câ-
mara a 23 de agôsto de 1951 (n.0 1.890 do Protocolo Geral). Foi 
a imprimir em 24 de agôsto de 1951 e, finaimente, distribuído pe-
la Mesa às Comissões de Economia e de Finanças, em 3 de setem-
bro de 1951. - Na Comissão de Economia, o projeto me foi dis-
tribuído, para relatar, em 5 de setembro de 1951. 

Histórico do Plano 

Em fevereiro de 1947, o então Ministro Clóvis Pestana reu-
niu, no Ministério da Viação e Obras Públicas, os representantes 
da indústria carbonífera nacional, para estudo e debate dos pro-
blemas com os quais lutava esta e que tinham atingido um ponto 
crítico, em face da elevação das despesas de mão-de-obra. 

Essa reunião, desde logo batizada com o nome de Primeira 
Mesa-Redonda do Carvão, embora se limitasse ao estudo das ques-
tões mais urgentes e imediatas - notadamente o do aumento do 
preço de venda do produto - preparou o caminho para a convo-
cação de nova assembléia, com igual denominação, a qual se reu-
niu em maio de 1949. 

A Segunda Mesa-Redonda do Carvão inaugurou-se com um 
temário amplo e minucioso, abrangendo todos os aspectos do pro-
blema carbonífero brasileiro e incluindo as questões fundamen-
tais da produção, do transporte e do mercado. 
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As sessões se estenderam de 25 de maio a 25 de junho de 
1949, encerrando-se a Mesa-Redonda com a aprovação de conclu-
sões em número de 30, distribuídas por sete capítulos, onde se 
distinguiam nitidamente as linhas gerais de um plano. 

As conclusões dessa Mesa-Redonda levaram o Presidente Eu-
rico Gaspar Dutra a nomear, por proposta do Ministro Daniel de 
Carvalho, um representante direto na pessoa do Dr. Mário da 
Silva Pinto, tecnologista, engenheiro do Departamento Nacional 
da Produção Mineral, para indicar medidas concretas tendentes 
a examinar uma solução definitiva do problema do carvão, racio-
nalizando a indústria. 

No desempenho dessa incumbência, elaborou o Engenheiro 
Mário da Silva Pinto um "Plano de Racienalização da Indústria 
do Carvão" que, pelo Presidente Dutra, foi submetido ao estudo 
e parecer do Conselho Nacional de Economia. Neste órgão cons-
titucional, foi a matéria apreciada sob todos os seus aspectos, exa-
minando-se o plano quanto à sua exequibilidade técnica, sua con-
veniência econômica, sua ,praticabilidade financeira e sua boa 
estruturação administrativa. 

Como lhe facultava a lei que o constitum, organizou o Cçm-
selho uma Comissão Especi~, presidida pelo Conselheiro Luiz Dods-
worth Martins, convocando técnicos de renome para integrá-Ia e 
agrupando-se em duas Subcomissões: 

- uma Subcomissão Industrial, composta dos Senhores Dr. 
Ernani Bitencourt Cotrimi Dr. Renato Feio, Ten.-Cel. Osvaldo 
Pinto da Veiga, Dr. Ernesto Lopes da Fonseca Costa, Dr. Augusto 
Batista Pereira, Dr. Álvaro Dias da Rocha; 

- uma Subcomissão financeira, composta dos Srs. Conse-
lheiro Otávio Gouveia de Bulhões, Cônsul Roberto de Oliveira Cam-
pos, Dr. Lucílio Briggs Brito e Dr. Wallace Simonsen. 

Com base nos estudos dessa Comissão Especial e ouvido ain-
da o General Sílvio Raulino de Oliveira, Presidente da Cia. Side-
rúrgica Nacional, formulou o Conselho Nacional de Economia as 
suas conclusões, corporificadas num anteprojeto de lei, institu-
indo o Plano do Carvão Nacional e criando uma Comissão Exe-
cutiva para realizá-la. 

Acompanhando do parecer do Conselho - que tem a data 
de 28 de fevereiro de 1951 - voltou o processo à consideração do 
Govêrno, já então presidido pelo Sr. Getúlio Vargas. "O projet} 
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ora apresentado ao Poder Legislativo" - declara o Sr. Presidente 
da República na Mensagem n.0 252 - "resultou de revisão e 
atualização dos anteprojetos primitivos, realizados sob minha ori-
entação e com a assistência do próprio autor do projeto inicial, o 
Engenheiro Mário da Silva Pinto". 

Vale acentuar, portanto, que o Projeto n.º 1.045-51 tem o sin-
gular privilégio de haver contado, em sua feitura, com a coopera-
ção de dois Governos e do órgão constitucional incumbido do es-
tudo da vida econômica do País, além de ter sua origem nos deba-
tes e sugestões dos produtores e consumidores de carvão. 

A indústria carbonífera brasileira nasceu com a guerra de 
1914, diz o Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Car-
vão, no volume intitulado "A Batalha do Carvão", excelente do-: 
cumentário das duas Mesas Redondas a que acima me referi. 

Datam de 1916, com a Lei n.0 3. 089, de 8 de janeiro, as 
primeiras medidas de organização do transporte; e de 1917, com 
a Lei n.º 3. 446, de 31-12-1917, as de proteção fiscal. Em 1930, a 
produção carbonífera brasileira se achava estabilizada, atingindo 
nesse ano o volume de 385 .148 t. 

O Decreto n.0 20.089, de 9-6-1931, estabelecendo a aquisição 
obrigatória de carvão nacional, na base de 10 % do importado, além 
de outras medidas do Govêrno Provisório visando a incentivar o 
consumo trouxe novo estímulo à produção. Retiro da exposição d.o 
Carvão os seguintes dados sôbre o volume anual produzido: 

Toneladas 
1931 493.760 
1932 542.773 
1933 646.075 
1934 730.622 
1935 840.088 
1936 662.196 
1937 762.789 

Em 21 de junho de 1937, pelo Decreto n.º 1.828, a percenta-
gem de aquisição compulsória do produto nacional foi elevada pa-
ra 20 % . Em 1939, a Segunda Grande Guerra veio dilatar extraor-
dinàriamente a procura do nosso carvão, ante as dificuldades de 
obter hulha estrangeira. A produção, registrou, em conseqüên-
cia, notáveis aumentos, como o demonstram os seguintes núme-
ros: 
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Toneladas 
1938 907.224 
1939 1.046.975 
1940 1.336.301 
1941 1.408.079 
1942 1.774.651 
1943 2.078.256 
1944 1.908.453 

("A Batalha do Carvão'', páginas 70 e 80) . 
A cessação do conflito, entretanto, embora se fizesse sentir 

como era natural no mercado, não trouxe contudo nenhuma que-
da considerável no volume da produção, .como o demonstram as 
seguintes cifras: 

Toneladas 
1945 2.072.881 
1946 1.896.883 
1947 1.998.896 
1948 2.024.989 
1949 2.128.858 

("Anuário Estatístico do Brasil" - 1950 - pág. 67) . 
São os seguintes os dados que pude recolher sôbre a impor-

tação nos últimos anos: 

Carvão de pedra coque 
(Toneladas) 

1946 .......................... 1.037 .504 23.482 
1947 .......................... 1.531.111 41.620 
1948 .......................... 1.160.150 22.817 
1949 .......................... 767.377 22.383 

("Anuário" - 1950 - pág. 268. Há divergência entre os da-
dos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e os do Mi-
nistério da Viação) . 

Consumo 

É de grande importância atender bem a como se distribui, 
no Brasil, o consumo do c~rvão mineral. 
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O Quadro n.0 1, incluído no memorial anexo à Mensagem e 
com o qual o Engenheiro Mário da Silva Pinto justifica o plano de 
sua autoria, é muito elucidativo a êste respeito. 

Os principais consumidores de carvão mineral, no Brasil, são 
as ferrovias, seguindo-se-lhes as indústrias metalúrgicas e, final-
mente, a navegação, a produção de gás e a de termeletricidade. 
Relativamente pequeno é o consumo de carvão em outras indús-
trias. O quadro abaixo mostra a distribuição do co~sumo nos anos 
de 1949 e 1950: 

CONSUMO DE CARVAO (BRASIL) 

CONSUMIDORES 1949 1950 
------

Estrade.e de Ferro ............. Nacional......... 859 1 146 Nacional. ........ 835 
Estrangeiro ...... 287 ~strangciro ..... 335 1 170 

Met?lurgie ...... .............. Nacional. ........ 
Estrangeiro ...... 

lóO 
21G 372 

Nacional. ........ 
Estrangeiro .... 

132 
3,13 475 

Navegação ..... Nacional. ....... 83 No.cionnl. ....... 103 
Estrangeiro ..... 190 273 Estrangeiro ..... 158 261 

Gás ................. . . . . . . . .. . Nacional. ....... 
Estrangeiro ..... 

40 
193 233 

Nacional. .... , .. 
Estrangeiro ..... 

30 
231 261 

Termoeletlicidade.............. Nacional. ....... 225 Nacional. ..... 170 
Estrangeiro ..... 225 Estrangeiro .... 170 

Diversos...................•.. Nacional. ....... 42 Nacional. ..... 69 
Estrangeiro ..... 27 69 Estm.ngciro .... 41 113 

2 318 2 450 

Estas cifras, vale notar, referem-se ao carvão entregue ao con-
sumo e são, naturalmente, inferiores às da produção bruta: há 
que descontar desta as perdas decorrentes do beneficiamento e 
o carvão consumido nas minas, nas usinas de lavagem e nas es-
tradas ligadas diretamente ao transporte de carvão. 

É interessante, outrossim, acentuar os seguintes pontos, as-
sinalados pelo Engenheiro Mário da Silva Pinto, em seu já citado 
memorial: 

a) o maior consumidor de carvão nacional e estrangeiro são 
as estradas de ferro, com quase 50 % ; segue-se a Cia. Siderúrgica 
Nacional, para a Usina de Volta Redonda (16%), as Companhias 
de Gás do Rio, S. Paulo, Santos, Niterói, Pôrto Alegre e Recife 
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o custo industrial de uma organização, quanto mais se 
o nacional, a par de tôdas as deficiências já apontadas, 
ainda tiver um valor térmico mais baixo e, depois de 
queimado, forçar a uma remoção caríssima de cinzas, por 
normalmente custar mais caro o transporte de carvão 
para a mesma" (Págs. 32-33). 

Reconhecer a existência dêsses handicaps contra o carvão na-
cional não é derrotismo: é condição essencial para formar um 
juízo correto sôbre quaisquer planos visando ao aproveitamento 
de hulha negra brasileira. Imperdoável e impatriótico seria um 
ufanismo com o qual, mascarando a realidade, se procurasse jus-
tificar soluções imediatas e anticonômicas que poderiam afetar, 
gravemente, o setor talvez mais crítico de tôda a nossa economia, 
ou seja, o dos custos de produção que os temos, em geral, desola-
doramente altos. 

A má qualidade do carvão nacional - sobretudo pelo seu al-
to teor de cinzas - torna imperativo, para não sacrificar as in-
dústrias (nelas incluídas as de transporte) que o utilizam, a ob-
servância de duas regras fundamentais: 

l.º - que se leve, ao máximo permitido pelo rendimento eco-
nômico da operação, o beneficiamento do produto, visando a re-
duzir-lhe o teor de cinzas e liberá-lo das impurezas; 

2.º - que se evite, quanto possível, transportar o carvão, quer 
queimando-o ou utilizando-o de preferência nas proximidades das 
minas. 

No tocante ao beneficiamento, é preciso atender, no caso do 
carvão nacional, a duas peculiaridades. 

A primeira é a de que não parece possível, por motivos de 
ordem técnica e econômica, reduzir o teor de cinzas a limites com-
paráveis ao carvão estrangeiro importado. Progressos considerá-
veis, porém, é lícito esperá-los da adoção de novos métodos e o 
aperfeiçoamento de métodos antigos. 

A segunda é o de que o beneficiamento, além de melhorar o 
carvão, pode fornecer, como subprodutos, matérias-primas valio-
síssimas, notadamente o enxôfre e o ácido sulfúrico, pelo apro-
veitamento da pirita, e adubos preciosos como o sulfato de amô-
nio. 

No que diz respeito ao transporte, é conveniente acentuar o 
seguinte: 
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a) - o fluxo do transporte tem sido extremamente irr~ 
guiar, constituindo êsse fato uma das principais razões do alto 
custo do carvão nacional; 

b) - a principal causa dessa irregularidade reside na falta 
de articulação entre os vários meios de transporte adotados. 

Métodos de extração 

Para terminar estas considerações preliminares, cabe-me fa-
zer referência aos métodos empregados para extração da hulha, 
em nosso País. 

Pràticamente, como acentúa o Engenheiro Mário da Silva 
Pinto em seu memorial, a mineração se processa quase manual-
mente, com enorme excesso de mão-de-obra. Decorre daí a baixa 
produtividade por homem-dia e, em conseqüência, o alto custo da 
mineração. 

Embora os dados disíloníveis, para comparação dos diferen-
tes índices de produtividade sejam discutíveis, sobretudo quanto 
à sua homogeneidade, é eyidentemente insatisfatório o índice de 
400 kg. por homem-dia em Santa Catarina, ou o de 673 kg no Rio 
Grande do Sul, em face da média de 6. 000 kg. nos Estados Unidos 
(sem falar nos índices excepcionais de 15. 000 kg.), mencionada 
pelo referido engenheiro er,n seu estudo. 

Os índices de produtividade americanos, aliás, não nos devem 
deslumbrar, nem fazer-nos esquecer que, na Inglaterra, a média 
é de 1.140 kg. por homem-dia (apud. Cel. Eng. Bernardino de 
Matos, em conferência pronunciada na 2.ª Mesa Redonda do Car-
vão), ao passo que na Frar+ça é de 1. 500 kg., como consta do me-
morial do Eng.o Mário da Silva Pinto, sendo de notar ainda que 
o Relatório Monnet de 13 de dezembro de 1947 menciona, para 
1946, a média de apenas 948 kg. 

Cumpre, por isso, evitar generalizações otimistas em face de 
experiência como as citad~s pelo Eng.o Mário Pinto (Memorial 
- III - Racionalização qa Indústria - Mecanização) que de-
monstraram ser "perfeitamente possível, empregando o moderno 
ferramental de carbureto de tungstênio, mecanizar a mineração 
do carvão nacional, de moqo a passar o rendimento per capita de 
0,5 + por homem-dia para 3 ou 4 toneladas". 
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Inegável é, porém, que a mecanização, mesmo permanecendo 
longe do grau ao qual a levou a indústria americana (91 % das 
operações, cf. Cel. Bernardino de Matos na conferência citada), 
trará considerável aumento de produtividade, propiciando custos 
menores e condições de trabalho mais favoráveis. Tudo isso, en-
tretanto, estará na dependência do êxito que se obtenha em agru-
par a indústria carbonífera - cuja pulverização em um núme-
ro demasiado grande de pequenas emprêsas crie problemas sérios 
para a racionalização industrial - em unidade capazes de ex-
trair anualmente um volume de carvão estimado, pelo Engenhei-
ro Mário Pinto em 100.000 t. 

O Projeto n.0 1. 045-51 

Feita esta rápida introdução, cumpre agora entrar no exa-
me direto da proposição submetida ao estudo desta Comissão de 
Economia. 

Desde logo, impõe-se dividir a matéria submetida a exame em 
duas partes. Com efeito, deve-se distinguir, no projeto, o "Plano 
do Carvão Nacional", aprovado pelo Art. 1.º e contido nos Ane-
xos ns. 1 e 2, e o mecanismo estruturado para a sua execução. 

Estudarei em primeiro lugar, portanto, o plano tal como é 
apresentado nos anexos e, a seguir, os vários artigos do Projeto 
n.o 1. 045-51. 

O Plano do Carvão 

Consiste o Plano em promover, dentro do prazo de quatro anos, 
melhorias substanciais em três setores básicos: o de transportes, o 
de mineração e indústria e o de pesquisas. 

As inversões previstas totalizam Cr$ 735. 000. 000,00 incluída 
nesse total a margem de 10% para diferenças de orçamento e 
eventuais. 

Mais de metade das inversões se destina ao transporte, des-
tacando-se as verbas de Cr$ 160. 000. 000,00 para a construção do 
Pôrto de Imbituba e a de Cr$ 110. 000. 000,00 para aquisição de 
uma frota carvoeira. 

Prevê-se, além disso, a construção de ramais ferroviários no 
Rio Grande do Sul (Cr$ 20. 000. 000,00), para ligar diretamente as 
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minas da bacia do Jacuí à Viação Férrea, e a construção de um 
parque carvoeiro em Pôrto Alegre (Cr$ 10. 000. 000,00), para mani-
pula-!' o carvão destinado a Pelotas e Rio Grande. 

Finalmente, prevê ainda o plano o aparelhamento do pátio 
de carvão e a dragagem, no Pôrto do Rio de Janeiro ........... . 
(Cr$ 25. 000. 000,00), além da construção de uma carvoeira em Ja-
peri (Cr$ 10. 000. 000,00), para funcionar "como uma extensão do 
pátio portuário e prevenir transitórias interrupções e congestio-
namento do tráfego, de modo a não efetar o pôrto, a frota e as 
minas". 

* * 
* 

No Setor da mineração e indústria, a principal inversão é a 
de Cr$ 180. 000. 000,00 com o "financiamento da aquisição e insta-
lação de equipamento para as minas e de aparelhamento para a 
lavagem do carvão". 

Outra verba de Cr$ 501.000.000,00 é prevista para "financia-
mento das indústrias que utflizarem carvão nacional como matéria-
-prima, que consumirem pirita do carvão nacional ou que se des-
tinarem a obter enxôfre dessa pirita". 

Para a assistência social aos trabalhadores da indústria, des-
tina-se a dotação de Cr$ 30. 000. 000,00 . 

* * 
* 

O setor "pesquisa" é cpntemplado com a verba de ....... . 
Cr$ 50. 000. 000,00 destinada; à "pesquisa de carvão e investigações 
tecnológicas sôbre seu melbor aproveitamento. 

Para as despesas administrativas com a execução do plano 
se reservam Cr$ 20. 000 . 000 ,00 e, para as diferenças de orçamento 
e eventuais, Cr$ 70. 000. 000,00. 

* * 
* 

No Anexo n.º 2 estão :relacionadas varias obras e aquisições 
de equipamento, ligadas ap setor transporte, sem menção, po-
rém, de dotações financeiras. Trata-se da aplicação de recursos 
essenciais ao plano do carv~o, já previstos entretanto na Lei n.º 
1.102 de 18-5-1950 (Plano SALTE) . 
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São obras e melhoramentos que se enquadram em dotações 
mais genéricas do Plano SALTE e aos quais por esta forma, se 
concede certa prioridade . 

* * 
* 

Limitando-me a considerá-lo sob o aspecto econômico - co-
mo compete a esta Comissão - o Plano se me afigura bem con-
cebido, em suas linhas gerais. 

Prevê o seu idealizador que, ao fim de quatro anos, se atin-
ja uma produção vendável de 2. 550. 000 t. anuais, isto é, quase o 
dôbro da atual que é cêrca de 1 . 400. 000 t. 

Para êsse volume de produção vendável, entende o Engenhei-
ro Mário da Silva Pinto, que haverá mercado e, ao estudo dêsse 
aspecto do problema, dedica várias páginas de seu memorial. 

Trata-se, cumpre frisar, de mercado livre e o próprio Poder 
Executivo menciona, como parte integrante das diretrizes do Pla-
no "não impor o carvão ao consumo fora de seu emprêgo útil e 
além de seu raio de ação própria, considerando suas caracterís-
ticas específicas e zonas geo-econômicas . " 

Em tais circunstâncias, o elastecimento do mercado previsto 
vai depender, bàsicamente, da nova e mais favorável relação que 
se pretende alcançar entre o preço e a qualidade do produto. 

Prevista como está a redução do preço e a melhoria da qua-
lidade, deve-se prever, em conseqüência, o alargamento do mer-
cado. 

Tal previsão tem a confirmá-la o autorizado pronunciamento 
do Conselho Nacional de Economia, o qual afirma em seu parecer: 

"A expansão de siderurgia e mesmo dos transportes 
e das indústrias em geral proporcionará uma procura 
crescente do carvão nacional, se seus preços se manti-
verem em níveis de concorrência com o do carvão estran-
geiro, considerando o poder calorífico e outros fâtôres. 
Além disso, constituirá êsse barateamento de preço fa-
tor decisivo para o alargamento da zona de substituição 
da lenha pelo carvão . " 

Quando se atenta para o fato de que, no Brasil, a lenha for-
nece cêrca de 80% de tôda a energia utilizada (Clóvis Pestana -
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O primeiro se refere ao fato de haver o Plano tomado em con-
sideração, no Rio Grande do Sul, pràticamente apenas o carvão 
da bacia do Jacuí, mencionando apenas de passagem o carvão da 
Zona Sul do Estado, no município de Bagé. 

Nessa zona já se encontra, em franca execução, o plano de 
aproveitamento do carvão de Candiota, minerado a céu aberto  

· e em boas condições de custo, para alimentar uma das grandes  
centrais termelétricas que figuram no programa de eletrificação  
do Estado. Esta usina, cuja construção está para ser iniciada pelo  
Ministério da Viação e Obras Públicas, será destinada à eletrificação  
do trecho ferroviário de Torquato Severo a Rio Grande e ao forne- 
cimento Rio Grande e outras. 

Não se fará mister, pois, o transporte do carvão de Jacuí 
para o Sul do Estado, transporte que o Plano pretende facilitar 
com a construção de um parque carvoeiro em Pôrto Alegre. Mais 
razoável é acelerar a execução do Plano de Candiota, do que imo-
bilizar recursos no parque previsto. 

Proponho, por isso, algumas modificações nas verbas do Ane-
xo n.0 I, sem alterar a dotação total de Cr$ 750. 000. 000,00. Objeti-
vam essas modificações possibilitar o emprêgo de ........... . 
Cr$ 40. 000. 000 em obras de eletrificação da Viação Férrea do Rio 
Grande do Sul, para acelerar a construção e o funcionamento da 
Usina Termelétrica de Candiota, com a utilização do carvão ali 
minerado. 

A verba de Cr$ 40. 000. 000,00 será obtida, sem sacrifício do 
Plano, com a utilização das parcelas resultantes das seguintes 
supressão e reduções: 

- supressão da verba destinada à construção de um 
parque carvoeiro em Pôrto Alegre . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 000. 000,00 

- redução de Cr$ 50.000.000,00 para Cr$ 40.000.000,00 
de verba destinada ao financiamento das indús-
trias que utilizarem o carvão como matéria-prima 10. 000. 000,00 

- redução de Cr$ 70.000.000,00 para Cr$ 50.000.000,00 
de verba destinada a diferenças de orçamento e 
P,Ventuais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 000. 000,00 

40. 000. 000,00 
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O segundo reparo diz respeito à om1ssao do pôrto de Lagu-
na, no Plano do Carvão Nacional. Declara o Engenheiro Mário 
da Silva Pinto, em seu memorial: 

"Segundo o Departamento Nacional de Portos, Rios e Ca-
nais, a política portuária do Sul de Santa Catarina, tem que se 
fixar no pôrto de Imbituba, o único que poderá dar acostagem 
a navios de mais de 10 m de calado. O Pôrto de Laguna está-se· 
assoreando e nêle nunca se poderá contar com profundidades su-
periores a 6 m., pois mesmo êsse valor é duvidoso." 

Sem discutir a procedência das restrições feitas ao Pôrto de 
Laguna, cumpre reconhecer, entretanto, que não se poderá dis-
pensá-lo como auxiliar do Pôrto de Imbituba que o Plano preten-
de transformar num dos mais perfeitos do ·País. 

Parece-me, por conseguinte, que, sem modificar as dotações 
específicas do Anexo I, acertado será fazer, no Anexo n.º 2, men-
ção ao "aparelhamento e obras no pôrto de Laguna", antecipan-
do, assim, a aplicação da verba prevista no Plano Salte (Lei n.0 

1.102, de 18-5-1950 - Anex'o 3 - C - Portos, Rios e Canais -
h - n.º 17). 

Mecanização de Execução do Plano 

Para execução do Planip do Carvão Nacional, o projeto en-
caminhado pelo Poder Executivo: 

a) - autoriza a abertqra do crédito especial de ......... . 
Cr$ 735. 000. 000,00, para utiFzação em cinco exercícios a partir de 
1952; 

b) - autoriza a realização de operações externas de crédi-
tos, até o limite de US$ 20. 000. 000 ou o equivalente em outra 
unidade monetária; 

c) - cria a Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacio-
nal e regula seu funcionamento; 

d) - dispõe sôbre os financiamentos e várias outras medidas 
ligadas à execução do Plano. 

Observando rigorosamente a competência da Comissão de Eco-
nomia - como tem sido norma invariável neste órgão técnico 
especial, como o empréstimo externo autorizado envolve. Além 
disso, parece-me também competir à douta Comissão de Finan-
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ças apreciar a estrutura da Comissão Executiva que se pretende 
criar e cuja função precípua é a de administrar os recursos fi-
nanceiros destinados à execução do Plano . 

Limitar-me-ei, por isso, a respigar, nos 25 artigos do proje-
to, aquelas disposições que, ou por versarem matéria geral, ou 
por envolverem aspectos econômicos, recaem na alçada da Co-
missão de Economia. 

Oponho reparos, assim, ao Art. 4.º que subordina a Comis-
são Executiva ao Plano do Carvão Nacional diretamente ao Pre-
sidente da República. Trata-se de questão de princípio já resol-
vida pela Câmara. No caso presente, existe além disso manifesta 
conveniência em não excluir, do âmbito do Ministério da Viação 
e Obras Públicas, a execução do Plano que é, sobretudo, de via-
ção e obras públicas. 

Outrossim, parece-me que seria de boa prática tornar obri-
gatória a publicidade dos atos da Comissão Executiva, tendo em 
vista a grande soma de poderes que lhe são conferidos, notada-
mente para decidir sôbre financiamentos. 

Parece-me inaceitável o Art. 8.0 do projeto e seu Parágra-
fo único que autoriza a Comissão a baixar "instruções aos mine-
radores acêrca dos processos de extração e lavagem do carvão. " 
É justo que se estabeleça como condição para o financiamento -
tal como o faz o Art. 7.º - assumirem as emprêsas financiadas 
o compromisso de aceitar o esquema de produção e comércio fi-
xados para cada Estado. Mas sujeitar tôdas as emprêsas a se 
conformarem com as opiniões da Comissão Executiva, sôbre os 
melhores processos de extração e lavagem do carvão, contraria 
de frente a própria Mensagem com a qual o Executivo encami-
nhou o projeto e na qual se declara: "não se estabelece uma or-
ganização rígida a que a indústria carvoeira tenha que se con-
formar." 

O Art. 9.º autoriza o Poder Executivo a, caso julgue con-
veniente, proceder à encampação ou à desapropriação do pôrto 
de Imbituba. A desapropriação é matéria regulada por lei espe-
cífica (Decreto-lei n.0 3. 365, de 21-6-1951) e não parece de boa 
norma inovar, para cada caso especial, os princípios gerais nela 
estabelecidos. - Proponho seja ouvida a respeito, a douta Comis-
são de Justiça. 
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O Art. 14 prevê a realização, diretamente pela Comissão 
Executiva, de empreendimentos relativos à assistência social que 
interessam aos trabalhadores de conjuntos de emprêsas minera-
doras e transportadoras de carvão. Julgo prudente acrescentar 
que isso será feito "mediante acôrdo com os municípios", pois 
não poderá a União administrar satisfatóriamente tais empreen-
dimentos. Se de fato reconhecemos ser o município a célula bá-
sica da organização político-administrativa do País, devemos ex-
trair as conseqüências lógicas e práticas dêsse princípio, convo-
cando o município a participar, sempre que possível, das ativi-
dades administrativas que se exercem em seu território. 

O Art. 15, tal como está redigido, é lírico. Impõe-se, a meu 
ver, dar-lhe nova redação, limitando o prazo dos empréstimos e 
exigindo, para os mesmos, garantia real. As demais condipões 
constituem matéria de regulamento. 

O Art. 19 suscita interessante questão, pois coloca-nos entre 
as pontas de um dilema, isto é: 

- ou meros atos ad~inistrativos de competência constitu-
cional do Presidente da República são suficientes para a solu-
ção das questões às quais i;e refere o artigo: modalidade de ad-
ministração do Lavador do Capivari e da frota carvoeira, e dis-
tribuição de produção oriu:n,da do mencionado Lavador; 

- ou será inconstituctonal transferir, para o Presidente da 
República, como nesse caso pretenderia fazer o Art. 19, atribuição 
inalienável do Congresso . 

Proponho seja ouvida, a respeito, a douta Comissão de Jus-
tiça. 

Por último, entendo qµe não merece aprovado o Parágrafo 
único do Art. 23, por contq1.riar frontalmente o Art. 75 da Cons-
tituição Federal que proibe o estôrno de verbas. Peço, também, 
a respeito, o pronunciamento da Comissão de Justiça. 

Parecer 

Em face do exposto, proponho que a Comissão de Economia: 
1.º - peça a audiência da douta Comissão de Constituição 

e Justiça sôbre a constitucionalidade, juridicidade e mérito dos 
Arts. ns. 9, 19 e 12, Parágrafo único, do Projeto n.º 1.045/51; 

2.º - opine favorávelmente ao Projeto n.º 1. 045/51 e das 
emendas abaixo sugeridas: 
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Emenda n.o 1 

Redigir, como segue, o Art. 4.0 , sem prejuízo dos parágrafos: 
Art. 4.0 - É criada, no Ministério da Viação e Obras Públi-

cas, a Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional, integra-
da por uma Diretoria e um Conselho Consultivo. 

Emenda n.º 2 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Mensalmente, publicará a Comissão Executiva do Pla-

no do Carvão Nacional, no Diário Oficial da União, relatório de 
suas atividades. 

§ l.º - O relatório mencionará obrigatóriamente: 
a) - o valor das quantias despendidas, a qualquer título, 

com a execução do plano, especificada minuciosamente a sua apli-
cação; 

b) - a relação dos financiamentos solicitados, com menção 
do nome da emprêsa, além do valor, aplicação e condições do fi-
nanciamento; 

e) - a relação dos financiamentos conceQ.idos, com a trans-
crição do respectivo contrato ou indicação do Diário Oficial em 
que tiver sido publicado. 

§ 2.º - O cumprimento do disposto neste artigo caberá ao 
Diretor Executivo e sua inobservância constituirá falta grave, pu-
nida com a demissão do cargo. 

Emenda n.0 3 

Suprima-se o Art. 8.0 . 

Emenda n.º 4 

Ao Art. 13: 
Diga-se Cr$ 40. 000. 000,00 em lugar de Cr$ 50. 000. 000,00. 

Emenda n.0 5 

Acrescente-se, depois das palavras "em caráter supletivo'', "e 
mediante acôrdo com os municípios". 

-7-1 
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III - Setor Pesquisa, Administração e eventuais 

10 - Pesquisa de carvão e investigações técno-
lógicas sõbre seu melhor aproveitamento 50.000.000 
11 - Despesas administrativas com a execução 
do Plano ..................................... . 20.000.000  
12 - Diferenças de orçamento das obras previs-
tas e outros empreendimentos sõbre carvão, in-
clusive eventuais ............................. . 50.000.000 

Total 775.000.000 

Emenda n.O 8 

Anexo 2 

I - Setor Transportes 

b) - em Santa Catarina. 

Acrescente-se: 
aparelhamento e obras no Pôrto de Laguna: 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1951. - Daniel Faraco,. 
Relator. 



EMENDAS AO PROJETO N.0 1.045-51, DE AUTORIA 
DO SR. LEOBERTO LEAL . 

EMENDA 

Projeto n.O 1. 045-51 

Adite-se ao Art. 7 .o um segundo parágrafo com a seguinte re-
dação, passando o Parágrafo único a constituir o § 1.º do artigo: 

§ 2.º - Nos contratos de financiamento às emprêsas mine-
radoras que também forem consumidoras ficará assegurado às 
mesmas o direito .de utilizí'l-r o produto beneficiado de produção 
própria até o limite· das suas necessidades, o qual será compu-
tá.do no esquema de produ~~ão e comércio do respectivo ·Estado. 

Justificação 

A mensagem Presidenç:ial, que acompanha o anteprojeto de 
lei sôbre o Plano do Carvão, declara que, no mesmo, "é mantida 
a liberdade de produção e comércio, exceto quanto ao uso de no-
vas formalidades de transportes por emprêsas cujos produtos es-
tiverem abaixo dos requisitos mínimos de qualidade fixadas pa-
ra cada zona produtora". 

Nessa ordem de idéiasi como também foi dito na mensagem, 
"pretende utilizar tôdas as possibilidades do empreendimento par-
ticular, e fortalecê-lo", as~im dispondo, certamente. 

Tendo em consideração o fato de que uma das alavancas da 
indústria carbonífera nacional tem sido o esfôrço e, até mesmo, 
o sacrifício das emprêsas particulares empenhadas numa explo-
ração cujos resultados o Piano pinta em côres tão expressivas. 

Todos quantos se têm detido na análise do problema carbo-
nífero nacional sabem que é essa a realidade. Foi a iniciativa par-
ticular que, secundada pelo Govêrno, deu relêvo e expressão de-
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finida a essa riqueza mineral do Brasil, não se devendo esquecer, 
entre os que colaboraram para êsse resultado, aquêles que se en-
tregaram -à próspecção 'e lavra das jazidas de carvão com o fito 
de utilizarem o combustível sólido em suas próprias atividades 
correlatas, como aconteceu, entre outras, com as companhias de 
navegação e com as emprêsas siderúrgicas. 

No entanto, o Art. 7.º do anteprojeto declara que, nos contra-
tos de financiamento firmados com as emprêsas mineradoras, de 
acôrdo com um dos propósitos do Plano, as mesmas "assumirão 
o compromisso de aceitar o esquema de produção e comércio que 
tiver sido estabelecido para cada Estado". E o Art. 19 fala na 
distribuição da prddução oriunda do Lavador de Capivari "de 
modo a atender precipuamente, a indústria siderúrgica". 

Não parece que a iniciativa particular e a liberdade de co-
mércio, principalmente dos que até aqui têm aplicado esforços e 
recursos na indústria carbonífera visando o consumo da própria 
produção, tenham seus interêsses assegurados mediante aquela 
submissão incondicional ao esquema de produção e comércio alu-
dido no Art. 7.0 e, ainda, àquele consumo preferencial da indús-
tria siderúrgica. 

Quem pesquisou e lavrou carvão para seu próprio uso, reve-
lando, assim, uma compreensão exata e patriótica dos interêsses 
nacionais, deve ter assegurado o direito de consumir sua própria 
produção, sem prejuízo do financiamento que o govêrno lhe deve 
dar até como prêmio dos seus esforços pelo desenvolvimento de 
uma riqueza tão útil ao País. 

Será indefensável, aliás, quando se tem em vista, precípua-
mente, com o Plano de Carvão, libertar as atividades vitais bra-
sileiras que dependem de hulha, dos inconvenientes da importa-
ção, instável e aleatória, que se atribuam vantagens a todos os 
produtores que abasteçam determinada indústria, e se neguem 
tais vantagens a apenas um produtor: a própria indústria. 

Esta a injustiça que a emenda tem em mira evitar. 
Comissão de Economia, 19 de setembro de 1951. - Leoberto 

Leal. 

* 
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EMENDAS 

Acrescente-se ao Anexo n.0 1, Item "a", o seguinte inciso, que 
tomará o número 2, passando a dêste número a 3: 

Emenda n.º 1 

Aparelhamento e dragagem do Pôrto de Laguna, permitindo 
a acostagem de navios até seis metros de calado e carga mecâni-
ca de carvão, Cr$ 50.000.000,00. 

O Pôrto de Laguna, servido, como o de Imbituba, pela Estra-
da de Ferro Dona Teresa Cristina e mais próximo das minas de 
carvão é pôrto federal organizado, tendo sido investidas ali· im-
portantes somas em obras portuárias. 

É êle abrigado do vento nordeste que, naquela região, sopra 
com grande intensidade e amiudadamente. Tal não acontece com 
o Pôrto de Imbituba que, fipesar de com menores gastos permitir 
a entrada de navios de 10 metros de calado, é voltado para o alto 
mar e, por isso, desabrigado. Os navios surtos neste último pôr-
to, quando sopra o nordeste, vento predominante na costa sul ca-
tarinense, procuram abrigo no Pôrto de Laguna, para não serem 
arremessados à praia. De uma situação dessa ordem, ocorrida há 
poucos dias, dá notícia o telegrama apenso à presente. 

Releva notar ainda que o Pôrto de Imbituba não tem carac-
terísticas que permitam a construção de um cais acostável muito 
extenso. Dessa maneira, cpm o aumento da produção do carvão, 
objetivo básico do plano em estudos, êsse pôrto, por si só, não da-
rá vasão rápida a todo o produto a embarcar. 

Ficará assim, Laguna como escoadouro complementar da pro-
dução carbonífera catarin~nse indispensável à grande siderurgia, 
como aliás o tem sido, até hoje. 

A conveniência da ern.enta em aprêço, visando aparelhar La-
guna, é reconhecida, aliás, pelos técnicos do Departamento de Na-
vegação de Portos, Rios e Canais que conhecem o sul-catarinense e 
por quantos têm as mais atividades ligadas àquela região. 

A importância a ser considerada para o Pôrto de Laguna se-
rá obtida da seguinte maneira, que não alterará o montante glo-
bal do crédito a ser aberto: 
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Diminuir-se-á em Cr$ 20. 000. 000. 00, a importância consegui-
da no Item 10 do Anexo n.0 1 destinado a pesquisas de carvão e 
investigações tecnológicas sôbre o seu melhor aproveitamento, fi-
cando o item referido com a seguinte redação: 

Emenda n.º 2 

10 - Pesquisa de carvão e investigação tecnológica sôbre o 
seu melhor aproveitamento - Cr$ 30. 000. 000,00. 

Essa importância aliás, será satisfatória, máxime, tomando-
-se em conta o muito que já existe em matéria de pesquisa, prin-
cipalmente da parte do Departamento da Produção Mineral. 

Os restantes Cr$ 30. 000. 000,00 serão retirados do Item 12 
do referido Anexo n.0 1, que prevê uma verba de Cr$ 70.000.000,00 
(setenta milhões de cruzeiros) para diferença de orçamentos e 
eventuais, verba essa que, mesmo diminuída de Cr$ 30. 000. 000,00, 
ficará com um total bastante elevado, superior a 107<' do mon-
tante de tôdas as obras previstas no plano, que somam, incluída 
a emenda Cr$ 385. 000. 000,00. Ficará, portanto, assim redigido o 
Item 12, em face da 

Emenda 3.ª 

Item 12 - Diferenças de orçamento das obras previstas e 
outros empreendimentos sôbre carvão inclusive eventuais - .... 
Cr$ 40. 000. 000,00. 

Comissão de Economia, 19 de setembro de 1951. - Leoberto 
Leal. 



COMISSÃO DE ECONOMIA 

Áta da 41. ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de setembro de 1951 

Passando à Ordem-do-Dia, o Senhor Presidente anuncia que 
está reaberta a discussão sôbre o Projeto n.0 1. 045/51, que "aprova 
o Plano do Carvão Nacional e dispõe sôbre sua execução". Dêste 
modo, dá a palavra ao Relator. O Senhor Daniel Faraco inicia di-
zendo que tem uma subemenda a apresentar à sua emenda de 
n.0 2 ao mencionado proje~o. Submetida a votos, é aprovada a 
subemenda. O Senhor Marinp Machado pede a palavra para propor 
que seja feita a discussão do projeto e votação artigo por artigo. 
Entretanto, o Sr. Wilson CLJ.nha propõe que seja aprovado o pro-
jeto nos têrmos do parecer do relator, resalvando-se a discussão e 
votação das emendas apresentadas ao projeto. Submetida a votação 
é aprovada a proposição Wilson Cunha. O Senhor Leoberto Leal 
pede a palavra e propõe a r\;!tirada de sua emenda de n.º 2, enca-
minhando uma subemenda à sua emenda de n.º 3. O Senhor 
Presidente passa a submeter a votos, primeiramente, as emendas 
do relator. Assim, são aprovadas as emendas de n. 0 1, 2 e 3, bem• 

como a subemenda à Emenda n.0 2. O Senhor Presidente encami-
nha ao Relator as emendas oferecidas pelos Senhores Wilson 
Cunha, Melo Braga e Jaime Araújo. O Senhor Daniel Faraco, 
relator, propõe que seja adiada a apreciação sôbre as emendas e 
que seja ouvido o Ministério da Viação a respeito. Outrossim, soli-
cita do Senhor Presidente que seja designado um substituto para 
prosseguir na apreciação do projeto em tela, visto que terá que 
viajar para o Rio Grande do Sul . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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COMISSÃO DE ECONOMIA 

Ata da 12.ª Reunião Extraordinária, realizada em 
24 de setembro de 1951 

Dando início à Ordem-do-Dia, cuja finalidade é atender à 
discussão e votação - com destaque - das emendas apresentadas 
ao Projeto n.º 1. 045/51, que "aprova o Plano do Carvão Nacional 
e dispõe sôbre sua execução", já aprovado por esta Comissão, na 
reunião ordinária, realizada na tarde de hoje, é dada a palavra 
ao Senhor Daniel Faraco, relator do mencionado projeto. A votação 
referida resultou da seguinte maneira: Emenda n.0 4 - adiada; 
Emenda n.0 5 - aprovada; Emenda n.º 6 - aprovada; Subemenda 
Marino Machado à Emenda n.0 6 - Aprovada; Emendas ns. 7 e 8 
- adiadas; Emenda Melo Braga - rejeitada com cinco votos con-
tra; Emenda n. 0 1, do Deputado Leoberto Leal - aprovada; Emen-
da Marino Machado ao Art. 4.º - aprovada. O Senhor Presidente 
a esta altura adia a discussão e votação das emendas até que o 
novo relator designado, Senhor Sylvio Echenique, entrando em 
entendimento com o Ministério da Viação e Obras Públicas, esteja 
habilitado a dar parecer sôbre as emendas dos Senhores Daniel 
Faraco, Wilson Cunha, Jaime Araújo e Leoberto Leal. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

Ata da 42.ª Reunião Ordinária realizada em 26 de setembro de 1951 

ORDEM-DO-DIA: É dada a palavra ao Sr. Sílvio Echenique, 
Relator designado para acompanhar a discussão das emendas e 
respectiva votação, referentes ao Projeto n.º 1. 045, de 1951, 
que "Aprova o Plano do Carvão Nacional e sua execução". Dêste 



- 106 -

modo, são aprovadas as emendas dos Senhores Wilson Cunha, Melo 
Braga, Leoberto Leal, Marino Machado, Jaime Araújo e as de 
ns. 4, 7 e 8 do Relator Daniel Faraco . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 

Em 24-9-1951, o Sr. Daniel Faraco apresenta emenda: 

"Submeta-se à Emenda n.0 2 do Relator: 
Art.... - Trimestralmente, publicará a Comissão Executiva 

do Plano do Carvão Nacional, no Diário Oficial da União, resenha 
de suas atividades. 

§ l.º - A resenha mencionará obrigatóriamente: 
a) - o valor das quantias despendidas, a qualquer título, com 

a execução do plano especificada minuciosamente a sua aplicação; 
b) - a relação dos f~nanciamentos solicitados, com menção 

do nome da emprêsa, além \(lo valor, aplicação e condições de finan-
ciamento; 

c) - a relação dos financiamentos concedidos, com a trans-
crição do respectivo contria,to ou indicação do Diário Oficial em 
que tiver sido publicado. 

§ 2.0 - O cumprimento do disposto neste artigo caberá ao 
Diretor Executivo e sua inobservância constituirá falta grave, 
punida com a demissão do cargo. 

S.S., 24 de setembro çl.e 1951 - Daniel Faraco". 

Parecer da Comissão 

A Comissão de Economia, tendo em vista o Parecer do Relator, 
Senhor Daniel Faraco, opina pela aprovação do Projeto n.0 1. 045/ 
51, com as emendas que ofereceu em seu parecer e mais as seguintes, 
com parecer do Relator Sl1-bstituto, Deputado Sílvio Echenique. 

Acrescente-se: 
Emenda n.0 9 

Plano do Carvão Nacional 
Especificação das dotações 
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I - Setor Transporte 
e) ramal ligando Lisímaco Costa e Barro Preto -

Cr$ 200. 000. 000,00 
Sala da Comissão, 24 de setembro de 1951 - Melo Braga 

Emenda n.0 10 

Acrescente-se: 
Anexo 1 

II 

10) Para construção de usinas termelétricas de luz e fôrça 
que utilizem carvão nacional - Cr$ 40. 000. 000,00. - Melo Braga 

A esta emenda, foi apresentada a seguinte subemenda: 
"Acrescente-se após "carvão nacional'', o seguinte: "quando 

instaladas na região das minas, nos pontos de seleção e lavagem 
do carvão." - Sílvio Echenique. 

Emenda n.O 11 

"Acrescente-se ao Anexo n.º 1, Item a, o seguinte inciso, que 
tomará o n.0 2, passando a dêste número a 3: 

2 - Aparelhagem e dragagem do Pôrto de Laguna, permitindo 
a acostagem de navios até seis metros de calado e carga mecânica 
de carvão - Cr$ 50. 000. 000,00. - a) Leoberto Leal e outros. 

Emenda n.O 12 

Emenda substitutiva - Art. n.º 10 
A Comissão Executiva financiará, se assim o desejarem os in-

teressados, a compra das embarcações apropriadas e com caracte-
rísticas que permitam o transporte eficiente e econômico do carvão. 
- Marino Machado. 

Emenda n.O 13· 

Onde convier: 
Para conservação e aparelhagem completa de um cais de car-

vão inclusive pátio de acumulação no Pôrto de Vitória, Estado do 
Espírito Santo - Cr$ 40. 000. 000,00. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1951 - Wilson Cunha. 
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Emenda n.0 14 

Subemenda substitutiva: 

Art. 9.0 - § 2.º. 
§ 1.º - Se for feita, a desapropriação com a anuência da con-

cessionária, esta será indenizada, levando em conta o custo histó-
rico e o tempo da concessão. 

a) Marino Machado e Jaime Araújo. 

Emenda n.O 15 

"Subemenda ao Art. 9.º e § 1.º: 

Ficará a emprêsa concessionária obrigaéla a realizar as obras 
previstas neste Plano, no prazo estabelecido em caso contrário o 
Poder Executivo estará autorizado a proceder a encampação ou 
desapropriação do Pôrto de Imbituba, de acôrdo com o Decreto-
Lei n.0 3. 365, de 21-6-1951. a) Marino Machado e Jaime Araújo. 

Emenda n.O 16 

Subemenda ao Parágrafo único do Art. 15. 

"Acrescente-se à emenfü~ apresentada pelo Deputado Faraco: 
"e juros de 3% a 4%" -- a) Marino Machado. 

Emenda n.0 17 

Emenda ao Art. 4.0 

Parágrafo 2.0 

Substitua-se o representimte da Estrada de Ferro Central do 
Brasil por um representante do Departamento de Comércio e In-
dústria do Ministério do Tr~balho. a) Marino Machado. 

Emenda n.º 18 

Adite-se ao Art. 7.º um segundo Parágrafo único a constituir 
o § 1.º do Artigo: § 2.º -- Nos contratos de financiamento às 
emprêsas mineradoras, ficará assegurado às mesmas o direito de 
utilizar o produto beneficiado de produção própria até o limite dás 
suas necessidades, o qual será computado no esquema de produção 
e comércio do respectivo Estado. a) Leoberto Leal e outros. 
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Emenda n.0 19 

Emenda substitutiva. 

Anexo I 

III - Setor Pesquisa 

10 - Pesquisa de carvão e investigações tecnológicas sôbre 
seu melhor aproveitamento. 

Onde se lê - 50. 000. 000 
Leia-se - 120. 000. 000. 

Sala "Carlos Peixoto Filho", em 24 de setembro de 1951 . -
Rui Palmeira - Sílvio Echenique - Alberto Deodato - Melo 
Braga - Leoberto Leal - Artur Santos - Rondon Pacheco -
Napoleão Fontenele - Jaime Araújo - Aral Moreira - Arnaldo 
Cerdeira - Eduardo Catalão - Wilson Cunha. 



COMISSÃO DE FINANÇAS  

Na Comissão de Finanças o Projeto n.º 1.045/51 foi distribuído 
ao Sr. Ponce de Arruda, para relatar e dar parecer. O Sr. Presi,. 
dente da Comissão autorizou, a seguir, a publicação do parecer, 
para fins de estudo. (D. C. ·N. - 28-9-1951 pág. 8739) . 

RELATóRIO N.0 17 

Relatório do Deputado Ponce de Arruda ao Projeto n.0 1.045, de 1951, que 
aprova o Plano do Carvão Nacional e dispõe sôbre sua execução. 

Estudos procedidos por técnicos brasileiros sôbre o carvão na-
cional evidenciaram ao Poder Executivo que êsse produto é caro 
e insatisfatório, gerando a d~sorganização da indústria e salários 
baixos para os operários nela integrados. As causas essenciais dêsse 
fenômeno foram encontrados, principalmente, nos maus transpor-
tes, na falta de beneficiamento adequado, e na ausência de explo-
ração mecanizada. Adiantam os estudos que se poderá obter sensí-
veis reduções nos preços do carvão nacional, de modo que êste ve-
nha a ser igual ou menor do que o similar estrangeiro desde que se 
adote uma política de racionalização da produção e do consumo. 

Essa racionalização, co~ as medidas justificativas, foram re-
metidas ao Poder Legislativo, para apreciação com a Mensagem 
n.º 252-51 do Poder Executivo contendo um projeto de lei e dois 
anexos consubstnciando o Plano do Carvão Nacional. 

O Plano é um conjunto de obras e investimentos, ao qual se 
entrosam obras previstas no Plano Salte, comuns a um e outro. 

Objetivamente visa o Plano do Carvão aumentar a produção 
de carvão nacional vendável çlo atual 1. 400. 000 t. para 2. 500. 000 
t., o que corresponde a uma produção de 3. 700. 000 t. de carvão 
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bruto, melhorando os tipos e reduzindo os preços. A finalidade 
precípua é a produção de 450. 000 t. de carvão-metalúrgico. Para 
alcançar êsse intento propõe sejam executadas as seguintes obras 
e serviços, num praça de 5 anos: 

I Setor Transportes 

a) Santa Catarina: 
1) 

2) 

Construção do Pôrto de Imbituba, permitindo acosta-
gem de navi os de 10 m de calado e carga mecânica do 
carvão, e indenizações correlatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aquisição de uma frota carvoeira, para transporte 
a granel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

160.000.000,00 

110. 000. 000,00 

b) no Rio Grande do Sul: 
3) 
4) 

Construção de 
Construção de 

ramais ferroviários para as minas .. 
um parque carvoeiro em Pôrto Alegre 

20. 000. 000,00 
10. 000. 000,00 

c) na Estrada de Ferro Central do Brasil: 
5) Construção de uma carvoeira em Japeri 10. 000. 000,00 

d) no Pôrto do Rio de Janeiro: 
6) Aparelhamento do pátio de carvão e dragagem 25. 000. 000,00 

II - Setor Mineração e Indústria 

7) Financiamento da aquisição e instalação de equipa-
mento para as minas e de aparelhagem para a lavagem 
do carvão ......................................... . 180. 000. 000,00 

8) Financiamento das indústrias que utilizarem carvão 
nacional como matéria-prima, que consumirem pirita 
do carvão nacional ou que se destinarem a obter enxô-
fre dessa pirita .................................... . 50. 000. 000,00 

9) Assistência social aos trabalhadores da indústria ... . 30 . 000. 000,00 

!II - Setor Pesquisa, Administração e eventuais 

10) Pesquisa de carvão e investigações tecnológicas sôbre 
seu melhor aproveitamento ....................... . 50. 000. 000,00 

llJ Despesas administrativas com a execução do Plano .. 20. 000. 000,00 
12> Diferenças de orçamento das obras previstas e outros 

empreendimentos sôbre carvão, inclusive eventuais .. 70. ººº. 000,00 

'l' O TAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735.000.000,00 

Aplicação de recursos essenciais ao Plano já autorizado pela 
Lei n.o 1 .102, de 18-5-1950 
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I - Setor Transporte 

a) no Rio Grande do Sul: 
1) Construção de uma ponte sôbre o Rio Jacui, entre 

Triunfo e São Jerônimo ........................... . 50. 000. 000,00 
2) Melhorias na Viação Férrea do Rio Grande do Sul ... . 10. 000. 000,00 
3) Prolongamento do cais acostável de Pôrto Alegre, até 

o parque carvoeiro ......................•........... 10. 000. 000,00  

b) em Santa Catarina: 
4) Melhorias no P. da E. F. D. Teresa Cristina 80. 000. 000,00 

c) no Paraná: 
5) Melhorias na Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, 

mediante reforma dos ramais do Rio do Peixe e Para-
napanema, construção das variantes Wenceslau Brás-
-Itararé e Joaquim Murtinho, Itararé e aquisição de 
material rodante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000.000,00 

c) na Estrada de Ferro Central do Brasil: 
6) Aquisição de material rodimte e de tração para trans-

porte do carvão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170. 000. 000,00 

d) no Pôrto do Rio de Janeiro: 
7) Aparelhamento do pátio de carvão e dragagem 20. 000. 000,00 

400. ººº. 000,00 

Excluídas as inversões já autorizadas pela Lei 1.102-50, os 
investimentos específicos do Plano do Carvão se distribuem da se-
guinte forma: 

Mineração .......................................... .  180. ººº. 000,00 
Transportes ........................................ . 335. ººº. 000,00  
Indústria ........................................... .  50. ººº. 000,00 
Assistência Social .................................. .  30. ººº. 000,00 
Pesquisas .......................................... . 50. ººº. 000,00  
Administração ..................................... . 20. ººº. 000,00  
Eventuais .......................................... .  70. ººº. 000,00 

Para melhor apreciação sôbre as incidências, por zona carvoei-
ra, pode-se apresentar a seguinte distribuição geográfica aproxi-
mada das estimativas dos investimentos do Plano do Carvão, in-
clusive as do Plano Salte (Lei 1.102-50). 
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Para o carvão do Rio Grande do Sul: 
Mineração .......................................... .  
Ponte sôbre o Rio Jacuí ......................... .  
Cais carvoeiro de Pôrto Alegre .................... .  
Ramais ferroviários ................................. .  

Para o carvão de Santa Catarina: 
Mineração .......................................... .  
Pôrto de Imbituba .................................. .  
Frota Carvoeira ............................ , ........ .  

E . F . D . Teresa Cristina ......................... .  

Para o carvão do Paraná: 
Mineração ........................................... .  
Melhoramentos ferroviários ......................... .  

50. 000. 000,00 
50. 000. 000,00 
10. 000. 000,00 
30 . 000 . 000,00 

140. 000. 000,00 

100. 000. 000,00 
160. 000. 000,00 
110. 000. 000,00 
80 . 000 . 000,00 

450. 000. 000,00 

30 . 000. 000,00 
60. 000. 000,00 

90. 000. 000,00 

Para atender Volta Redonda e ferrovias do centro: 
Pôrto do Rio de Janeiro ........................... .  
Melhoramentos na E. F.c. do Brasil ................ .  
Carvoeira em Japeri ............................... .  

Para atender às zonas carvoeiras em geral: 
Pesquisas ........................................... .  
Indústrias .......................................... .  
Assistência Social .................................. .  
Administração ...................................... .  
Eventuais .......................................... .  

50. 000. 000,00 
170. 000. 000,00 

10. 000. 000,00 

230. 000. 000,00 

50. 000. 000,00 
50. 000. 000,00 
30. 000. 000,00 
20 . 000 . 000,00 
70. 000. 000,00 

220. 000. 000,00 

Razões determinantes désses investimentos 
A semelhança do Plano Monet, como já se disse, o Plano do 

Carvão tem por objetivo melhorar a produção, aumentá-la e di-
minuir o preço da venda, a fim de que o nosso carvão, que é um 
carvão medíocre e inferior ao estrangeiro em calorias, possa con-
correr com êste no mercado brasileiro, proporcionando economia 
às indústrias e aos transportes que dele utilizarem, e afastando em 

-8-I 
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parte razoável, a importação daquele, o que redunda em economia 
de divisas e maior tranqüilidade à segurança nacional em casos 
de guerra, porque se trata de uma indústria de base. O fim prin-. 
cipal é atender ao aumento de consumo de Siderurgia de Volta 
Redonda que, duplicando as suas instalações para produção de aço, 
consumirá o dôbro do que atualmente consome. 

Uma rápida visão sôbre os preços do carvão nacional e a pro-
porção em que é consumido em relação ao estrangeiro, constitui 
um aumento eloqüente em prol do Plano do Carvão. 

Em 1950, as diversas atividades que utilizam o carvão como 
combustível consumiram 1.111.000 t. de carvão estrangeiro, con-
tra 1. 339. 000 t. de carvão nacional, pagamos aquêle ao preço de 
Cr$ 360,00 a tonelada e por êste Cr$ 430,-00 a Cr$ 490,00, sendo 
de notar que o rendimento térmico do nacional é bem menor ao 
do estrangeiro. Em valores unitários, cada milhão de quilo/calorias 
custou aos que utilizaram carvão nacional, Cr$ 80,00, enquanto os 
que empregaram carvão estrangeiro, Cr$ 60,00 e os que se servem 
de óleo, Cr$ 58,00. 

Disse se infere que alguma coisa em nossa indústria carvoeira 
está errada, pelo que procllram os técnicos localizar os defeitos e 
propor os meios de correçâ<). 

Em Santa Catarina, as deficiências foram sentidas na falta de 
mecanização das minas, na desorganização do transporte por au-
sência de silos e de aparel11fagem condigna nos portos e pela irre-
gularidade do fluxo da nav'Fgação. 

Os estudos feitos pela Siderurgia Nacional, Consórcio Cadem 
do Rio Grande do Sul e Mineração do Brasil, concluiram, satisfa-
tóriamente, pela mecanização da exploração, substituindo o atual 
sistema de cortadeiras a ar comprimido, ou picareta pelas corta-
deiras elétricas. :a!ste sistema virá aumentar o rendimento do tra-
balho de 0,5 toneladas-homim-dia por 2 e 3 toneladas-homem-dia. 
Em conseqüência, o preço do carvão nas minas se reduziria de 
Cr$ 160,00 para Cr$ 100,00. 

A marinha mercante verificou em seu estudo que o custo do 
transporte entre Imbituba-H.io, se fôr feito em 30 viagens redondas 
por ano, em navios apropriados de 10. 000 toneladas poderá baixar 
o preço do transporte de 150 para 45 cruzeiros. 

Segundo o D. N. Portos, Rios e Canais, a política portuária 
do Sul de Santa Catarina tem que fixar no Pôrto de Imbituba, 

http:Imbituba-H.io
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o único que poderá dar acostagem para navio de 10 e mais metros 
de calado. O Pôrto de Laguna está-se assoreando e nêle nunca se 
poderá contar com profundidade superior a 6 ms, sendo duvidoso 
mesmo êsse valor; o Pôrto de Araranguá é de construção quas~ 
impossível por motivos de ordem técnica e financeira. O projeto 
organizado para Imbituba prevê a construção de 300 ms de cais, 
molhe de proteção, silos com 50. 000 t. de capacidade, correias 
transportadoras, linhas e desvios, tombadores automáticos, pátiqs 
de armazenamento, obras complementares e uma velocidade de 
carga de 2. 000 t. por hora. :J!:sse pôrto poderá ter um movimento 
de exportação de 5. 000. 000 t. por ano. · · 

O sistema de transporte em Santa Catarina depende de melhor 
articulação e acréscimo da aparelhagem, com relativo pequeno dis-
pêndio. A E. F. D. Teresa Cristina está relativamente bem aparelha-
da, com algum material moderno, mas a sua capacidade de trans-
porte se vê seriamente afetada pelo fato de os seus vagões perma.:. 
necerem imobilizados como silos e pela complexidade de operações, 
não só de carga nas minas, como de descarga seja no Lavador dé 
Capivari, ou seja nos Portos de Laguna e Imbituba. 

No Rio Grande do Sul, o carvão produzido na zona do Jacuí 
depende de um complicado e ineficiente sistema de transporte. 
Assim, o carvão minerado na região do Arroio. dos Ratos e Butiá 
atinge as margens do Rio Jacuí através de duas pequenas ferrovias 
(a E. F. São Jerônimo, de propriedade do Consórcio Cadem e a 
E . F . J acuí, de propriedade do Govêrno Federal e administração da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul). Ao atingir o rio no Pôrto 
Conde, o carvão é atravessado em cabo aéreo, indo até a Estação 
Silo, 6 km, distante onde é entregue à Viação Férrea. O carvão de 
São Jerônimo, ao alcançar o rio, em Pôrto Xarqueada, bem como 
certa fração do de Butiá, são carregados em chatas com destino 
a Pôrto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Não há silos suficientes nas 
minas e nos portos fluviais, de modo que o fluxo do transporte 
não pode ser uniforme, resultando disso prejuízos vultosos nos 
setores do cabo aéreo, da navegação e das ferrovias, prejuízos êsses 
que têm de ser diluídos na mineração, alcançando com êles, em 
última análise, a Viação Férrea que é a maior consumidora do 
produto. Só a E .F. Jacuí apresenta um deficit anual de Cr$ 
7. 000. 000,00 que é pago pela União, o que equivale a uma subven"" 
ção federal indireta de Cr$ 25,00 por tonelada de carvão de Butiá 
e Leão, por ela transportada. Verificou-se mais que o transporte. 
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fluvial em rio assoreado como o Jacuí será mais caro que o ferro-
v1ário. Daí a conclusão de se levar até às minas as linhas da Viação 
Férrea com a construção de uma ponte rodo-ferroviária sôbre o 
Rio Jacuí. Calculou o antigo Diretor do DNEF, Dr. Artur Cas-
tilho, que a tonelada-quilômetro, numa zona plana, como a da 
·várzea do Jacuí, poderá ficar em 20 centavos. Assim, por êsse em-
preendimento, o custo do transporte até Pôrto Alegre seria de 20 
cruzeiros, quando no sistema atual é de Cr$ 50,00. Com tal ponte 
e prolongamento ferroviário o cabo aéreo será eliminado, como eli-
minadas seriam as estradinhas de ferro, e o carvão gaúcho passaria 
_a custar 100 cruzeiros fob minas, por tonelada, quando atualmente 
custa 206 cruzeiros cif, estação do Silo, .para igual quantidade. 
Com êsse preço se reduziriam as despesas de custeio da ferrovia em 
45 milhões de cruzeiros por ano e se eliminaria o deficit da Viação 
.:Férrea, que pesa no orçamento da União. Será motivo de exame 
. e ponderação o melhor tipo de transporte entre Pôrto Alegre e a 
Lagoa dos Patos, se atrav~s de chatas ou de navios de tonelagem 
adequada. O combustível qestinado a Pelotas e Rio Grande deverá 
ser manipulado em um pátio carvoeiro a ser construído no cais de 
Pôrto Alegre, desde que o sistema de transporte sofrerá radica) 
transformação, ficando· el~rninado o trecho fluvial do Rio Jacuí .. 

Hàverá no Rio Grande do Sul, corno em Santa Catarina a ado-
ção de mecanização na e:x:ploração e beneficiamento, o que ainda 
não se dá. 

No Paraná, as principais dificuldades atuais do transporte re-
side, segundo os produtores, na deficiência de tração e no mau 
estado de linha e ramais do Rio do Peixe e nos trechos Venceslau 
Braz - Jaguariaiva - I~araré. Além de pequenas melhorias na 
infra-estrutura e execução de variantes, atribui-se decivisa impor· 
tância econômica à construção do ramal ligando Itararé a Joaquirr. 
Murtinho, para desafôgo do tráfego. 

O carvão da bacia do Rio do Peixe é o mais receptível sob e 
ponto de vista de beneficiamento, não exigindo aparelhagem com 
plicada, bastando, ao que se prevê, a lavagem em mesa ou outrc 
equipamento de fácil condução. Na mineração se adotará a rneca 
nização. Com essas medidas, estima-se que o carvão do Paraná 
que custa atualmente fob minas de Cr$ 150,00 a Cr$ 180,00, tenh! 
o seu preço reduzido para Cr$ 110,00, nas minas. 
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Ao chegar ao Rio de Janeiro o carvão de Santa Catarina tem 
para si reservado novos obstáculos no pôrto. Não assegurando a 
E. F. Central do Brasil regularidades de transporte para a retirada 
do carvão do pôrto para o interior, os navios ficam 30 a 40 dias 
aguardando vaga, ou ocasião propícia, sujeitos a despesas de dez 
mil cruzeiros diários. 

Dada a importância do nó que representa o Pôrto do Rio de 
Jàneiro para a indústria carvoeira, fácil é de ver que qualquer 
perturbação neste, reflete imediatamente nos setores de transporte 
e lavagem do Sul do País, congestionando os portos de Imbituba e 
Laguna, o Lavador de Capivari e as próprias minas. Planejou-se 
prepará-lo para descarga rápida e eficiente, atendendo às recla-
mações da Administração do Pôrto contra os diversos fatôres que 
dificultam as operações portuárias e diminuem o seu rendimento, 
entre estas a diversidade e multiplicidade dos tipos de combustível, 
o grande número de consignatários, a falta de uniformidade do 
fluxo dos navios e a impropriedade dêstes para o transporte de 
mercadoria a granel. Admitiu-se como solução mais conveniente 
preparar o Pôrto do Rio de Janeiro para a almejada ampliação do 
fluxo do carvão, conjugada esta com a possível exportação de mi-
nérios de ferro do Vale do Paraopeba e de manganês do Centro 
de Minas. Resume-se o programa de melhoramentos em estabele-
cer sistema de descarga anual para 400.000 t de carvão, exportação 
de minério de ferro e manganês de 1.500.000 t; velocidade de descar-
ga de 300 t-hora; capacidade de estocagem do carvão 120.000 t e 
capacidade de estocagem de minério de 200.000 t. Para tanto pen-
sa-se em fazer dragagem do cais de São Cristóvão e um canal de 
acesso; aquisição de 2 guindastes elétricos do portal de 6 t, dois 
transportadores de carvão e reserva de 900 ms. da frente portuária 
no cais para meneio do minério e carvão. Para atender eventualida-
des e tendo em vista a necessidade de garantir a perfeita elastici-
dade do nó, de forma a não afetar o pôrto, a frota e as minas, os 
possíveis congestionamentos ou interrupções transitórias do tráfego 
ferroviário na Central, aconselha-se a construção de uma carvoeira 
em Japeri, com capacidade de armazenamento para 150.000 t; a 
qual funcionará em casos extremos e acidentalmente, como um pro-
longamento do pátio carvoeiro do Rio, onde seria impossível cons-
truir uma nessas condições dado o alto preço dos terrenos. Daí 
inclusão dessa obra no Plano. Qualquer programa visando à racio-
nalização da indústria do carvão nacional ou ampliação de Volta 
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dução corresponderá a um valor anual de dez milhões de dólares 
e só a economia direta de divisas, resultante da diminuição de im-
portação de 250. 000 t por ano de carvão estrangeiro substituídas 
pelo similar nacional, atingirá a cêrca de 5 milhões de dólares o 
que é perfeitamente suficiente para satisfazer aos encargos daquele 
financiamento. 

Rentabilidade do Empreendimento 

Anexo à Mensagem figuram os quadros com dados econômicos, 
composição de preços das diferentes espécies do produto e uma 
estimativa do balanço econômico-financeiro conjunto de futura 
indústria, no qual se evidencia a rentabilidade do empreendimento, 
adotando-se os preços cif Rio de Cr$ 223,00 para a venda do carvão 
vapor-grosso e Cr$ 273,00 para o metalúrgico, enquanto o vapor-
-fino seria vendido a Cr$ 115,00 cif Capivari. Assim o milhão de 
kcal passaria a custar, respectivamente, Cr$ 35,00, Cr$ 39,00 e 
Cr$ 20,00. 

Com êsses preços fica assegurado um lucro bruto de 28 % , 
sôbre o investimento na mineração. Por seu turno, na mineração de 
carvão-de-banco, para uma venda de 650. 000 t ·será de ......... . 
Cr$ 30.000.000,00, ou Cr$ 46,00 por tonelada; o lucro na mineração 
do carvão-de-fôrro para uma venda de 750. 000 no Lavador de Capi-
vari a Cr$ 96,00 a tonelada, resultará em Cr$ 33. 000. 000,00 ou 
Cr$ 44,00 por tonelada e o lucro no setor do Lavador de Capivari 
será de Cr$ 7. 275. 000,00 para a venda de 450. 000 t de carvão-me-
talúrgico a Cr$ 273,00 a t e 75. 000 t de carvão-vapor-fino a .... 
Cr$ 115,00 a t, ou ainda de Cr$ 14,00 por t de carvão vendável dali 
saído. 

Racionalização de indústria 

O atual consumo de carvão nacional, conforme já nos referi-
mos, é da ordem de 1.400.000 t, contribuindo para êste total o de 
Santa Catarina com 600. 000 t, o do Rio Grande do Sul com 700.000 
t e o Paraná com 100. 000 t em números redondos. 

O programa de racionalização da indústria prevê o aumento 
de produção de carvão vendável para 2. 500. 000 t, assim discri-
minada: 
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Toneladas 

Santa Catarina ................................ . 1.200.000  
Rio Grande do Sul ............................ . 1.000.000  
Paraná ........................................ . 300.000  

2.500.000 

. O carvão de Santa Catarina é o que objetiva primordialmente 
o Plano, por ser êle o utilizado nas indústrias siderúrgicas de Volta 
Redonda, cuja ampliação exigirá maior consumo. Como parte de 
racionalização de produção aconselha o Plano a que se destine o 
carvão-de-fôrro para o coque metalúrgico, promovendo em separado 
o seu beneficiamento. Foi prevista a mineração geral de 750. 000 t 
de carvão-de-ferro por ano e 1. 500. 000 ·t de carvão-de-banco no 
mesmo tempo. 

As 750. 000 t de carvão-de-forro promoverão 450. 000 t de car-
vão-metalúrgico; 75. 000 t de carvão-vapor-fino e 225. 000 t de re-
jeito. 

As 1 . 500. 000 t de càrvão-de-banco produzirão 650. 000 t de 
carvão-vapor-grosso e 850. 000 t de rejeito. 

Os rejeitas do carvão-ele-forro serão aproveitados para a produ-
ção de 110. 000 t de pirita ou 52. 000 de enxôfre. Os de banco serão 
aproveitados emrecuperaç.ão de 60% do pêso em peneração de 1%" 
e na produção de 50. 000 ~ de enxôfre ou 100. 000 t de pirita. 

Assim, o total de proqutos vendáveis de carvão de Santa Cata-
rina totalizariam 1.175. OQO t de carvão dos diversos tipos e 210.000 
t de pirita recuperável ou 100. 000 t de enxôfre. 

Prevê mais o plano, caso haja conveniência de aumentar a 
quantidade de carvão-metalúrgico, sem incrementar a de carvão-
vapor, poder-se separar os finos do banco, submetendo-se a um tra-
tamento separado. 

Desde que não faz parte do programa impor o consumo obriga-
tório do carvão nacional e, como há uma relação mais ou menos 
constante, entre a produção de carvão-metalúrgico e o de outros 
tipos, que é obrigatória, r:pister se fêz estudar o mercado para ra-
cionalização do consumo. E a conclusão sôbre o mercado, a que se 
chegou, foi a seguinte: 

Na hipótese de não consumir carvão nacional na fábrica de 
Cabo Frio, as 120. 000 t que lhe são atribuídas serão absorvidas 
pela substituição de lenha nas estradas de ferro e diversas 

http:emrecupera�.�o
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indústrias no raio de ação do carvão de Santa Catarina, as quais 
consomem em lenha o equivalente a um milhão de toneladas de 
carvão. 

Para o carvão do Rio Grande do Sul, a previsão é de que êle 
será todo consumido dentro do Estado, admitindo-se alguma pe-
quena exportação eventual para a Argentina e o Uruguai. 

Carvão-Metalúrgico 
Toneladas 

Companhia Siderúrgica Nacional ............... . 360.000 
Companhia de Gás do Rio -- São Paulo - Santos 

e Niterói ou novas usinas metalúrgicas ....... . 90.000 

Carvão-Vapor-fino 

Companhia Siderúrgica Nacional (Usinas terme-
létricas) ..................................... . 75.000 

Carvão-Vapor-grosso 

Consumidores atuais .......................... . 350.000 
Companhia Nacional de Alcalis ................ . 120.000 
E. F. Central do Brasil (Consumo adicional) ... . 100.000 
Companhias de Navegação (Consumo adicional)· .. 80.000 

1.175.000 

O consumo se repartirá entre a Viação Férrea Rio Grande do 
Sul, que é a maior consumidora, a usina termelétrica de São 
Jerônimo; a fábrica de cimento Portland Cimensul; produção do 
gás e indústrias diversas. Além do crescimento vegetativo do Es-
tado e do alargamento do consumo pelo abastecimento do produto, 
o aumento visível que se poderá estimar para o carvão gaúcho será 
de 100 .000 t para a usina termelétrica de São Jerônimo e de 
50. 000 t para a fábrica de cimento. 

Para o carvão do Paraná a previsão é a de se utilizá-lo no 
Estado e na zona fronteira do Estado de São Paulo, sendo consu-
mido pela Rêde Viação Paraná-Santa Catarina, pela E. F. Soroca-
bana, as quais já consomem cêrca de 70. 000 t anuais dêsse 
combustível e que, com o barateamento do preço, poderá deslocar 
um milhão de metros cúbicos dos 2 milhões de lenha aí consumidos, 
o que corresponde a 200. 000 t de carvão a possível montagem 
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da fábrica de cimento na zona geo-econômica do carvão, que 
poderá absorver 50. 000 t por ano e o seu consumo pela fábrica 
de celulose de Monte Alegre, também avaliado em 50. 000 t por ano. 

As despesas recuperáveis e os benefícios regionais 

Em rápido balanço poder-se-á dizer que as economias resul-
tantes para a União e os Estados são apreciáveis com a raciona-
lização da indústria carvoeira, pela redução nos orçamentos de 
custeio de diversas autarquias, cujos deficits terminam por onerar 
o Tesouro Nacional, de alguma forma. Sàmente a diminuição do 
custo de 350. 000 t de carvão de Santa Catarina, consumidas pela 
Central do Brasil, Lóide Brasileiro, Leopotdina Railway, Cia. Cos-
teira e Rêde Paraná-Santa Catarina (na base de Cr$ 200,00 a menos 
por tonelada) resultam em Cr$ 70. 000. 000,00 anuais. 

Por outro lado, a redução do custo do carvão da bacia do Jacuí 
consumidos pela Viação Férrea Rio Grande do Sul, na base de 
Cr$ 100,00 por tonelada, reidundam em Cr$ 45. 000. 000,00, e mais 
a eliminaçãço do deficit da E. F. Jacuí no montante de Cr$ .... 
7. 000. 000,00. 

A estas economias efetivas de 122. 000. 000,00 de cruzeiros, de-
vem-se juntar aquelas feitq.s pelas companhias de economia mista 
consumidoras do carvão nacional como a Siderúrgica Nacional e a 
Vale do Rio Doce. 

Com essas economias, em 6 ou 7 anos estará amortizada a 
inversão feita pela União. ~ntretanto, os benefícios ficarão para a 
coletividade e os valores correspondentes ao financiamento das em-
prêsas privadas reverterão aos cofres públicos em 15 anos, ou outro 
que seja o prazo do financi.amento e a economia de divisas com a 
importação do produto estrangeiro será perene. Os consumidores 
continuarão a ter o carvão pela metade do preço e o País terá ganho 
uma riqueza considerável, que dará um fluxo apreciável para os 
cofres públicos. O Rio Grande do Sul terá o deficit da Viação Fér-
rea eliminado e o prolongq.mento dessa ferrovia através da ponte 
sôbre o Rio Jacuí, que virá acelerar a construção de ligação Pelotas-
-Canguçu-Barretos de granP.e significação estratégica e econômica. 

Em Santa Catarina, urpa zona tôda terá a sua economia orga-
nizada, um novo e importante pôrto e melhor capacidade de tráfego 
na E.F. D. Teresa Cristina, que trará largas perspectivas ao Estado. 
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O Estado do Paraná se beneficiará com o desenvolvimento da 
zona carvoeira do Rio do Peixe, assim como parte do Estado de São 
Paulo, e, também, com as melhorias das condições da Rêde Viação. 

No Rio de Janeiro o aparelhamento do cais carvoeiro, refletirá 
beneficamente, assim como à região mineira de ferro e manganês 
que dêle se servirá. 

Deve-se assinalar, por fim, que somente não é recuperável dire-
tamente a quantia de 100 milhões de cruzeiros empregados nos se-
tores de pesquisa, assistencial social e administração. 

Vantagens do campo social 

A mecanização intensiva e progressiva permitirá reduzir de 
1/5 o atual pessoal mineiro, permitindo melhor assistência social e 
sensível elevação de salários, além de substituir em trabalho tão 
penoso o braço do homem pela máquina. 

Não há que temer o desemprêgo em um país de franca expan-
são da sua economia, até porque a diminuição do número de mi-
neiros trará um aumento de braços para as atividades agro-pecuá-
rias e novas indústrias que se formarem. 

Exame do projeto 

O Art. 1.º traduz os objetivos do Plano do Carvão e os meios 
de realizá-lo pelos empreendimentos constantes do Quadro n.0 1 
do Anexo. 

O Art. 2.0 dispõe sôbre o montante das despesas no valor de 
Cr$ 735. 000. 000,00, autorizando a abertura de crédito dessa impor-
tância, a serem despendidas da seguinte forma, pelo Poder Exe-
cutivo: 

Cr$ 
Exercício de 1952 185.000.000 
Exercício de 1953 185.000.000 
Exercício de 1954 185.000.000 
Exercício de 1955 170.000.000 
Exercício de 1956 10.000.000 

O Parágrafo único dêsse artigo manda incluir, nos orçamentos 
anuais, as dotações destinadas ao custeio dos empreendimentos 
constantes do Anexo II, já autorizado pela Lei 1. 102, de 1950. O 
Art. 3.0 e seus §§ 1.º e 2.0 autorizam o Poder Executivo a realizar 
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operações de crédito externo até o valor de 20. 000. 000 de dólares, 
observadas as condições usuais em operações análogas já contra-
tadas ou garantidas pelo Govêrno Federal. Autoriza outrossim o 
Poder Executivo a dar garantias do Tesouro aos empréstimos feitos 
por entidades públicas ou privadas no exterior, dentro do limite 
acima referido, para o objetivo definido. 

O Art. 4.º e seus parágrafos criam a Comissão Executiva e o 
Conselho Consultivo do Plano, fixando-lhe a composição, a forma 
de escolha, remuneração e o tempo de duração. 

O Art. 5.0 alínea e parágrafos definem a competência da Co-
missão Executiva e do Conselho Consultivo do Plano. O Art. 6.º au-
toriza o Poder Executivo a conceder financiamento até o total de 
Cr$ 180. 000. 000,00 às emprêsas mineradoras que desejarem meca-
nizar a extração e montar lavadores para o carvão por elas extraí-
das. Os três parágrafos dêste artigo regulam a forma e estipulam 
as condições para que seja obtido o financiamento pelas emprêsas 
privadas mineradoras. 

O Art. 7.0 estipula qu:e os contratos de financiamento obrigarão 
essas emprêsas a aceitar o esquema de produção e comércio estabe-
lecidos e a exibir a sua contabilidade à Comissão Executiva e Con-
selho Nacional de Minas e Metalurgia, para efeito de fixação do 
preço. 

O Art. 8.0 e seu Parágrafo único dá a competência à Comissão 
Executiva, com audiência do D. N. Produção Mineral, a baixar 
instruções aos mineradori:$ acêrca dos processos de extração e lava-
gem do carvão, fixando, principalmente a racionalização do carvão 
tipo metalúrgico. 

O Art. 9.0 autoriza o Poder Executivo a proceder à encampa-
ção ou desapropriação do Pôrto de Imbituba, caso haja conveniên-
cia e fixando no § 1.0 a obrigação de emprâsa concessionária de 
realizar as obras previstas no Plano, no prazo estabelecido caso não 
se faça a desapropriação ou encampação e no § l.° cogita da inde-
nização pelo custo histórico com o acréscimo de 20% dêste, na 
hipótese de desapropriação com anuência da concessionária. O 
§ 3.0 e as suas alíneas disf>Õem que, no· caso de reversão do pôrto, po-
derá o Presidente da República autorizar seja êle explorado sob 
regime de arrendamento, cabendo preferência a atual concessioná-
ria, em ig1:1aldade de condições ou determinar à Comissão Executiva 
a superintendência de sua administração. 
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O Art. 10 defere à Comissão Executiva a competência para ad-
quirir as embarcações previstas no Plano e o seu Parágrafo único 
reserva essas unidades para as linhas de transporte do carvão, que 
só poderão ser destinadas a outros fins mediante audiência da mes-
ma Comissão. 

O Art. 11 estatui o uso das facilidades do pôrto e do transporte 
que forem estabelecidas para os tipos de carvão aprovados pelo Con-
selho Nacional de Minas e Metalurgia. 

O Art. 12 determina a audiência do Conselho de Minas e Me-
talurgia na fixação das tarifas de serviços públicos e de fretes para 
o carvão. 

O Art. 13 e seu parágrafo autoriza o Poder Executivo a financiar 
as indústrias nacionais que utilizam a pirita do carvão nacional na 
produção de ácido sulfúrico ou enxôfre, num total até Cr$ ..... 
50. 000. 000,00 mediante processo em que se demonstrem a situa-
ção econômica e os métodos de produção, para serem apreciados 
pelos órgãos competentes. 

O Art. 14 e seus parágrafos autorizam o Poder Executivo a 
conceder financiamentos, até a quantia de Cr$ 30. 000. 000,00 às 
emprêsas mineradoras que desejarem ampliar ou criar serviços de 
assistência social e melhoria das condições de yida dos seus traba-
lhadores, permitindo, outrossim, a aplicação direta pelo Govêrno, 
em caráter supletivo, parte daquela importância até Cr$ ....... . 
10. 000. 000,00. 

O Art. 15 e seu Parágrafo único regulam a maneira de efetuar 
o financiamento previsto nos Arts. 6.º 13 e 14 do projeto, que será 
sob condições favoráveis de juros e amortização, em contratos-tipos, 
previamente aprovados pelo Presidente da República. 

O Art. 16 cogita das modalidades de financiamento, isentando 
o contrato de pagamento de selos. 

O Art. 17 determina sejam os contratos de financiamento sub-
metidos à aprovação do Tribunal de Contas e a fiscalização dos 
mesmos pela Comissão Executiva, enquanto exista, passando daí 
por diante ao D. N. Produção Mineral. 

O Art. 18 trata da hipótese do financiamento ser obtido por 
intermédio de instituições bancárias, ao invés do Govêrno, e deter-
mina, nesse caso, que das dotações constantes do Anexo I para 
êsse mister só venham a ser aplicadas as parcelas determinadas a 
satisfazer os encargos daquêle financiamento. 
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Pelo Art. 19 o Presidente da República, ouvida a Comissão 
Executiva, expedirá atos necessários à solução das questões decor-
rentes da execução do Plano, as quais são enumeradas nas Alíneas 
a, b e e, modalidade de administração do Lavador de Capivari e da 
frota carvoeira e de distribuição da produção do lavador, de modo 
a atender, principalmente à indústria siderúrgica. 

Pelo Art. 20 os equipamentos necessários à racionalização de 
indústria de carvão, gozarão de prioridade na concessão de câm-
bio e de licença de importação, assim como de impostos e taxas 
aduaneiras, se encomendadas dentro de 4 anos. 

O Art. 21 determina que as despesas decorrentes da aplicação 
da lei em estudo, que não possuam destinação específica prevista, 
exceto a de pessoal ou administração, córram pela dotação para 
eventuais, consignada no Item 12 do Anexo n.0 1. 

Pelo Art. 22 fica estabelecido um sistema especial de movimen-
tação dos fundos do Plano Nacional do Ci:trvão, que após registro 
no Tribunal de Contas serão postos no Banco do Brasil à disposição 
do Diretor Executivo que 1 os movimentará livremente e compro-
vando o seu emprego, no ~inal de cada exercício, pelo processo de 
tomada de contas. 

O Art. 23 estabelece a validade das dotações previstas no 
Art. 2.0 , até o exercício de 1956. 

O Parágrafo único dispõe que as economias que eventualmente 
puderem ser feitas em qualquer setor, salvo as obtidas por emprés-
timo das instituições bancárias, poderão ser aplicadas, a juízo do 
Presidente da República, no esfôrço das dotações destinadas a ou-
tro setor ou item de que cogita o projeto. 

O Art. 24 estabelece por onde corre as despesas com os tra-
balhos da Comissão Executiva, no exercício corrente. Por fim o 
Art. 25 revoga as disposições em contrário e manda entrar em 
vigência a lei na data de sua publicação. 

Parocer 

Capacitados da necessidade e da conveniência de se adotar o 
Plano do Carvão Nacional, que se nos afigura estudado meticulo-
samente, de modo a satisfazer os interêsses do País, no desenvolvi-
mento e na proteção de s-qa indústria carvoeira, indústria de base 
essencial à economia nacional, opinamos pela acolhida da Mensa-
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gem do Poder Executivo e pela aprovação do projeto de lei e seus 
anexos, após serem examinados os diversos artigos, alíneas e itens 
dos mesmos pela acuidade dos ilustres membros da Comissão de 
Finanças ad initio e, posteriormente, pelo plenário da Câmara dos 
Deputados, a fim de que com as emendas decorrentes dêsse estudo, 
possa o Poder Legislativo dar a sua colaboração ao Executivo na 
solução de um problema de tamanha importância e relevância. 

Sala Antônio Carlos, em 27 de setembro de 1951. - Ponce de 
Arruda, Relator. 



Pareceres do Sr. Ponce de Arruda às emendas da Comissão 
de Economia 

Como relator, na Comissão de Finanças, do Projeto n.0 1.045, 
de 1951, o Sr. Ponce de Arruda deu parecer sôbre as emendas da 
Comissão de Economia. (DCN de 10-10-51, pág. 9. 312) . 

Art. 4.º - Emenda n.º 1 da Comissão de Economia. 
A êste artigo a Comissão de Economia apresentou emenda, 

mandando fazer subordipação do órgão ao Ministério da Viação. 
Data venia, discordamos dessa orientação. A subordinação da 

Comissão a um determinado Ministério viria dificultar os traba-
lhos de coordenação, que abrange assuntos dos Ministérios da Via-
ção, Agricultura, Fazend:;:t, Trabalno, Educação e Saúde. Aliás, no 
aumento de produtividade a ação técnica do Ministério da Agri-
cultura seria de mais significação que a do Ministério da Viação. 

Ademais, não se trata de uma repartição pública de caráter 
permanente, e sim de um órgão transitório, semelhante a uma au-
tarquia na forma de mobilidade e autonomia que deverá ser. Nem 
se diga que essa sistemática fere a Constituição, eis que, sem fa-
lar no Conselho Nacional de Economia, basta recordar que a re-
cente Lei n.0 1. 310, de l5-1-51, que criou o Conselho Nacional de 
Pesquisas e subordinou diretamente ao Presidente da República, 
lei essa, como se vê, votada e sancionada na vigência da atual 
Constituição. 

E, se não há impedimento de natureza constitucional, deverá 
prevalecer o imperativo de conveniência, que assim aconselha a 
subordinação direta ao Presidente da República. 

Opinamos, assim, contràriamente à Emenda n.º 1, da Comis-
são de Economia, para manter a redação do projeto. - Ponce de 
Arruda. 
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Emenda n.0 2 da Comissão de Economia. 

O princípio de divulgação dos atos públicos é imperativo ge-
ral, adotado sem discrepância em tôda a administração brasileira, 
sob a forma de relatórios anuais. Trata-se de matéria mais de 
regulamento do que de lei. Além disso, todos os financiamentos 
serão submetidos a registro do Tribunal de Contas e os contratos-
-tipos serão organizados em colaboração com o Consultivo e aprova-
dos, previamente, pelo Presidente da República. Então, tomados 
os dispositivos do projeto, tôdas as cautelas para garantir uma 
aplicação exata e adequada das quantias concedidas. A emenda 
pleiteada será uma redundância que onerará a parte burocrática, 
sem proveito geral, pelo que opinamos pela sua rejeição. - Ponce 
de Arruda. 

Art. 8.0 - Emenda n.0 3 da Comissão de Economia. 
A Comissão de Economia propôs a supressão dêsse artigo e 

parágrafo, sob o fundamento de que, aos particulares, não finan-
ciados, não se devesse estender a autoridade da Comissão para dar 
instruções acêrca dos processos de extração e lavagem do carvão. 

Aceitamos o raciocínio do relator, para o fim de se esclarecer 
que as instruções serão dirigidas sómente aos mineradores que 
tiverem recebido financiamento pelo Plano. O medida é necessária, 
a fim de evitar sejam adquiridos equipamentos inadequados ou se 
adotem processos de beneficiamento de valor duvidoso, com com-
prometimento do financiamento. Aliás, seria até admissível a 
sujeição de todos os mineradores a essas instruções, para evitar a 
lavra ambiciosa, ou a adoção de métodos que não conduzem ao 
máximo rendimento na produção do carvão-metalúrgico, em San-
ta Catarina, eis que um país pobre em combustível como o nosso, 
ninguém tem o direito de esbanjar o patrimônio coletivo doado 
pela natureza . 

Propomos seja o Art. 3.0 assim redigido: 
Subemenda à Emenda n.0 3, da Comissão de Economia: 
"A Comissão Executiva, ouvido o DNPM, baixará instru-

ções compulsórias aos mineradores beneficiados diretamente por 
esta lei, acêrca dos processos de extração e lavagem do carvão." -
Ponce de Arruda. 

Anexos I e II - Emendas ns. 4 e 7 da Comissão de Economia. 

-9-1 
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Não se nos afigura possível e conveniente alterar a sistemá-
tica do Plano sem novos estudos técnicos. O relator na Comissão 
de Economia, Deputado Daniel Faraco, com as emendas aludidas, 
pretendeu prover a exploração do carvão de Candiota (Rio Grande 
do Sul), mediante diminuição na parcela de Eventuais ....... . 
(Cr$ 20. 000. 000,00), eliminação do cais carvoeiro de Pôrto Ale-
gre (Cr$ 10 .000 .000,00) e redução do quantitativo destinado à 
indústria (Cr$ 10. 000. 000,00) . 

O Plano do Carvão, está bastante claro na sua exposição, des-
tina-se a racionalizar a atual produção e não a criar novas minas 
e, muito menos, a eletrificar ferrovias. O problema de energia elé-
trica da Zona de Bagé e eletrificação do ramal de Santa Maria, tem 
de ser tratado independentemente, na ocasião própria, diante de 
projetos e orçamentos e estudos da sua rentabilidade. Ademais, a 
quantia solicitada pelo autor da emenda é manifestamente insu-
ficiente para o cometimento pretendido. Se aprovada a emenda, 
viria prejudicar o Plano, e não satisfaria o objetivo que teve em 
mira. 

Não se justifica, por outro lado, a eliminação do pátio car-
voeiro de Pôrto Alegre, porque deve prever-se espaço para descarga 
dos vagões que vierem carregados de carvão da bacia do Jacuí e 
convém dar ao Rio Grande a possibilidade de competir no mercado 
para a exportação do seu çarvão para as repúblicas vizinhas . 

A obra é reprodutiva e mesmo que se venha a construir e ex-
plorar a usina de Candiota, haverá sempre fluxo de carvão para 
Pelotas e Rio Grande, através da Lagoa dos Patos, pois a qualidade 
excessivamente medíor.re do carvão de Candiota impede que êle 
seja consumido fora do local. Convém lembrar que o Plano acolhe 
a concepção do uso do carvão nacional em usinas termelétricas 
(Art. 5.0 , Alínea f), atribuindo à Comissão Executiva o estudo do 
plano de eletrificação regipnal . 

Pelas razões aduzidas, opinamos contràriamente às Emendas 
ns. 4 e 7 da Comissão de finanças. - Ponce de Arruda. 

Art. 14, § l.º - Emenda n.0 5 da Comissão de Economia. 
O dispositivo do projeto não visa a manutenção de serviços 

de assistência social e sim de iniciá-los mediante investimentos. 
Assim, não há conveniência em vincular qualquer obra de assis-
tência social a prévio acôrdo com os municípios, eis que, em di-

http:med�or.re
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versas hipóteses, são os mesmos dispensáveis, a exemplo de cons-
truções de vilas operárias nas minas e mesmo a de hospitais-
operários. 

Somos por estas razões, pela rejeição da emenda. - Ponce 
de Arruda 

Art. 15 - Emenda n.º 6 da Comissão de Economia. 

O parecer contrário do relator da Comissão de Economia à 
subemenda que fixava a taxa de juros dos empréstimos a serem 
concedidos, focaliza a necessidade de não enrijecer as condições de 
juros, para permitir sejam atendidas as peculiaridades dos diversos 
casos. O mesmo se poderá dizer em relação aos prazos. É conve-
niente, conforme salienta a Mensagem do Executivo, não ·fixar 
prazos de amortização a taxas de juros, a fim de preservar a mãxima~ 
flexibilidade para atender a todos os contratos possíveis. Sendo pro---
pósito do Govêrno aumentar a produtividade da indústria do car"'· 
vão, como demonstra a proposta do Plano, é lógico que nunca serãO' 
impostas condições onerosas. A hipótese contrária, de condições ex-
tremamente vantajosas para os mineradores, não é de preocupar, 
até porque o tipo do Plano é dos que admitiria financiamento sem. 
juros e prazos ultra-dilatados. 

Quanto à locução "garantias adequadas", empregada na reda-
ção do projeto, parece-nos melhor que a expressão "garantia real" 
usada pela emenda, mesmo porque se trata de um plano de fo-
mento e não de regulamento bancário. 

Opino pela rejeição da emenda. - Ponce de Arruda. 

Anexo n.º 2 - Emenda n.º 8 da Comissão de Economia. 

1) Setor de Transporte. 
b) em Santa Catarina. 

Aparelhamento e obras no Pôrto de Laguna. 
Somos pela aceitação da emenda proposta pelo nobre relator 

do projeto na Comissão de Economia, Deputado Daniel Faraco, 
a fim de se incluir no Anexo 2 do Plano do Carvão, onde constam 
as obras já autorizadas pela Lei n.º 1.102, de 1950 (Plano Salte) 
e que se entrosam com o Plano do Carvão, a fim de compô-lo. O 
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Pôrto de Laguna está nessas condições, sendo previsto naquela Lei a 
dotação de Cr$ 37. 750. 000,00 para as obras e aparelhamento de-
talhados no anexo respectivo. 

Opinamos pela aceitação da emenda. - Ponce de Arruda. 

Anexo n.º 1 - Emenda n.0 9 da Comissão de Economia. 

A emenda propôs a inclusão de 60 milhões de cruzeiros para 
.a ligação ferroviária Lisimaco Costa a Barro Prêto, na Rêde Viação 
Paraná-Santa Catarina e a Comissão de Economia aprovou a 
emenda, com a redução do quantitativo para 20 milhões. 
- Convém assinalar que estão previstas na Lei n.0 1.102, dotações 
tio montante de Cr$ 280. 000. 000,00 para melhoramentos e va-
riantes na referida ferrovia. Não há, pois, necessidade de se especi~ 
·ficar o ralam pleiteado, nem a importância a êle destinado, porque, 
se necessário e conveniente um mero entendimento entre a Co-
missão Executiva do Plano e o DNEF, resultará em organiza-
:ção do projeto e orçamento respectivo, enquadrando, então, a 
construção e as dotaçõe~;, com a prioridade cabível, em um pla-
nejamento racional. Aliás, o Anexo n.0 II, Item 5, prevê a hipótese. 

Opinamos, por estas razões, contràriamente à emenda. -
Ponce de Arruda. 

,Anexo n. 0 I - Emenda n. o 10 da Comissão de Economia. 

A emenda e a sube:qienda mandam incluir no Anexo I a im-
portância de Cr$ 40. 000. 000,00 para a construção de usinas ter-
melétricas de luz e fôrça, que utilizem o carvão nacional, quando 
instaladas na região das minas, nos portos de seleção e lavagem 
de carvão. 

Embora o Plano acolha a concessão da construção de usinas 
termelétricas a carvão (Art. 5.0 , Alínea f), entendemos não se 
deva iniciar êsses empreendimentos sem estudos adequados, o que 
constitui uma das competências da Comissão Executiva. Se êstes 
estudos concluírem por iniciativas viáveis, serão as mesmas am-
paradas, especificadamente através de financiamentos bancários ou 
de dotações que o Executivo venha a solicitar e o Congresso vier 
a conceder. 

Opinamos pela rejeição da emenda. - Ponce de Arruda. 
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Anexo I, Item I - Emenda n.0 11 da Comissão de Economia. 
Pôrto de Laguna. 
Pela rejeição. A emenda não diz quais as obras em que vão 

ser aplicada as quantias que pleitea. Acresce que o Pôrto de 
Laguna está previsto no Plano Salte, com quantitativos específicos 
para diversas obras e equipamentos que são ali enumerados. Ade-
mais, a Emenda n.º 8, do Relator da Comissão de Economia, aceita 
por nós, já incorporou o Pôrto de Laguna ao Anexo II, cujas obras 
serão custeadas pelas dotações constantes da Lei n.º 1.102, de 1950, 
pelo que se torna necessário conceder a dotação solicitada. Já con-
siderada. -- Ponce de Arruda. 

Art. 10 - Emenda n.º 12 da Comissão de Economia. 
A emenda proposta pela Comissão de Economia é prejudicial 

ao Plano . O transporte econômico do carvão só pode ser feito em 
. navios de grande tonelagem, conforme opinou a Comissão de Ma-
rinha Mercante e êles dever estar constituídos em frota, para di-
minuir as despesas de administração e assegurar a continuidade, 
Não é possível parcelar recursos a fim de financiar interessados 
individuais: eis que os 4 navios previstos no Plano bastam para 
o fluxo programado. 

De outro lado, os recursos atribuídos a êste item no Anexo I 
são os necessários e suficientes e como pretende o Govêrno que 
essa frota fique sob a sua administração, não há como financiar 
novas unidades. Manifestamo-nos contràriamente à emenda. 
Ponce de Arruda. 

Anexo I - Emenda n.0 13 da Comissão de Economia 
Cais de Vitória. 
O consumo de carvão entrado pelo Pôrto de Vitória não vai 

além de 8 a 10. 000 t anuais, ou seja à mesma quantidade que atual-
mente recebe do exterior e para o qual o seu pôrto não oferece 
dificuldade em recebê-lo e distribuí-lo. 

Não se justifica, a nosso ver, o emprêgo de 40 milhões de cru-
zeiros neste pôrto, em obras e aparelhamentos, aliás, que a emenda 
não especifica . 

Opinamos, assim, pela rejeição da emenda, até porque ainda 
não existe a siderurgia a coque no Vale do Rio Doce, quando en-
tão será a oportunidade de tratar do pôrto num Plano de Carvão. 
- Ponce de Arruda. 
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Art. 9.º, § l.º - Emenda n.0 14 da Comissão de Economia. 
A situação jurídica do contrato do Pôrto de Imbituba não as-

segura automàticamente a sua encampação, fazendo recair a sua 
recuperação pelo Govêrno, caso seja conveniente, na figura de 
desapropriação. 

Para evitar possíveis pendências e arbitramento judicial, ace-
na o projeto com uma bonificação de 20% sôbre o custo histórico, 
:a f~ de interessar o concessionário a preferir uma solução ami-
gável. 

Manifestamo-nos, assim, pela redação original do projeto. -
Ponce de Arruda 

Art. 9.º, § l.º - Emenda n.0 15 da Comissão de Economia. 
Propõe a Comissão de Economia emenda ao Art. 9.º, § l.º no 

sentido de modificar a redação dêsses dispositivos, o que, a nosso 
ver, não satisfaz. 

O projeto deixa ao pendente arbítrio do Poder Executivo, ve-
rificar a conveniência ou não de se reinvestir a União no domínio 
do Pôrto de Imbituba, pesEj.ndo, para isso, os mais diversos fatôres, 
:ao passo que a emenda limita a providência à hipótese de a con-
'Cessionária não executar as obras no prazo prefixado. A redação 
'do projeto é mais ampla, eis que deve ser prevista a hipótese de 
o Poder Executivo verificar a eventual conveniência de não manter 
a concessão do pôrto, mesmo que a emprêsa deseja executar as 
obras. Trata-se de um nó de extrema importância no Plano e tal-
vez haja conveniência que a sua exploração fique a cargo da União. 
Outro ponto de relêvo é que se houver qualquer dúvida ou irregula-
ridade na construção do pôrto, com demoras imprevistas, todo o 
Plano pode fracassar no setor de Santa Catarina. Assim deve ser 
deferido ao Govêrno apreciar o assunto sob os seus ângulos mais 
vastos. Permitir que só no caso da emprêsa concessionária não 
executar as obras e equipamentos necessários no prazo estabele-
cido, venha o Govêrno executá-las, é um dispositivo pouco prático 
à regularidade das execuções previstas nesse importante nó. 

Somos, assim, pela rejeição da Subemenda n.º 15, ao Art. 
9.0 , § l.º, da Comissão de Economia e pela aprovação da seguinte 
subemenda: 

Art. 9.0 - E' o Poder Executivo autorizado a proceder a en-
campação ou desapropriação do Pôrto de Imbituba, podendo per-
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rnitir que a emprêsa concessionária realize as obras previstas neste 
Plano, no prazo estabelecido, caso haja nisso conveniência. -
Ponce de Arruda. 

Art. 15, Parágrafo único - Emenda n.º 16 da Comissão de 
Economia. 

Para rejeição, pelas mesmas razões aduzidas ao apreciarmos 
a Emenda n.º 6, da Comissão de Economia. - Ponce de Arruda. 

Art. 4.º, § 2.º - Emenda n.º 17 da Comissão de Economia. 
A Comissão de Economia emendou êste parágrafo no sentido 

de substituir o representante da E. F. Central do Brasil no Con-
selho Consultivo pelo Departamento de Indústria e Comércio do 
Ministério do Trabalho. 

A nosso ver, o representante da E. F. Central do Brasil no 
Conselho é uma necessidade, para assegurar a necessária coorde-
nação, eis que essa estrada não só é um dos maiores consumidores 
do carvão, como, também, é seu exclusivo transportador para Vol-
ta Redonda. Enquanto a E. F. Central do Brasil tem e terá êsse 
papel preponderante no funcionamento do Plano do Carvão, o De-
partamento de Indústria e Comércio do Ministério do Trabalho 
não tem tido nenhuma ingerência nos problemas do carvão. 

Somos, assim, pela manutenção do texto e contrários à Emen-
da n. 17 da Comissão de Economia. - Ponce de Arruda. 

Art. 7.0 - Emenda n.0 18 da Comissão de Economia. 
A emenda trata de assegurar financiamento obrigatório às 

emprêsas de mineração consumidoras de carvão. O Plano não im-
pede que sejam feitos financiamentos às emprêsas mineradoras 
consumidoras do carvão que produzirem e tais emprêsas podem ser 
financiadas e enquadradas desde que seus programas de trabalho 
não se choquem com o esquema geral que tiver sido oportunamen-
te traçado para cada região . 

. No entanto, se nos afigura que a emenda pleiteia garantir 
a priori êsses financiamentos, admitindo a possibilidade de o Go-
vêrno estimular atividades possivelmente antagônicas. Quando 
tal antagonismo ocorrer, a Comissão não deverá, a nosso ver, fi-
nanciar o menrador cujo interêsse se choca com o Plano geral, fi-
cando ressalvado a êle, no entanto, no caso de recusa dêsse finan-
ciamento, a liberdade de procurá-lo alhures e plena independência 
de trabalho. 
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Entendemos deva ser mantida a redação original do projeto, 
que não obriga nem proibe, deixando à futura Comissão Executiva 
a prerrogativa de examinar cada caso concreto, mantida sempre 
a liberdade de iniciativa para os que não concordarem com as suas 
diretrizes . 

Somos, assim, pela rejeição da emenda e aprovação de sube-
menda apresentada na Comissão, pelo Deputado Joaquim Ramos. 
- Ponce de Arruda. 

Anexo I - Emenda n.0 19 da Comissão de Economia. 
Propõe a Comissão de Economia o aumento de dotação pre-

vista para pesquisas de 50 para 120 milhões de cruzeiros. 
A dotação imaginada no projeto pode ser razoàvelmente apli-

cada no prazo de vigência do Plano, segundo a opinião dos seus 
elaboradores, ao passo que o novo refôrço não poderia ser absor-
vido, por falta de técnicos E: organiza!_;ão. 

Melhor seria deixar que:; surgissem novos problemas de pesqui-
sas suficientemente interessantes, de necessidade comprovada, 
para se concederem novos recursos, pelo que opinamos contrà-
riamente à emenda. - Po~rice de Arruda. 

Parecer da Comissão de Finanças 

Em 4-10-51, a Comissão de Finanças, tomando por base as 
considerações do Sr. Ponce de Arruda, Relator da Comissão, emi-
tiu o seguinte parecer (DCN de 10-10-51, pág. 9. 313) : 

A Comissão de Finanças, nos têrmos do Parecer do Relator, 
opina pela aprovação do Projeto n.O 1. 045-51, com parecer con-
trário às Emendas ns. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 e 19 da Comissão de Economia, e favorável às de ns. 3, 8 e 18, 
sendo estas duas com as seguintes: 

Subemenda à Emenda n.0 3 da Comissão de Economia: 
Art. 8.º - A Comissão Executiva, ouvido o DNPM, baixará 

instruções compulsórias aos mineradores beneficiados diretamen-
te por esta lei, acêrca do~: processos de extração e lavagem do 
carvão. 
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Subemenda à Emenda n.0 8 da citada Comissão: 
Acrescente-se ao Art. 7.0 o seguinte parágrafo: 
"§ 2.0 - Poderão também ser financiadas as emprêsas produ-

toras de carvão para consumo próprio desde que se enquadrem no 
esquema geral de produção que tiver sido estabelecido." 

Foram aprovadas as seguintes emendas: 

Emenda n.0 I 

Substituam-se os §§ 4.0 e 5.0 do Art. 4.0 , pelos seguintes: 
"§ 4.º - O Diretor Executivo perceberá a gratificação mensal 

de Cr$ 15. 000,00; os Diretores-Assistentes a de Cr$ 10. 000,00 e 
os membros do Conselho Consultivo, salvo o seu Presidente, a gra-
tüicação de Cr$ 500,00 por sessão a que comparecerem, até o má-
ximo de 40 sessões por ano." 

"§ 5. - Não perceberão as gratificações do parágrafo anterior 
os servidores públicos que tenham vencimentos ou remuneração 
de valor superior ao do padrão "O". 

Emenda n.0 II 

Ao Art. 5.º acrescente-se uma alínea: 
"i) zelar pelo cumprimento das determinações legais que im-

pedem a importação de equipamento industrial que utilize com-
bustível sólido e não seja apropriado ao caso do carvão nacional." 

Emenda n.0 III 

Redija-se assim o Art. 9.º: 
"Art. 9.0 - É o Poder Executivo autorizado a proceder à 

encampação ou desapropriação do Pôrto de Imbituba, podendo per-
mitir que a emprêsa concessionária realize as obras previstas neste 
plano no prazo estabelecido, caso haja nisso conveniência." 

Emenda n.0 IV 

Suprima-se o § 2.0 do Art. 9.º. 

Emenda n.0 V 

"Redija-se o § 3.0 , Alíneas "a" e "b" do Art. 9.º, assim: 
"a) autorizar seja êle explorado sob regime de arrenda-

mento; 
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b) determinar que a Comissão Executiva superintenda a sua 
administração, enquanto não atribuída a outra entidade." 

Emenda n.0 VI 

Redija-se assim o § 1.0 do Art. 16 : 
"§ l.º -A Comissão Executiva poderá contratar com o Banco 

do Brasil S . A . ou Caixa Econômica Federal, a administração dos 
financiamentos que conceder às emprêsas privadas." 

Emenda n.0 VII 

Redija-se assim o § 2.0 do Art. 16: 
"§ 2.º - Poderá ainda a Comissão contratar com o Banco do 

Brasil S. A. ou outras entidades oficiais de crédito, os próprios 
financiamentos, nos limites estabelecidos nos Arts. 6.0 , 13 e 14, 
mediante sua aprovação aos empréstimos, em cada caso, correndo 
a diferença de juros por conta das verbas autorizadas nesta lei 
e das dotações que a seguir forem consignadas nos orçamentos." 

Errfenda n.0 VIII 

Acrescente no final do parágrafo único do Art. 17 o seguinte: 
" podendo ser transJerida ao órgão financiador." 

Emenda n.0 IX 

Acrescente-se mais um~. alínea ao Art. 19: 
"d) fixação dos critérios para cálculo das tarifas de forneci-

mento de energia elétrica à mineração e indústria do carvão nas 
zonas produtoras, de modq a assegurar condições de µrodutivi-
dade." 

Emenda n.0 X 

Acrescente-se ao Art. 20 in fine, o seguinte: 
"exceto a de previdênci;a social." 

Emenda n.0 XI 

No Art. 22, substitua-se a expressão final por: 
" ... comprovará o seu emprêgo, perante o Tribunal de Con-

tas, no final de cada exercic:io, pelo processo de tomada de contas." 
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Emenda n.º XII 

Ao Item 7 do Anexo II, acrescente-se, entre parêntese: 

"(a ser executado pelo concessionário)". 
Sala "Antônio Carlos'', em 4 de outubro de 1951. - Israel 

Pinheiro, Presidente. - Ponce de Arruda, Relator. - Janduhy 
Carneiro. - João Agripino, com restrições. - Jorge Jabour. -
José Romero. - Alvaro Castelo, vencido na votação à emenda 
n.0 13 da Comissão de Economia. - Joaquim Ramos. - Montei-
ro de Castro. - Wanderley Júnior. - Licurgo Leite." 





Em 27-9~1951, (DCN de 28-9-51, pág. 8. 768), o Sr. Galdino do 
Vale requereu à Mesa que o Projeto n.0 1. 045-51 fôsse encaminha-
do à Comissão de Segurança Nacional, para que esta opinasse, den-
tro do mesmo prazo concedido às Comissões de Economia e Finan-
ças. Em 28-9-51 (DCN de 2-10-51, pág. 8 .889), idêntica comunica-
ção fêz aquêle deputado à Comissão de Segurança Nacional. Distri-
buído ao Sr. Lima de Figueiredo para relatar, o parecer foi apro-
vado pela Comissão (DCN de 9-10-51, pág. 9. 209) . 





COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

Ata da 21.ª Reunião Ordinária realizada em 28 de setembro de 1951 

... faz o Sr. Deputado Galdino do Vale, na presidência dos tra-
balhos, a seguinte comunicação: que, na sessão plenária da Câ-
mara, de ontem, e por sugestão do Sr. Deputado Lima Figueiredo, 
requereu a Mesa fôsse presente a esta Comissão o Projeto n.0 1.045, 
desta legislatura, que aprova o Plano do Carvão Nacional, para 
ser estudado dentro do prazo já concedido a dois outros órgãos da 
Casa; que, assim sendo, passava às mãos dos colegas os avulsos 
que tratavam da matéria. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

Parecer 

1. O presente projeto é oriundo do Poder Executivo e tem 
por finalidade "conjugar as atividades de produção, beneficiamen-
to, transporte e distribuição do carvão nacional, a fim de ampliar-
lhe a produção, regularizar o seu fornecimento, reduzir-lhe os pre-
ços e melhor aproveitá-lo como combustível e matéria-prima". 

2. Para atingir a tal objetivo será aberto um crédito especial 
de Cr$ 735. 000. 000,00 a ser aplicado nos anos de 1952 a 1956, do 
qual serão realizadas compras no estrangeiro até vinte milhões de 
dólares ou o equivalente em outra moeda. 

3. Diretamente subordinada à Presidência da República 
será criada uma Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional, 
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de natureza autárquica, com amplos poderes não só no que tange 
à técnica como à administração, inclusive decidir sôbre os pedidos 
de financiamentos dos mineradores, até um total de ......... . 
Cr$ 180. 000. 000,00. 

4 . As especificações das dotações para a execução do Plano 
são as seguintes: 

I - Setor Transportes. 
Cr$ 

a) Santa Catarina: 
1 - Construção do Pôrto de Imbituba, 

permitindo acostagem de navios de 
10 m de calado e carga mecânica 
di;> carvão, e indenizações. correlatas 160. 000. 000,00 

2 - Aquisição de uma frota carvoeira, 
para transporte a granel . . . . . . . . . 110. 000. 000,00 

b) Rio Grande do Sul: 
3 - Construção de ramais ferroviários 

para as minas ................... . 20 . 000. 000,00 
4 - Construção de um parque carvoei-

ro em Hôrto Alegre .............. . 10. 000. 000,00 
e) Na Estrada dE.l Ferro Central do Brasil: 

5 - Construção de uma carvoeira em 
Japeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 000. 000,00 

d) No Pôrto do ;Rio de Janeiro 
6 - Aparelh~mento do pátio de carvão 

e dragagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 000. 000,00 

II - Setor Mineração e Indústria: 
7 - Financiamento da aquisição e ins-

talação de equipamento para as 
minas e de aparelhagem para a la-
vagem Q.o carvão . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. 000. 000,00 

8 - Financiamento das indústrias que 
utilizare;m carvão nacional ou que 
se destinarem a obter enxôfre 
dessa pirita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 000. 000,00 

9 - Assistência social aos trabalhadores 
da indústria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 000. 000,00 

III - Setor de Pesqu}sa, Administração 
e eventuais 

10 - Pesquisa de carvão e investigações 
tecnológicas sôbre seu aproveita-
mento ............................. . 50. 000. 000,00 

11 - Despesas administrativas com a 
execução do Plano ............... . 20. 000. 000,00 
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12 - Diferenças de orçamento das obras 
previstas e outros empreendimentos 
sôbre carvão, inclusive eventuais . . . 70. 000. 000,00 

Total 735. 000. 000,00 

5. Por esta discriminação, verifica-se que o Estado do Pa-
raná nada receberá no pertinente ao setor Transportes, se bem 
que sejam parcíssimos os recursos em material de tração e rodan-
te e precaríssimas as condições dos ramais que servem às minas 
da bacia do Rio do Peixe . Êsse melhoramento deverá correr por 
conta do crédito já autorizado pela Lei n.o 1.102, de 18-5-1950, o 
qual também se destina aos Estados do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina. 

6. Para assistência social, serão destinados Cr$ 30.000.000,00, 
dos quais dois terços poderão ser financiados às emprêsas minera-
doras. A Comissão Executiva poderá outrossim financiar a verba 
integral ou ressalvar um têrço (Cr$ 10. 000. 000,00)) para "em 
caráter supletivo realizar empreendimentos relativos à assistência 
social, que interessem aos trabalhadores de conjuntos de emprê-
sas mineradoras e transportadoras de carvão. O assunto é inte-
ressante e importante e por isso o projeto deveria ter o exame da 
douta Comissão de Legislação Social . 

· 7. Da leitura atenta do projeto e seus anexos cheguei às 
seguintes conclusões: 

a) o projeto visa atender às emprêsas mineradoras em de-
trimento dos consumidores; 

b) o projeto tem em mira aumentar a produção, quando o 
problema a resolver é o de melhorar a qualidade; 

e) o projeto é prejudicial ao Estado, porque, para sua execu-
ção, necessitará de leis complementares, a fim de que sejam postas 
em prática as medidas contidas na Mensagem Presidencial e no 
Memorial. 

Justificativa do Assessor-técnico Engenheiro Mário da Silva 
Pinto. 

8. Quanto ao Item a, é sabido que estamos em verdadeiro es-
tado de superprodução e de subconsumo. O carvão nacional é con-
sumido por imposição legal. Não fôsse isso, se houvesse liberdade, 

-10-1 
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as estradas de ferro e as indústrias prefeririam o combustível lí-
quido e o carvão estrangeiro. Atendendo, todavia, aos imperativos 
de segurança e defesa nacionais, as exigências de as emprêsas con-
sumirem 20% do carvão nacional foi aceita, se bem que o nosso 
carvão seja mais caro e muito pior que o alienígena (30% de cin-
zas e 5% de enxôfre). Só mesmo por patriotismo ou por obrigação 
está sendo utilizado e, assim, de modo algum, a taxa estipulada 
deve ser aumentada. 

Vejamos os valores unitários para cada milhão de quilos-calo-
rias neste triênio: 

Especificações 1949 1950 1951 

óleo combustível ............ 40,00 51,00 58,00 
Carvão estrangeiro .......... 45,00 45,00 60,00 
Carvão de Santa Catarina .. 80,00 80,00 80,00 

Nota-se que a diferença de preço está sendo cada vez mais di~ 
minuída e estaríamos no bom caminho aprovando o projeto, pois, 
com a mecanização do desmonte e a conjugação do sistema de pos-
tos e transportes, a produçijo aumentará acarretando a baixa do 
preço por unidade . Mas o prpblema não é só êsse . Os consumidores 
exigem combustíveis que não lhes dêem muita cinza, o que lhes 
onera a produção. com o transporte da mesma e principalmente 
sem enxôfre, cujos vapores lhes arrebentam as instalações. 

9. Quanto ao Item b, vamos tecer algumas considerações. 
Nosso problema carvoeiro foi sempre tratado emplricamente e a 
trouxe mouxe. Ainda não sabemos bem quais as nossas reservas, 
por falta de prospecções que mereçam fé. Ainda não sabemos ao 
certo qual nossa riqueza. O que temos feito é examinar diferentes 
amostras das minas que foram surgindo a fim de determihar suas 
qualidades e, por conseguinte, sem emprêgo industrial. No terreno 
das sondagens, andamos como cágados. 

Aumentar a produção sem saber bem o que possuímos é jogar 
fora o que, futuramente, nos poderá fazer falta. Dêste modo, se 
o Govêrno deseja resolver Q problema, antes de mais nada deve 
mandar determinar o valor, isto é, o volume que possuímos, para 
depois ver como empregá-lo. Nesse entrementes, sem grandes des-
pesas, acho que devemos tomar providências para melhorar nosso 
carvão que, no dizer de Stlvio Fróis de Abreu, apresenta uma 
única vantagem - "é ser µacional; os outros atributos não lhe 
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são favoráveis: é sulfuroso, .é. cendroso, é úmido ... mas é nacio-
nal". Se nossas reservas forem pequenas, devemos usar nosso 
carvão avaramente, empregando-o somente na indústria siderúr-
gica e na obtenção dos subprodutos dos quais se poderá consegu,ir 
ácido sulfúrico, enxôfre, sulfato de amónio (para adubos), toluql 
e benzol (medicameritos e explosivos), nylon, sulfatos de cobre .e 
de ferro, sulfato de carbono (formicida), além de outros. 

Se, por outro lado, as reservas forem muito grandes, limitadas 
então, sim, deveremos aumentar a produção de carvão à outrance, 
mas sem nos esquecer que, antes de vendê-lo, se torna mister be-
neficiá-lo de maneira que os consumidores recebam de fato carvão 
e não terra preta. Tudo que pudermos fazer para melhorar as qua-
lidades de nosso carvão deve ser feito-- será obra patriótica de 
grande alcance na economia nacional . Só assim os consumidores 
perderão a enraizada abulia pelo nosso carvão. Diz o Assessor-
técnico da Presidência em seu Memorial: "Na compra do carvão 
nacional, existe, em geral, uma indiferença do comprador ofidal 
pela qualidade do produto, o que faz com que alguns vendedores 
menos escrupulosos forneçam carvões com 40% a 50% de cinzas, 
desmoralizando cada vez mais o combustível sulino." A indiferen;.. 
ça do comprador é justificável. Compra o carvão, porque é obriga-
do. Não o utiliza. Joga-o nos aterros. Desta maneira para êle tanto 
faz receber um carvão imprestável ou terra - é a mesma coisa, 
só serve para atrapalhar. . . e aumentar o custo da produção. 

Como o projeto já encara uma solução definitiva, sem a de-
terminação de nossa reserva carbonífera, julgo que não está, pcir 
êsse motivo, em condições de ser aceito. 

10. Quanto ao Item c: o projeto é contrário aos interêsses 
do Estado. Começa com uma coisa tão desumana que toca às 
raias do absurdo: a dispensa dos trabalhadores mineiros, em vir-
tude da transformação do trabalho manual para o mecanizado. 
Onde empregar êsses homens, em grande parte tuberculinizados 
pela rudeza da faina que lhes dava o pão de cada dia? Os que vão 
ficar terão uma assistência social à altura do trabalho mortífero 
que executam. Mas os outros? A dispensa de mineiros será grande, 
porque o rendimento per capita irá passar de 0,5 t/homem-dia 
para 3 ou 4 toneladas. Para onde irão êsses homens? E que ho-
mens! Há dias o nobre Deputado Jorge Lacerda pontificou da tri~ 
buna que de 200 crianças nascidas em Quatá só existiam 30! O 
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engenheiro Silva Lapa na sua viva monografia "Carvão do Brasil" 
palea: "O trabalho de mineração é dos mais arruinadores para a 
saúde humana de quantos existem, mesmo em minas com todos 
os requisitos de salubridade. Faça-se uma idéia de qual serã o coe-
fieiente de mortalidade entre as populações destas minas onde, 
a começar pela alimentação, tudo falta". 

"E razão teve o idealizador do Monumento aos "Homens do 
Carvão" de colocar no mesmo um mineiro esfarrapado dos pés à 
cabeça". 

"Ao menos lá a mentira não existe, pois o ser mineiro de car-
vão em Crisciúma é mesmo viver esfarrapa<;l.ol" Aí está. 

11. O projeto é contra os interêsses do Estado. A tendência 
das ferrovias é para a tração elétrica ou Diesel-elétrica, de modo 
que, aprovar-se um Plano Nacional de Carvão com a base do seu 
uso nos estradas de ferro - é entravar o progresso do País. O 
"Correio da Manhã" publiccm um artigo de R. Dugas, traduzido de 
L'année ferroviaire 1951. l)iz o jornal: "Lê-se no artigo de R. 
Dugas sôbre as fontes de energia utilizadas pelos caminhos de fer-
ro o seguinte: 

"De 1929 a 1949, as ferrovias americanas adquiriram 17. 557 
locomotivas, das quais 4. 049 a vapor, 504 elétricas e 12. 954 Diesel". 

"No país em que as estradas de ferro passam à margem das 
minas de carvão e, portanto, podem queimá-lo em condições excep-
cionais de preço, as locomotivas a vapor que o empregam como 
fonte de energia estão desaparecendo. Dentro em pouco só em mu-
seus poderão ser vistas. A época ferroviária é da dieseletrificação". 

"O rendimento de uma locomotiva Diesel-elétrica é de 17,5 % 
superior ao triplo do rendimento das mais modernas locomotivas 
a vapor". 

"Mas não é só no tran$porte sôbre trilhos que se verifica a su-
periodidade da dieseleletrificação. Em um trem de 640 t úteis, 
rebocado por uma locomotiva Diesel, o consumo de óleo combus-
tível é de 7 centímetros cúbicos por tonelada/quilômetro útil; 
num caminhão de 15 toneladas, o consumo é de 21 centímetros 
pela mesma.unidade - três vêzes mais". 

http:esfarrapa<;l.ol
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O próprio Presidente da República autorizou a ·aquisição de 
120 locomotivas Diesel-elétricas para a Estrada de Ferro Central 
do Brasil, o que indica estar êle informado acêrca do assunto. To-
davia, no Plano ora em discussão, há certas imposições às ferrovias 
para o uso do nosso precioso carvão nacional. 

No ano de 1949 consumiram-se 913. 000 t de carvão estran-
geiro e 1.405.000 t de nacional, num total de 2.318.000 t, das 
quais quase 50% ( 1. 140. 000 t) foram queimadas nas estradas de 
ferro, sendo 287. 000 t de carvão importado. 

Em 1950 os números permanecem quase os mesmos, ligeira-
mente aumentados: 

SETOR DE CONSUMO Carvão 
importado 

CARVÃO 
NACIONAL TOTAL 

T % 'r 3--
Metalurgia.............. : . .............. 343 000 132 000 9,9 475 000 19,4 
Navegaçllo ....... : ...................... 168 000 103 000 7,7 2.61 000 10,7 
Estradas de Ferro......• , .•.•......... , .. 335 000 835 000 62,5 1 170 000 48,7 
Produção de gás ......................... 231 000 30 000 2,2 261 000 10,7 
Termoeletricidade.........•.•.•.......... - 170 000 12,7 170 000 7,0 
Imlústrias......................•.•.. · . • · 44 000 69 000 5,0 113 000 4,0 

TOTAL...•.•........•.••....•...... 1 111 000 1 332 000 100,0 2 450 000 100,0 

Verifica-se pelo quadro que o grosso do carvão é consumido 
atualmente nas estradas de ferro. A lição do mundo é abandonar 
a tração a vapor, como já afirmamos, assim não vemos qual a van-
tagem de intensificar a produção do carvão nacional para impô-lo 
às ferrovias. 

Poder-se-á argumentar, sob o ponto de vista da defesa nacio-
nal, que não havendo ainda óleo em abundância no País devemos 
ter as nossas minas carboníferas preparadas para a eventualidade 
de uma guerra. 

Ainda ai não concordo. Temos que fortalecer nossa economia 
e só o fazemos se tivermos vias de comunicações perfeitas e segu-
ras e meios de transportes rápidos, seguros e baratos. Isto não o 
conseguiremos na base de trens a vapor. Parece-me a mim que 
devemos entrar num período de eletrificação, empregando a maio-
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ría dos nossos recursos na instalação de usinas hidrelétricas e 
termelé.tricas, de sorte que nossos transportes sejam feitos à base 
de energia-elétrica. Por outro lado, encetarmos sem mais tardança 
·a exploração do nosso esquisto betuminoso, largamente utilizado na 
Suécia, para emprêgo nas máquinas Diesel-elétricas. 

Pelo exposto, sou contrário, mais uma vez, ·ao Plano d'<) ·car-
'vão Nacional apresentado pelo Poder Executivo. 

12. O Projeto foi feito como se houvesse jazidas ilimitadas 
e o nosso carvão fôsse muito bom. Aumenta-se a produção nas mi-
rias, entrosam os meios de transporte e imagina-se um consumo 
que, positivamente, não poderá existir. 

E' pensamento do Govêrno recuperar o capital empregado em 
çurt_otempo, o que se me afigura um tanto exagerado. Conta em-
pregar o carvão brasileiro nas futuras fábricas de cimento a serem 
construídas no Paraná e na S. A. de Cimento Portland, Rio Grand,e 
do Sul, mas isso é um saqu~ contra o porvir, porquanto ainda não 
se achou processo para eliminar-se o enxôfre do carvão e assim 
s~ndo seu emprêgo iria produzir sulfuretos no cimento,. baixando~ 
lhe o índice de resistência mecânica . · 

É também pensamento do Assessor-técnico da Presidência da 
República empregar nosso carvão na Companhia Nacional de Al~ 
calis a ser instalada se não me engano, em Cabo Frio. Não me pa-
rece isso muito possível, não só porque tôda aparelhagem seria _de 
lpício atacada pelo enxôfre e pela necessidade de um contrôle tér-
mico efetivo e eficiente que o carvão nacional não poderá p~o
porcionar. 
. 13. A "Central do BrEj.sil" para atender à missão que lhe foi 

reservada, tem que se pôr epl condições de abastecer as grandes e 
pequenas cidades situadas ao longo de seu intenso percurso, assim 
como movimentar a produção das mesmas. Mas não é só isso; 
tem que atender a Siderúrgica de Volta Redonda, abastecendo-a 
de carvão e minério e escoando os produtos manufaturados. Gran-
de missão: importante e espinhosa. Mas a "Central" não se acha 
em condições físicas e morais para cumpri-la comme il faut. Fal-
ta de material, linha singela, madeiramente precário, ·etc. Tudo 
indica que o Govêrno quer soerguer a "Central" para colocá-la up 
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to date. Contudo o Assessor-técnico da Presidência da República 
quer pôr uma pedra no caminho da Central, já tão célebre pelos 
seus descarrilamentos e desastres que recebeu o epíteto de "caveira 
de burro". Pontifica êle: "A Central do Brasil deverá garantir 
sempre um consumo de carvão-vapor de Santa Catarina que per-
mita equilibrar o preparo da quantidade de carvão-metalúrgico 
exigido pela siderúrgica do País; se isto não fôr feito, assistir-
se-á à Companhia Siderúrgica Nacional fazer sacrifícios para utili-
zar o coque nacional por motivos de segurança que serão inteira-
mente anulados pela concepção imediatista da ferrovia de só con-
sumir óleo importado. Se fôr lícito à Central adotar essa orien-
tação, não há motivo adequado para se consumir carvão brasileiro 
na siderurgia Nacional". Isto quer dizer que se a "Central" de-
seja progredir pela dieseletrificação, Volta Redonda não terá co-
que e o Plano, em Santa Catarina, irá por água abaixo. . . Mas a 
"Central' está-se eletrificando em alguns trechos e vai adquirir 
120 máquinas Diesel-elétricas, plenamente aprovadas nos projetos 
de longo percurso. Há, portanto, duas fôrças opostas em presença: 
uma que quer o progresso e outra que não deseja desamarrar-se 
do passado. A "Central" com locomotivas elétricas, diesel-elétricas 
e a vapor jamais poderá progredir, porque isso significa: maior 
número de especialistas, máquinas operativas para atender aos três 
tipos de material, grande diversificação de ferramenta, maior nú-
mero de construções para oficinas - maior despesa. Não concordo 
que tudo isto corra por conta da defesa nacional. Há de haver um 
jeito, fruto do trabalho dos técnicos, porque não me entra na cabe-
ça que, para intensificar-se a produção do carvão nacional, se vá ao 
ponto de sacrificar outros setores da produção e, portanto, o País. 

14. O Presidente da República deseja uma certa urgência na 
aprovação dêste projeto porque tem receio de uma nova confla-
gração mundial e almeja adquirir já e já o material no estrangei-
ro. Interpretando essa vontade o líder da maioria conseguiu regi-
me de urgência para o projeto. 

Em virtude disso não há tempo para pesquisas, para consultar 
nem aos técnicos nem aos livros, nem "a volumosa documentação, 
contendo os elementos originais apresentados pelo referido técni-
co, bem como o parecer e as atas das audiências e sessões realiza-
das por aquêle Conselho Nacional de Economia, de que fala o Sr. 
Presidente da República na Mensagem que acompanhou o projeto". 
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15. Dentro do diminuto prazo, que se pode considerar infi-
nitamente pequeno, em face da importância do assunto, só pude 
fazer um estudo superficial, sem me adentrar no âmago da questão. 

E nesse reconhecimento só pude ver desvantagens para a eco-
nomia nacional, se fôr o Plano aprovado. Sob o aspecto da defesa 
nacional julgo o projeto desnecessário e contrário aos seus inte-
rêsses, porque nas ferrovias queremos sistemas de tração que per-
mitam o transporte de grandes massas em grandes velocidades. E 
isso não se consegue com a tração a vapor. 

Sou pela rejeição do projeto que se me afigura mal estudado, 
faramalheiro e fantasioso. Absolutamente não atende à realidade 
brasileira. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1951. - Galdino do Vale, 
Presidente. - Lima Figueiredo, Relator. - Abelardo Andréa, ven-
cido. - Deodoro Mendonça. - Alvaro Castelo, vencido. - Arruda 
CtJ,mara, vencido. - José Guiomard. - Manoel Peixoto. - Vito-
rino Corrêa. 



Em 28-9-1951, reunida a Comissão de Serviço Público, o Sr. 
Plácido Olimpio sugeriu a conveniência de ser distribuído à Co-
missão o Projeto n.º 1. 045-51 (DCN de 4-10-1951, pág. 9. 021). Aten-
dido, coube-lhe dar parecer (DCN de 10-10-1951, pág. 9. 314) . 





COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO 

Ata da 32.8 Reunião Ordinária, em 28 de setembro de 1951 

.. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . •. ~ . .. . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . ~ 

Em seguida são aprovados os seguintes requerimentos: ... do 
Sr. Plácido Olímpio, solicitando fôsse distribuído a esta Comissão 
o Projeto n.0 1. 045, de 1951, que aprova o Plano do Carvão Nacio-
nal e dispõe sôbre sua execução, tendo em vista que o estudo da 
matéria nêle contida é da competência desta Comissão (DCN de 
4-10-1951, pág. 9 .021). 

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO 

Relatório e Parecer 

Em Mensagem dirigida ao Legislativo, o Exmo. Sr. Presiden-
te da República submeteu à apreciação da Câmara o Plano do Car-
vão Nacional, que nesta Casa tomou o n.0 1. 045, de 1951, e que, 
por dispor de matéria que deveria ser apreciada por esta Comissão, 
foi solicitado o seu avocamento, pois o mencionado projeto transita 
em regime de urgência, pelas Comissões de Economia, Finanças 
e Segurança Nacional. 

Em seus Arts. 4.0 e 5.0 do referido projeto, se cogita da cria-
ção da Comissão Executiva do Plano, diretamente subordinada ao 
Presidente da República e integrada por uma Diretoria e um Con-
selho Consultivo, e suas atribuições. O § 4.0 do Art. 4.0 estabe-
lece os vencimentos do Diretor-Executivo, dos Diretores-Assisten-
tes e dos Membros do Conselho, que são de livre nomeação do Pre-
sidente da República, com os vencimentos padronizados CC-1, CC-2 
e quinhentos cruzeiros por sessão a que comparecerem, respectiva-
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mente. Sendo servidores públicos, porém, poderão optar o Diretor 
Executivo, pela gratificação mensal de Cr$ 7. 000,00 e os Diretores-
Assistentes pela de Cr$ 5. 000,00. 

Parecer 

A lei básica de remuneração e vencimentos dos servidores pú-
blicos, promulgada em 15 de novembro de 1948, sob o n.º 488, é, 
no projeto em aprêço, fielmente observada com relação aos cargos 
em comissão (Diretores Executivos e Assistentes), m·as transgre-
dida quando estipula que se êsses cargos forem exercidos por ser-
vidores públicos, perceberão a gratificação mensal de Cr$ 7.000,00 
e Cr$ 5.000,00. O Art. 6.0 da mencionada Lei n.º 488, que fixou 
as funções. gratificadas, estabelece no § 1.o - para os padrões 
FG-1 e FG-2, Cr$ 3.000,00 e Cr$ 2.000,00. E' de ver, por conse-
guinte, que se não adapta ao dispositivo legal sôbre a matéria, 
o disposto no § 5.º do Art. 4.º mencionado no projeto. Quando 
se discutiu nesta Câmara a l~i de economia popular, o nobre Depu-
tado Leite Neto ventilou a tese de que se pretende criar deter-
minados símbolos para vencimentos e gratificações não estabele-
cidos em lei. E a contradição do projeto, neste particular, ressalta 
se fôr nomeado para Diretor Executivo um servidor letra "0", com 
os vencimentos mensais de pr$ 8. 400,00, que com a gratificação 
prevista de Cr$ 7. 000,00, ul~rapassará o limite-teto de ........ . 
Cr$ 15. 000,00 fixado para os servidores públicos. A vista do ex-
posto, ousamos apresentar ~ subemenda: 

Suprima-se o§ 5.º do Art. 4.º. 
Sala da Comissão, em 9 de outubro de 1951. - Ruy Almeida, 

Presidente. - Plácido Olímpio, Relator. - Armando Corrêa. -
Ari Pitombo. - Mendonça Júnior. - André Fernandes. - Paulo 
Ramos. - Dulcino Monteirp. - Lopo Coelho. 

* * * 



Em 26-9-1951, enquanto o Projeto n.º 1.045-51 tramitava na 
Comissão de Economia, o Sr. Gustavo Capanema requereu ur-
gência para imediata votação do Plano do Carvão Nacional. Em-
bora o requerimento tivesse sido aprovado (DCN de 27-9-51, pág. 
8. 716), houve pronunciamentos dos Srs. Galdino do Valle e Plá-
cido Olímpio para que o projeto fôsse encaminhado às Comissões 
de que fazem parte: Comissão de Segurança Nacional e Comissão 
de Serviço Público Civil (DCN de 28-9-51, pág. 8. 768) . Para expli-
cação pessoal, antes de o projeto entrar na Ordem-do-Dia, os Srs. 
Jorge Lacerda e Lima Figueiredo, em discurso, tecem considera-
ções sôbre o Plano Nacional do Carvão (DCN de 27-9-1951, pág. 
8. 712; de 28-9-1951, pág. 8. 763, e de 8-10-1951, pág. 9. 25~). 





Sessão em -26 de setembro de 1951 

.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . •. . . ..· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ~ 

O SR. PRESIDENTE -- Tem a palavra o Sr. Jorge Lacerda, 
primeiro orador inscrito no expediente. 

O SR. JORGE LACERDA - Senhor Presidente, com a Men-
sagem n.° 252, de 8 de agôsto do corrente ano, encaminhou o Sr. 
Presidente da República, ao Congresso, o projeto de lei de um 
Plano do Carvão Nacional. Trata-se de um plano quadrienal, que 
·abrange todos os complexos aspectos do ciclo de extração, trans-
porte e comércio do carvão oriundo dos nossos três principais 
Estados produtores, e prevê a abertura de um crédito especial de 
Cr$ 735. 000. 000,00, objetivando a mecanização das minas, lava-
gem e beneficiamento do minério, aparelhamento de portos e 
ramais ferroviários, instalação de parques carvoeiros, compra de 
navios, criação de novas indústrias, incremento de pesquisas e 
assistência social . 

As dívidas das autarquias aos mineradores 

Renderíamos, desde_ logo, o nosso aplauso às linhas gerais 
dêsse Plano, se lhe acrescentassem um prólogo indispensável, pro-
pondo a liquidação de um débito, por parte do Govêrno, aos mine-
radores do carvão, no valor de cêrca de Cr$ 150. 000. 000,00. Pas-
sam-se meses, passam-se anos, e não se lhe oferece uma decisão. 
Não tivéssemos acompanhado de perto a evolução dêsse trabalho, 
que congregou esforços de estudiosos, técnicos e industriais, to-
ma-lo-íamos, sem dúvida, como um dêsses atos irônicos e contra-
ditórios em que, não raro, se comprazem, entre nós, os deuses da 
administração pública. O ilustre líder do govêrno no Senado, 
Senhor Ivo d'Aquino, já por várias vêzes, e de modo veemente, 
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ergueu a voz focalizando a questão. Mas certas autarquias e enti-
dades oficiais devedoras afiguram-se-nos de oiças arrolhadas e la-
cradas. Pouco se lhes dâ dêsse clamor que vem das minas. 

Eis aqui uma relação dessas dívidas: 
Cr$ 

Estrada de Ferro Central do Brasil .......... . 93 .481. 933,40 
Companhia de Navegação Costeira ........... . 14.000.940,80 
Rêde Mineira de Viação ..................... . 7.780.191,70 
Leopoldina Railway Co. . ..................... . 2.365.183,50 
Companhia Cantareira ....................... . 1.201.645,00 
Secretaria de Finanças de Minas Gerais ..... . 750.000,00 
Viação Férrea do R. G. do Sul ................ . 38 .360. 827,20 
Prefeitura Municipal de Rio Grande ... : ..... . 4.397 .633,70 

Quanto à Central do Brasil, devo registrar que irâ pagar na 
próxima semana mais de 20 milhões de cruzeiros. Merece louvores 
essa autarquia por ter deliberado consumir, apenas, carvão na-
cional. 

O Loide Brasileiro pr~ticamente jâ saldou os seus compro-
missos. 

Essa situação compelit~ os mineradores a recorrer, para a sol-
vência dos seus comprom~1sos, a empréstimos bancârios, de juros 
de 12%, que oneram a tonelada do carvão em Cr$ 36,00. Vale dizer 
que, no fim de cinco anos, - pois hâ dívidas dessa idade - só a 
importância dêsses juros c~quivale à metade do valor do carvão 
vendido. O minerador converteu-se num pêndulo, desesperado e 
inquieto, a oscilar entre os guichês do banco e as minas de carvão. 
Enquanto se desenrola serri.elhante drama com o carvão brasileiro, 
eis que facilidades são cri~das, na concessão de créditos irrevogá-
veis, às emprêsas ferroviár~as e de navegação, para importação do 
produto estrangeiro, ao câmbio oficial. É de salientar, ainda, a fla-
grante injustiça do tratamento oferecido ao carvão nacional, em 
confronto com o dispensaµo ao combustível estrangeiro. :mste é 
pago pelas entidades goverpamentais e paraestatais quando se en-
contra ainda no pôrto de embarque, ao passo que o pagamento do 
nosso produto é feito com considerável retardamento. 

O papel desempenhado pelo carvão brasileiro na última guerra 

Pobre carvão brasileiro, tão malsinado, mas que tudo deu de si 
no último conflito, chegantj.o a suprir 70% das nossas necessidades. 



- 161 -

Foi o nosso carvão, Srs. Deputados, que manteve, nos anos de guer-
ra, a nossa navegação de cabotagem; que nutriu as nossas princi-
pais ferrovias e alimentou os parques industriais do Rio, São Paulo 
e Rio Grande do Sul; que correu em auxílio dos nossos vizinhos do 
Prata, com cêrca de 250 mil toneladas, permitindo que aquelas 
nações amigas suspendessem a queima do milho nas fornalhas das 
locomotivas. E foi êsse nosso carvão que veio cooperar, ainda, na-
quele mesmo período, com a· própria Companhia de Gás do Rio 
de Janeiro, para que não interrompesse os fornecimentos normais 
à Capital da República. Como réplica ao ceticismo dos que até há 
pouco proclamavam a inaplicabilidade do coque do nosso carvão 
à siderurgia, está aí o testemunho eloqüente de Volta Redonda, 
que, numa de suas últimas publicações, assegura já não depender 
de carvão importado para funcionar, muito embora, incompreen-
sivelmente, esteja ainda recorrendo a regular percentagem de car-
vão norte-americano. 

Não lhe falecem títulos, pois, ao combustível nacional, que o 
recomendem a um efetivo amparo, que não se limite a palavras, 
porque destas já vive extenuado o Brasil. 

O Plano do Carvão em face da nossa realidade 

Detenhamo-nos, agora, diante de alguns aspectos do Plano 
do Carvão. Não poderíamos, Sr. Presidente, recusar ao projeto em 
aprêço o elevado propósito de situar em têrmos objetivos o problema 
do carvão nacional. E compreendemos os óbices que se oferecem 
à estruturação de qualquer plano dessa natureza, num país como 
o nosso, diante do imperfeito conhecimento que temos do nosso 
arcabouço econômico e dos nossos exatos recursos. Somos o País 
das riquezas potenciais. A carta geológica do Brasil é ainda um 
mosaico precário, inacabado, de estudos estrangeiros e alguns na-
cionais. Assistia razão a Euclides da Cunha quando observava que 
"a nossa história natural ainda balbucia em seis ou sete línguas 
estrangeiras, e a nossa geografia física é um livro inédito". Senti-
mos, nesse terreno, as conseqüências do frágil desenvolvimento que 
vêm tendo, entre nós, a ciência e a técnica, pelo que responsabili-
zamos, em grande parte, a deficiência de nossa formação universi-
tária. O nosso ensino universitário é mister se coloque a serviço 
do País, numa integração permanente em nossas realidades, liber-

-11-I 
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tando-se do seu sentido meramente utilitário, ou então, abstrato, 
teórico, formalístico, para que se não distancie de suas altas fina-
lidades científicas e culturais, plasmadoras, de certo modo, da vida 
brasileira . 

Senhor Presidente, num País como o Brasil, em que as energias 
propulsoras da iniciativa privada arrostaram sempre uma série de 
obstáculos, não podemos deixar de manifestar, nesta hora, nossa 
admiração em face da tenacidade e esfôrço, verdadeiramente herói-
cos, dos pioneiros e realizadores da nossa indústria carbonífera. 
Não nos estenderemos nas fases da prolongada batalha dos que a 
ela se entregaram, visando lançar um dos esteios do nossos desen-
volvimento econômico. É grato, porém, re~saltar que, a êsse tra-
balho, devemos resultados que muito honram o descortino e o espí-
rito empreendedor da nossa gente. E, não obstante todos os contra-
tempos, a nossa indústria carbonífera, que vem atendendo a quase 
a metade das exigências do consumo nacional, deve o seu progresso, 
exclusivamente, a braços e fl. capitais brasileiros. 

Desenvolvimento da indústria carbonífera nacional 

Senhores Deputados, até 1930, era incipiente a mineração do 
e o Rio Grande, 335. 739 t. Com a obrigatoriedade da aquisição de 
carvão no Brasil. Santa Ci:ttarina produzia, nesse ano, 46. 409 t 
10% do carvão nacional sôbre as partidas do similar estrangeiro, 
instituída pelo Decreto n.º 20 .089, de 9-6-1931, teve início uma 
fase de progresso para a nossa indústria carbonífera, cuja produção 
se elevou, gradativamente, até chegar, em 1937, a 106.078 t em 
Santa Catarina, e 656. 711, no Rio Grande. Como decorrência do 
Decreto n.0 1.828, de 21-6-1937, que aumentou a cota compulsória 
de 10 para 20%, ascendeu a produção catarinense em 1949 a 
1.125. 908 t, a riograndense a 889. 625, e a paranaense - cuja ex-
tração se iniciou em 1931 -- a 113. 325, num total, portanto, de 
2 .128. 828 t. Não poderíamos deixar de mencionar outro fator que 
concorreu para o fortalecimento do consumo do carvão brasileiro 
- a montagem da grande usina de Volta Redonda. Com o término 
da guerra, em 1945, foi, infelizmente, relaxada a fiscalização da apli-
cação da cota de 20%, a:q.teriormente exercida com severidade, 
resultando, daí, serem concedidas numerosas isenções àquela exi-
gência. Em conseqüência, retraíram-se os mercados consumidores, 
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permanecendo acumulados consideráveis estoques de carvão de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, nas minas e nos portos 
de embarque. 

Em defesa do Pôrto de Laguna 

Senhores Deputados, analisando o Plano do Carvão, desejo 
focalizar, entre outros aspectos, principalmente os que dizem res-
peito ao problema portuário catarinense, à assistência ao traba-
lhador das minas e ao amparo aos municípios produtores, benefi-
ciadores e exportadores do carvão . Nos têrmos da Mensagem do 
Senhor Presidente da República, a política portuária do sul de 
Santa Catarina terá de se fixar apenas no pôrto de Imbituba, ex-
cluindo, assim o de Laguna . 

O Sr. Agripa Faria - Estou ouvindo com muito prazer a ex-
posição de V. Ex.ª, a respeito do carvão nacional. Isso demonstra 
que V. Ex.ª se preocupa altamente com os problemas que dizem de 
perto com a economia catarinense e brasileira. Quero ainda salien-
tar que, quanto ao aspecto portuário, a bancada já apresentou, na 
Comissão de Economia e na de Finanças, emenda no sentido de 
melhorar também o Pôrto de Laguna. Assim, atender-se-á ao apêlo 
do Sul do Estado, tornando aquêle pôrto, que se acha mais perto 
das minas, adaptável ao transporte do carvão para o Rio de Ja-
neiro. 

O SR. JORGE LACERDA - Agradeço o aparte de V. Ex.a, 
que vem confirmar a superioridade, dentro da unidade de vistas, 
com que se vem conduzindo a bancada catarinense nesta Casa. 

Não compreendemos o sentido dessa medida, excluindo Lagu-
na do Plano, pois êsse pôrto, por ser da União - enquanto o ou-
tro é particular - fica situado mais próximo das minas, está quase 
concluído e não é rudimentar o seu organismo, como se insinuou, 
levianamente. E, antes de pronunciar êste discurso, precautelei-me, 
retornando, há dias, mais uma vez, à histórica cidade de Anita 
Garibaldi, para ali rever o pôrto e respectivas instalações, procu-
rando aferir, destarte, a legitimidade das restrições que se lhe opu-
seram. Nem era mister, entretanto, ir até Laguna para proceder a 
essa investigação. Bastar-me-ia, para isto, ouvir, nesta Casa, o 
depoimento da maior autoridade em assuntos de engenharia por-
tuária em nosso País, o ilustre professor Maurício Joppert, autor 
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mesmo do projeto das obras de melhoramento daquele pôrto, bem 
como das que se efetuaram em Itajaí, e que honram a técnica 
brasileira . 

O Sr. Heitor Beltrão - Dou testemunho pessoal da declaração 
do nosso eminente colega Maurício Joppert, de fato, a autoridade 
nestes assuntos. Acha S. Ex.ª indispensável seja incluído no Plano 
do carvão o Pôrto de Laguna, de que é um dos autores. :msse nosso 
companheiro se acha ausente do País, representando brilhante-
mente o Brasil no Congresso de Estradas de Rodagem de Lisboa, 
para o qual esta Casa não quis contribuir, designando oficialmente 
uma comissão de técnicos. Entretanto, lá se encontram os nossos 
patrícios por conta própria, num esfôrço patriótico. O Deputado 
Maurício Joppert disse-me várias vêzes ser indispensável a provi-
dência a respeito do aparelhamento de Laguna, para resolver o 
Plano do Carvão. Quero dar êste testemunho a V. Ex.ª, em virtude 
de não se achar presente o nosso colega Maurício Joppert, que, cer-
tamente, confirmaria suas declarações. 

1 

O SR. JORGE LACE~DA - Obrigado pelo depoimento de 
V. Ex.ª. Lamentàvelmente, no Brasil, abismamo-nos, não raro, na 
ignorância das realizações dos nossos melhores técnicos, como es-
sas empreendidas em portos catarinenses. 

Tivemos o cuidado de ouvir o professor Maurício Joppert, ora 
ausente do País, que nos confortou com o prestígio de seu apoio à 
tese que sustentamos, de reivindicar a inclusão do Pôrto de Laguna 
no Plano do Carvão. Srs. peputados, em 1933, antes da execução 
do plano Joppert, de melhoramento do Pôrto de Laguna, não ofe-
recia a entrada da barra senão 3,5 m de profundidade, impedindo 
o acesso a barcos de maio+ calado . Só com a realização de parte 
daquele brilhante projeto, cuja execução foi, entretanto parali-
sada em 1945, aprofundanim-se as águas, ali, até 7,20 metros, na-
quele ano, sem que uma tj.ragagem sequer tivesse sido praticada. 
O canal de acesso ao pôrto, que era de 4,40 m, chegou, depois da 
execução das obras, a 5,20 m. De acôrdo com os técnicos, se dra-
gado fôsse o canal, o que jamais se fêz, sua profundidade alcan-
çaria 8 metros. E, quanto à bacia de evolução, cuja profundidade 
atual é de 5,60 m, poderá chegar até 8 m com uma dragagem 
intensiva. Srs. Deputados, como prova da eficiência do Pôrto de 
Laguna, basta assinalar que, sem a conclusão do plano Joppert, 
sem a necessária dragagem, providência, aliás, abandonada na 
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maior parte dos portos nacionais, têm atracado ali uma média 
anual de 300 navios, enquanto em Imbituba cêrca de 160. Cabe-me 
acentuar que, durante a guerra, quatro navios argentinos foram 
a Laguna carregar cêrca de 20 mil toneladas de carvão. 

Não desejaria alongar-me em pormenores que fundamentam 
cabalmente a tese de que Laguna não é um pôrto acanhado. Posso 
asseverar à Casa que o Pôrto de Laguna, mesmo nas condições em 
que se encontra, está capacitado a escoar, com um fluxo regular 
diário de um a dois navios carvoeiros, cêrca de 1. 200. 000 t de 
carvão por ano, isto é, tôda a produção atual catarinense. Não 
é rudimentar o mecanismo daquele pôrto, pois conta êle com 300 m 
de cais, enquanto Imbituba com apenas 100. Possui Laguna, ainda, 
uma usina elétrica; seis guindastes, dos quais quatro elétricos, um 
a óleo e outro a carvão; uma caixa d'água, uma oficina bem insta-
lada para reparo de locomotivas e vagões, além de estar aparelhada 
com material rodante. E devo salientar que aquêles quatro guindas-
tes estão aptos a carregar 500 toneladas de carvão por hora. 

Sr. Presidente, não procede, portanto, como se vê, a assertiva 
pessimista do projeto do Plano do Carvão, relativamente ao Pôrto 
de Laguna. Evidentemente, se o Govêrno não conclui as obras tra-
çadas pelo professor Joppert, mas que embora inacabadas, tão mag-
níficos resultados já ofereceram; se o Govêrno não manda dragar, 
o que nunca fêz, a entrada da barra e o canal de acesso, está claro 
que aquêle pôrto não poderá apresentar um calado mais profundo, 
que permita a passagem de navios de maior tonelagem. 

Se outros argumentos não calassem mais fundo em nossa con-
vicção, bastaria registrar que Laguna fica, justamente, no centro 
da rica região carbonífera de Santa Catarina e está situada na 
embocadura de uma bacia hidrográfica, no delta do Rio Tubarão, 
essa grande via natural que futuramente terá de ser aproveitada, 
com o fim de desafogar, mediante o uso de barcaças, a Estrada de 
Ferro D. Teresa Cristina. Sua importância acentua-se, não só como 
pôrto carvoeiro, que se conjugará ao de Imbituba, mas ainda como 
escoadouro dos produtos vegetais e demais riquezas do sul catari-
nense, e, dentro em pouco do próprio oeste, através da ligação ro-
doviária a ser efetuada com o planalto. Lícito seria perguntar a 
que pôrto, no sul de meu Estado, seria destinado êsse relevante 
papel, pois que nem só de carvão irão viver os trezentos e cinqüenta 
mil habitantes do sul catarinense. E a um plano que se preze dêsse 
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título devem ocorrer, desde já, todos os aspectos do problema. Em-
bora me manifeste favoràvelmente à permanência do Pôrto de Im-
bituba no projeto, com as respecticas dotações para seu melhora-
mento, que montam em 160 milhões de cruzeiros, devo assinalar, 
entretanto, que para o seu plano de reformas não foi feito o impres-
cindível estudo de hidráulica em laboratório, que nos permita afe-
rir a sua exeqüibilidade. 

E eu pergunto aos Srs. Deputados: - se êsse plano de melhora-
mento do Pôrto de Imbituba não oferecer a solução desejada, aliás 
bastante ambiciosa, como excluir um pôrto da significação de La-
guna no Plano do Carvão ? 

O Sr. Flores da Cunha - Jâ declarei pessoalmente a V. Ex.ª 
que poderia contar com o meu humilde apoio no sentido de ser La-
guna contemplada no plano de resolução do problema do carvão, 
pois estou convencido dessa necessidade. 

O SR. JORGE LACERDA - Muito obrigado ao nobre colega 
pelo seu aparte, que tanto prestigia os argumentos que venho ex-
pendendo em favor da inclusão do Pôrto de Laguna no Plano do 
Carvão. 

Ainda o problema crônico das dragas 

Sr. Presidente, encerra:µdo estas palavras, que constituem a 
primeira parte do meu discurso, a ser concluído amanhã, a respeito 
do Plano do Carvão Nacional, desejo ressaltar mais uma vez que o 
problema principal do Pôrto de Laguna é o da profundidade, como 
aliás, sucede em quase todos os portos do Brasil. Essa profundidade 
não lhe poderá ser dada senão com a ajuda - relevem-me a digres-
são, Srs. Deputados - de algo ansiosamente esperado por todos 
nós, de certa nau que, ao tqque mágico da nossa burocracia, já se 
vai transfigurando, e parece assumir proporções lendárias . 

Que nau estranha será essa? 
Mais mitológica do que a fabulosa Argos, do velho Jasão, da 

antiguidade, trata-se, nada mais, nada menos, das acromegálicas 
e prosaicas dragas, que no Brasil ainda estão sendo lentamente 
geradas nos estaleiros de papel da burocracia nacional . 

Laguna, como os dem::i,is portos do País, aguarda, pois, até 
hoje, essas discutidas e legendárias naus, para que se lhe abra a 
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barra de acesso ao pôrto, assoreada por dunas de areia, que, por 
ironia, se converteram em fortalezas submarinas assestadas contra 
as pernas reumáticas da nossa rotina administrativa. 

E não me posso furtar à sedução de repetir aqui, o que já di-
vulgou, há dias, "A Tribuna da Imprensa", que anunciou ter sido 
a barra de Laguna aberta pelas mãos da Providência . 

É que, Srs. Deputados, aos clamores da barra sitiada pelas 
areias, apiedou-se do destino, que, com suas dragas invisíveis, rom-
peu as dunas, franqueando o pôrto, embora temporàriamente, a 
navios de maior calado. 

E o velho Pôrto de Laguna, mordido de ceticismo, sentiu, como 
nós outros, que as providências do acaso, em nossa terra, são mais 
eficientes do que as providências dos homens. 

O Sr. Flores da Cunha - V. Ex.ª então, atribui a uma espécie 
de milagre o fato de a abertura ter-se feito sem a intervenção do 
braço humano? Quando, porém, se projetou a abertura da barra do 
Rio Grande, também constava do Plano Cordell - engenheiro ame-
ricano - que a dragagem do canal se faria, ou se prolongaria, pelo 
avançamento dos molhes sôbre o mar. Entretanto, à medida que 
os molhes iam progredindo, a drenagem foi dando profundidade 
ao canal, a tal ponto que, quando, na extremidade, os molhes atin-
giam a mil e tantos metros de extensão, o canal dava 10 metros 
de profundidade. Nunca foi dragado, nem drenado. O fenômeno 
é devido ao fluxo e refluxo das águas. 

O Sr. Sílvio Echenique - Problema semelhante a êste apre-
senta o Rio Araranguá, na terra do nobre orador, Santa Catarina. 
Se êste sofrer obra de engenharia semelhante à do Pôrto do Rio 
Grande também dará calado. No Pôrto de Laguna o calado é muito 
baixo - 4,50 metros, creio eu. 

O SR. JORGE LACERDA - Perfeitamente, 4,50 metros, sem 
ser dragado. Aliás, preciso esclarecer certo ponto, pois, há eviden-
temente nota irônica na referência que acabo de fazer. 

Antes de o Professor Maurício Joppert delinear o plano do 
Pôrto de Laguna, como, aliás, já me referi em parte anterior do meu 
discurso, o calado da entrada da barra não ia além de 3,5 metros. 
Só com a extensão dos molhes, de acôrdo com êsse plano, aprofun-
daram-se as águas a mais de 7 metros. 
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Essa profundidade, entretanto, não se manteve, por duas ra-
zões: primeira, porque não se completou o trabalho projetado pelo 
Professor Maurício Joppert; segundo, porque a entrada da barra 
e o canal de acesso ao pôrto jamais foram dragados. 

Relativamente a Araranguá, é velho sonho, bem sei, de vários 
municípios do norte do Rio Grande do Sul, e justo anseio também 
de certa região sul-catarinense, mas que igualmente demandará 
recursos de técnica moderna, a fim de que se abra a barra daquele 
rio. 

O problema dos minérios 

Sr. Presidente. 

Após ter analisado alguns aspectos do Plano do Carvão, rela-
tivos à situação dos mineradores e ao problema portuário de Santa 
Catarina, hoje o nosso maior Estado produtor dêsse combustível, 
irei focalizar, agora, a questãia do trabalhador das minas. E valho-
-me do ensejo, que me oferece esta nobre tribuna, para erguer mi-
nha voz em defesa dessa legi~.o de mineiros, que, nos sulcos íntimos 
da terra, vão embasando, anónimamente, um dos esteios do desen-
volvimento econômico do Brasil. O projeto ora encaminhado pelo 
Presidente da República ao Congresso objetiva, circunstanciada-
mente, a questão do minério sob seus múltiplos aspedos. Muito 
se falou do carvão, mas pouço se disse do homem do carvão. E é 
lícito que se pergunte: que pretende o Plano do Carvão Nacional 
fazer do trabalhador das minas? Nas minas não está apenas o car-
vão: está sobretudo o homerp, está sobretudo o trabalhador. Sem 
o braço humano, mesmo nas hipóteses das mecanizações extremas, 
o que não se verifica no caso brasileiro, não há indústria, não há 
produção. Diante, porém, da desumanização do trabalho conver-
teu-se o braço operário num obscuro satélite da produção. Per-
corri, por várias vêzes, a zona carbonífera catarinense, e pude tes-
temunhar, de perto, a situação angustiosa dos nossos mineiros. 
Pode-se, entretanto, ressalvar a posição dos mineradores, neste ca-
so, pois o País é testemunha qo heroísmo com que êles enfrentaram, 
a um só tempo, a concorrência estrangeira e o ceticismo, quando 
não há oposição, de certos círculos nacionais. Como poderiam, en-
tão, proporcionar melhores condições de vida ao mineiro, se o pró-
prio Govêrno dava um exemplo de desídia, deixando de pagar-lhes, 
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durante vários anos, dívidas que chegaram a elevar-se a ....... . 
Cr$ 200. 000. 000,00. Só os juros dos empréstimos contraídos em 
virtude dêsses débitos bastariam a que os mineradores empreen-
dessem um largo plano de assistênca social aos seus trabalhadores . 
A estas razões se deve, em parte, o agravamento da situação do mi-
neiro, em meu Estado. 

O Sr. Agripa Faria - Estou ouvindo, com satisfação, repito-o, 
o discurso de V. Ex.ª. 

O SR. JORGE LACERDA - Muito obrigado. 
O Sr. Agripa Faria - Parece-me mesmo que V. Ex.ª não deseja 

ficar, como assinalou Dante, sem louvor e sem censura, não en-
trando nem no inferno, nem no céu. Quero, entretanto, declarar 
a V. Ex.ª, mais uma vez, que a bancada de Santa Catarina, na 
Câmara e no Senado, está estudando o projeto, com carinho e cui-
dado, a fim de nêle serem introduzidas medidas com o objetivo de 
atender, no sul do Estado, principalmente na zona carbonífera, 
aos serviços de assistência social e, mais ainda, providências de 
caráter econômico e financeiro que visem, utilizando a energia 
elétrica produzida pelo carvão catarinense, trazer àquela unidade 
da Federação fôrça necessária para o seu progresso, criando novas 
indústrias no sul de Santa Catarina. 

O SR. JORGE LACERDA - Muito obrigado à cooperação de 
V. Ex.ª. 

O Sr. Heitor Beltrão - E V. Ex.ª confia em que, além dessas 
medidas, tais pagamentos sejam feitos algum dia? 

O SR. JORGE LACERDA - Espero. 
O Sr. Heitor Beltrão - Pois eu não espero. (Riso). 

O SR. JORGE LACERDA - Diante, porém, de um plano das 
dimensões dêste que o Govêrno oferece à consideração da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal; diante dêste projeto, que se 
propõe a fixar em têrmos definitivos o problema do carvão nacional; 
diante do vulto dos recursos que se irão aplicar na sua execução 
e previstos em Cr$ 735. 000. 000,00, cabe-me perguntar: que solu-
ção foi proposta para os problemas dos trabalhadores das minas? 
Que programa se traçou o Plano, no sentido de atender aos justos 
reclamos daquela gente? A resposta, Srs. Deputados, estranha e 
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contraditória resposta para um Govêrno trabalhista, está ali mes-
mo no projeto de lei do Sr. Presidente da República, está no Art. 
14, que assim dispõe: 

"Fica o Poder Executivo autorizado a conceder finan-
ciamentos, até o total de Cr$ 30. 000. 000,00, às emprêsas 
mineradoras que desejarem ampliar ou criar serviços de 
assistência social e melhorar as condições de vida dos tra-
balhadores na indústria do carvão, inclusive pela elevação 
de seu orçamento familiar." 

Considerações em tôrno da solução proposta pelo Govêrno 

Isto significa, Srs. Deputados, que as obras de amparo depen-
derão da iniciativa dos produtores, que, para êste fim, poderão, se 
quiserem, recorrer à munificência do Poder Executivo, que lhes 
emprestará o dinheiro, mas com juros. Em face, porém, da situa-
ção em que se encontram os mineradores, credores que são da pró-
pria União, poder-se-á dêles ~sperar mais essa providência, de con-
trair empréstimos, com juro~, etc., para erguer hospitais, creches, 
maternidades, postos de saúc;le, para os trabalhadores das minas e 
respectivas famílias? Mais fácil seria Lázaro ressuscitar pela se-
gunda vez, do que têrmos, por êsse modo, assistência aos mineiros. 
Então, é dessa maneira que o grande Plano do Carvão, que fala em 
recursos de mais de 700 milpões de cruzeiros, pretende resolver o 
problema? 

O Sr. Heitor Beltrão - ~a campanha presidencial o Sr. Getú-
lio Vargas prometeu isso tudo para aquela zona. Já estamos no 
nono mês. É o tempo em que essas coisas nascem. (Riso). 

O SR. JORGE LACERDA - V. Ex.ª tem razão. 
Sr. Presidente, não falta,m pesquisas e prospecções das minas. 

Não faltam estudos sôbre o carvão. Multiplicam-se os ensaios em 
tôrno do carvão. E o carvão é, no momento, o sol negro ao redor 
do qual gravita uma constelação de interêsses. Resta-nos indagar, 
entretanto, se êsse minucioso trabalho de pesquisa e de estudo se 
estendeu também à vida dos mineiros e à existência de suas famí-
lias. Teria, porventura, algum dos ministérios competentes - Tra-
balho ou Educação - realiz~do um levantamento das necessidades 
reais daquela gente que moq.reja nas minas? Ou então, Srs. Depu-
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tados, não terá interêsse, acaso, para o próprio êxito do Plano, o 
exame prévio dessa grave questão, para que se lhe dê, em tempo, 
uma solução adequada? 

Sr. Presidente, há um surdo clamor que se ergue do fundo 
das minas de carvão. Adensam-se as apreensões, na região carbo-
nífera, em face do estado lastimável do nosso mineiro. 

A paisagem do carvão 

Fui, mais uma vez, visitá-los, há dias, em Santa Catarina, no 
trabalho áspero, alguns dêles ainda canhestros no ofício, faces ene-
grecidas pela poeira de uma riqueza que os depaupera e definha. 
Estive em Guatá e Rio Bonito, localidades do Distrito de Lauro 
Müller, no Município de Orleães, berço da indústria carbonífera 
em Santa Catarina. 

Testemunhei, naquelas localidades, com viva emoção, o espe-
táculo confrangedor das casas dos mineiros, pequenas habitações 
de madeira enfileiradas, totalmente pretas, pois eram pintadas de 
piche. Na paisagem, nenhum jardim, nenhuma flor. Carvão por 
tôda parte: no chão, nos rostos, nas ruas, nas paredes, nos pul-
mões. A tuberculose vai ceifando inúmeras vidas. E, naquele am-
biente soturno, a lembrar sombrias necrópoles, crescem e multi-
plicam-se as famílias dos trabalhadores, sem que uma providência, 
sequer, lhes venha minorar as aflições dêsse estado de verdadeira 
penúria. 

índices alarmantes de mortalidade infantil 

É com profunda tristeza que trago ao conhecimento da Câ-
mara dos Deputados uma revelação amarga. Em Guatá, grande 
produtor de carvão, nasceram, em 1948, exatamente duzentas 
crianças. E dessas duzentas crianças, Srs. Deputados já morreram 
170. 

O Sr. Agripa Faria - V. Ex.ª penetrou, agora, ardilosamente, 
corrateiramente, na minha seara. Não quero usar dos mesmos 
argumentos de V. Ex.ª. Infelizmente a situação que o nobre colega 
traça, embelezando com a sua inteligência ... 

O SR. JORGE LACERDA - Grato a V. Ex.ª. 
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O Sr. Agripa Faria - ... e adjetivando com facilidade, torna 
mais negro ainda o problema do carvão. V. Ex.ª há de convir que 
apesar da sua crítica, em certos aspectos, quase demolidora, o 
Plano que o Sr. Presidente da República, através da sua mensagem, 
propõe seja executado em Santa Catarina é grande e majestoso. 
Nós, catarinenses, deveremos agradecer ao Govêrno se proporcio-
nar ao Estado de Santa Catarina, mais uma vez, meios de melho-
rar sua vida econômica. O Plano do Carvão Nacional, que acom-
panhou a Mensagem presidencial, apesar da crítica de V. Ex.ª, 
repito, está bem delineado; como tudo que é humano, terá, sem 
dúvida, virtudes e misérias. 

O Sr. Heitor Beltrão - Demonstrará, principalmente, as con-
dições de miséria, em que vive e trabalha o mineiro daquela região. 

O SR. JORGE LACERDA - Preciso assinalar ao nobre amigo 
Deputado Agripa Faria que a função do Parlamento é justamente 
esta. Não estamos recebendo do Sr. Presidente da República um 
ditado. Temos o direito, evidentemente, de fazer as restrições que 
nos parecerem necessárias. ~fl. Ex.ª trouxe até depoimento que, 
aliás, robusteceu a minha afirmativa, de que a situação dos minei-
ros em Santa Catarina é dra;mática. Ora, V. Ex.ª deve ter notado 
que no decurso de minha oração não regateei aplausos às linhas 
gerais e ao sentido ·do Plano do Carvão. 

O Sr. Agripa Faria - O que ficou, porém, foi a crítica. 

O SR. JORGE LACERDA - Não concordo, porém, com a ma-
neira por que foi colocado o p;roblema do trabalhador das minas. 

Vou reler, até, o artigo em que fixa a linha geral do Plano 
para a questão da assistência social aos nossos pobres mineiros de 
Santa Catarina, do Rio Granpe do Sul e do Paraná. 

Diz o Sr. Presidente da Hepública: 
"Fica o Poder Executivo autorizado a conceder finan-

ciamentos até o total de Cr$ 30. 000. 000,00 trinta milhões 
de cruzeiros), às emprêsas mineradoras que desejarem am-
pliar ou criar serviços ne assistência social". 

"As emprêsas mineradoras que desejarem ampliar ou criar ... " 
diz o anteprojeto. Eu pergunto: por que o Sr. Presidente da Repú-
blica, nesta altura, não convocou o Ministério da Educação, o Mi-
nistério do Trabalho, dizendo claramente que ergueria, na região 
carbonífera, em Lauro Mülle;r, no Município de Orleães, em Cris-
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ciúma, em Capivari e Siderópolis, no Município de Tubarão, em 
Urussanga, um hospital, uma casa de saúde, uma maternidade, um 
pôsto de assistência? 

O Sr. Agripa Faria ·- Mas V. Ex.ª sabe que em todos êsses 
municípios existem hospitais. 

O SR. JORGE LACERDA - O nobre colega vai ouvir, mais 
adiante, no decurso de minha oração, uma formal contestação às 
palavras que acabou de proferir. 

Das duzentas restam, pois, vivas, apenas trinta crianças. Dir-
-se-ia que ali, como já notara Carlos Chagas alhures, "a dificuldade 
de viver só encontra a medida exata na própria facilidade de mor-
rer". 

O Sr. Agripa Faria - V. Ex.ª acha que o Presidente da Repú-
blica é o único homem culpado pela situação ali existente? 

O SR. JORGE LACERDA - O Chefe da Nação enviou Mensa-
gem ao Congresso e eu estou oferecendo minha modesta contribui-
ção, como Deputado Federal, ao Plano de que trata essa Mensagem. 
Devo, até, dizer a V. Ex.ª: elementos intimamente ligados ao pró-
prio Govêrno não me regatearam aplausos pela idéia de aflorar 
êste pensamento relativamente ao problema do mineiro abando-
nado. E creio mesmo que V. Ex.ª está de acôrdo comigo, com res-
peito à situação dramática em que se encontram os mineiros de 
Santa Catarina. 

O Sr. Agripa Faria - Não há dúvida, mas pondero a V. Ex.ª 
que o Sr. Presidente da República, numa simples Mensagem, não 
poderia traçar normas que fôssem até a minúcia para resolver 
problemas que se apresentam há muitos anos. 

O SR. JORGE LACERDA - Pergunto a V. Ex.ª: não se trata 
de Plano meticuloso, que estuda detidamente o problema do car-
vão? 

O Sr. Agripa Faria - V. Ex.ª deveria sugerir emendas ao 
Plano do Carvão Nacional a fim de melhor resolver o problema. 

Seria mais útil do que discurso cheio de restrições e críticas 
ao Plano. 

O SR. JORGE LACERDA - Emendas eu as apresentarei, 
quando vier a plenário a aludida Mensagem. 



- 174 -

O nobre colega Agripa Faria há de concordar comigo em que 
preciso esclarecer a Casa, com um discurso, a respeito das emendas 
que pretendo oferecer. 

O Sr. Agripa Faria - Ninguém está negando a V. Ex.ª êsse 
direito. 

O SR. JORGE LACERDA - Muito grato, então, a V. Ex.ª. 
Prosseguindo, Sr. Presidente, cabe-me assinalar que a indús-

tria carbonífera plantou, como se vê, na paisagem social e hu-
mana de Santa Catarina uma nota de angústia até então iné-
dita. Mas uma angústia sem alarde, porque, lá, costumamos ser 
discretos em nossas dores, e até nas duras calamidades que nos 
assinalam. O mineiro ergue a voz sem ênfas~ nos túneis esconsos, 
aguardando melhores dias. 

O Parlamento e o problema do carvão 

O Parlamento - registro sensível e fiel das realidades palpi-
tantes da nossa terra - sa'4erá recolher essas vozes que surgem 
abafadas do seio da terra, ouyindo-lhes os anseios e atendendo-lhes 
os apelos. Sr. Presidente, êsse é o quadro do trabalhador das minas, 
que espera inscreva o Plano qo Carvão Nacional, sem subterfúgios, 
um programa objetivo de ass\stência social. Mas é mister planejar 
o que fôr exeqüível, dizer cl~ramente quantos hospitais, materni-
dades, postos de saude, creches, podem ser construídos na região. 
E se no momento nada se puder empreender nesse terreno, então, 
proclamá-lo sinceramente, confessando a escassez dos nossos re-
cursos. 

Casas para os operários 

Nem me atrevo, meu D1ms, a falar em casas, casas para os 
operários, outro problema que aflige os mineiros de minha terra. 
Quanto se tem falado, entre nós, Srs. Deputados, em plano da casa 
própria, casas populares, vilas proletárias! . . . O que é necessário, 
porém, é desarmar essas cas11s, definitivamente, de seus aparato-
sos cenários de papelão, erguidos pela ociosa imaginação da nossa 
máquina burocrática na capital da República, e convertê-las em 
realidade, no interior do Brasil. (Muito bem; muito bem. Palmas) . 
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Sessão em 27 de setembro de 1951 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Jorge Lacerda, 
primeiro orador inscrito no Expediente. 

O SR. JORGE LACERDA - Sr. Presidente, à mesma hora 
em que, desta tribuna, focalizava, ontem, o problema das dívidas 
das autarquias e entidades oficiais aos mineradores, bem como a 
situação angustiosa dos mineiros em Santa Catarina, o meu nobre 
amigo Senador Ivo d' Aquino, ilustre líder do Govêrno no Senado 
Federal, aludia, naquela Casa, segundo suas próprias expressões, 
"à grave ameaça que paira sôbre os operários das minas de carvão'', 
adiantando que o caso é de tal modo aflitivo que, de um momento 
para outro, surgirá o protesto coletivo dessa côrte de trabalhado-
res, cuja vida se torna dia a dia mais difícil. É um depoimento au-
torizado, que por certo, encontrará, no seio do Govêrno, melhor eco 
do que as palavras que pronunciei nesta Câmara. 

O problema dos rnunicípios carboníferos 

Srs. Deputados, ao lado do problema do mineiro, outro se 
evidencia, de igual significação, o dos municípios carvoeiros. Não 
posso deixar de registrar o seu drama. São comunas geralmente 
pobres, que, paradoxalmente, franqueiam a riqueza de seu carvão 
ao País, sem que, em troca, quase nada se lhes ofereça. Dão como 
nababos, para implorar, depois, como mendigos. Como sabemos, o 
carvão não pode ser por êles taxado. E os municípios vão renovan-
do, em si, o velho drama do rei Midas. Mas, em vez do ouro, o car-
vão. Carvão por tôda parte, mas que não os pode nutrir. Carvão 
no solo, nas estradas, no ar, nos rios, nas várzeas e nas lavouras 
calcinadas. São meros espectadores de interêsses em trânsito. 
Com a excavação das minas, vêem vulneradas e esgotadas as terras. 
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O solo, revolvido em tôdas as direções, aprofunda-se, aqui e ali, em 
verdadeiras crateras, nas minas de céu aberto, como numa con-
vulsão telúrica. Dir-se-ia uma paisagem de escombros. Com as 
enxurradas, os detritos de carvão são levados aos rios, cujas águas 
vão comprometer as pastagens e os campos de cultura. Em Tuba-
rão, Crisciúma, Urussanga, Orleães, o problema é o mesmo. Tes-
temunhei-o nas minhas sucessivas viagens àquela região. Ainda 
agora estou recebendo do dinâmico Prefeito de Tubarão, meu 
amigo Dr. Arnaldo Bittencourt, um circunstanciado relatório, em 
que expõe pormenores dessa dura contingência por que passam 
os lavradores do Vale do Rio Tubarão, êsse vale considerado, outrora, 
como dos melhores e mais férteis do Brasil, mas que, em virtude 
da ação nociva da pirita, carreada pelas águas dos rios, poluídas. 
de carvão, se vai tornando estéril. Segundo essa exposição, as 
roupas mergulhadas no rio saem completamente enferrujadas, 
rompendo-se ao menor esfôrço. E as populações da zona da Madre, 
por exemplei, têm de percorrer vários quilômetros em busca de 
água potável. As mesmas cpnseqüências se verificam nas regiões 
Sul-catarinenses, banhadas pelos Rios Urussanga, Cocal e outros. É 
o legado do carvão aos mur,ticípios. O Senhor Ministro da Viação, 
engenheiro Souza Lima, a quem transmitimos tais fatos, já deter-
minou, com a solicitude que lhe é habitual, fôssem efetuados os 
estudos, naquela zona, par~ as providências cabíveis. 

Outros aspectos desejo arssinalar, relativamente aos demais mu-
nicípios produtores do carv;ão. Orleães, de 1941 a 1950, produziu 
1. 520. 377 t de carvão. Pagou Cr$ 3. 040. 759,20, concernentes 
à taxa federal de Cr$ 2,00 por tonelada de combustível pro-
duzido, e, no entanto, até hoje não recebeu o menor benefício, como 
retribuição, não apenas da riqueza que forneceu, como dessa con-
tribuição. Já nem aludo às arrecadações consideráveis, do Estado 
e da União. É mister que a receita dos Cr$ 2,00 por tonelada reverta 
em benefício também dos n,.mnicípios produtores, beneficiadores e 
exportadores do carvão, em proporção ainda a ser estudada, de-
vendo-se atribuir, evidentemente, maior percentagem aos que pro-
duzem o combustível. Cabe a todos êsses municípios a responsa-
bilidade de conservar estratj.as, na região carbonífera; de amparar 
os agricultores prejudicados nas suas colheitas; de valorizar as 
terras, quase totalmente comprometidas pela indústria do carvão. 

O distrito de Lauro Mi.~.ller, não obstante ser o grande centro 
produtor de carvão de Orleães, com seus 15. 000 habitantes, está 

http:estratj.as
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completamente desprovido de assistência, pois não conta, sequer, 
com um ambulatório, um pôsto de puericultura, e, muito menos, 
um pôsto de saúde ou hospital. Temos, nesse caso expressivo, uma 
prova irrecusável da delicadeza do problema. no âmbito assisten-
cial, a que aludi no meu discurso anterior. 

Vale lembrar que, só para o SES!, SENA!, LBA, sem contar as 
autarquias, saem daquele Distrito cêrca de Cr$ 400. 000,00 por ano. 

Aliás, essa anomalia ocorre em tôda a zona carbonífera catari-
nense, onde a contribuição dos empregadores monta a milhões de 
cruzeiros, anualmente. Bastaria fôsse aplicada, ali, parte dela para 
minorar consideràvelmente as dificuldades em que se encontram 
os mineiros e suas famílias. O impôsto sindical, por exemplo, que 
conta com uma arrecadação apreciãvel, não tem, naquela região, 
a aplicação estabelecida por lei. Essa situação não pode perdurar 
mais. Impõem-se providências que reparem injustiças tão clamo-
rosas. 

Outra medida reclamada é a que diz respeito à unificação dos 
serviços de arrecadação dos Institutos, que ali se distribuem por 
vãrias entidades, burocratizando excessivamente as providências 
de caráter inadiável, a serem tomadas em favor dos trabalhadores. 

Esta é a situação dos municípios carvoeiros, que já de si 
guardam os ônus de que se ressentem os municípios brasileiros. 
Não é demais lembrar, Srs. Deputados, que, enquanto os nossos Ins-
titutos e Caixas arrecadam cêrca de 7 biliões de cruzeiros por ano, 
os municípios do País, excluindo os das capitais recolhem apenas 
dois biliões, aproximadamente. Há uma sangria que a Carta de 
1946 procurou atenuar. Segundo as estatísticas, em 1949 a renda 
tributária dos municípios correspondeu a 8,16% do total arreca-
dado pela União e os Estados. No caso dos municípios da região 
carbonífera, a situação se agrava, sobremodo, pelo que acabei de 
assinalar. Levam-lhes o carvão e nada lhes deixam. Além do mais, 
observa-se, ali, o deslocamento das massas rurais para as minas, 
desfalcando de braços a agricultura, pois, Srs. Deputados, a renda 
anual por pessoa em atividade na lavoura não chega, sequer, a 
Cr$ 500,00 por ano. O encarecimento da vida se estabelece pron-
tamente, e êsse mesmo fenômeno deve ter ocorrido igualmente nas 
regiões do Nordeste e de Goiás, com a exploração de minérios estra-
tégicos. Urge, pois, uma carta de direitos dos municípios mineiros 
do Brasil. 

-12-I 
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É mister que, sob êste ângulo, seja estudado atentamente o 
Plano do Carvão Nacional. Não desejamos que o futuro diga do 
sul de Santa Catarina, relativamente a êsse ciclo do carvão, o que 
hoje se proclama do século do ouro, em nosso País: que foi o mais 
pobre do Brasil . 

Procedi a esta análise de uma situação efetivamente complexa, 
como contribuição aos debates que se ferirão nesta Casa, em tôrno 
do Plano do Carvão Nacional, cuja assinalada importância não 
posso deixar de ressaltar nesta hora . E minhas considerações não 
revelam, como se quis insinuar ontem, nesta Casa, nenhum sen-
tido demolidor. Porque não será demolidor traduzir, aqui, o apêlo 
dos mineradores, credores da União em cêrca de Cr$150.000.000,00; 
porque não será demolidor pleitear uma revisão na política por-
tuária do Plano, com a inclusão do Pôrto de Laguna, idéia que me-
receu os aplausos de técnicos e de ilustres membros desta Câmara; 
não será demolidor reivindicar, para os mineiros, uma dotação que 
não se limite a inexeqüíveis financiamentos e lhes ofereça a pers-
pectiva de possuírem, para Sf e para suas famílias, postos de saúde, 
ambulatórios, maternidades, creches e hospitais; e não será demo-
lidor, finalmente, levantar a voz em defesa dos municípios, san-
grados nas suas riquezas, dqapidados no seu solo. Fui levado a fa-
zer essas reivindicações depois de ouvir, detidamente, e por várias 
vêzes, na região carbonífera catarinense, os próprios interessados: 
mineradores, mineiros, técnicos e administradores. E o meu pro-
pósito não é senão o de qu~ tenhamos um Plano do Carvão Na-
cional que seja a projeção exata dos múltiplos aspectos do problema 
carbonífero, e se converta num poderoso instrumento do desenvol-
vimento econômico do Brasil. 

Num país como o nosso, cujas fontes de energia residem, las-
timàvelmente, na pobre lenha, numa pe:rcentagem de 80%, o que 
tem gerado devastações nas nossas matas, é lícito esperarmos a 
contribuição inestimável do carvão como combustível. Para êste 
fim, realmente, é mister que a nação, como fizeram outros povos, 
adapte o seu aparelhamento de transporte e o parque industrial, 
para o consumo do nosso carvão, permitindo-lhe um rendimento 
maior. Não vejamos nêle, porém, sómente a fonte de energia, mas 
ainda, base de indústria química, de modo a que nos forneça as 
tintas artificiais, para as indústrias têxteis, as matérias-plásticas, 
os adubos, a gasolina, a borracha e os remédios sintéticos. 
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Industrializemos o carvão, aproveitando-o, pois, na sua pleni-
tude. Para êsse fim, imprescindível é corrermos em auxílio dos que 
empreenderam e vivem hoje a batalha do carvão. Incumbe-nos, 
à luz da experiência de outras nações, delinear os grandes planos, 
sem perder de vista as realidades nacionais. Mas não nos perca-
mos pelos descaminhos da mera planofilia. Dominemos as riquezas 
da natureza e as fôrças econômicas, mas não nos deixemos domi-
nar por elas. Pois para o homem é que foi criado o mundo; e o 
Brasil, para o homem brasileiro. (Muito bem; muito bem. Palmas). 



Sessão ein 8 de outubro de 1951 

O SR PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lima Figuei-
redo para uma explicação pessoal. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO(*) - Sr. Presidente, como é difí-
cil ao homem público, nesta terra, cumprir o seu dever! Na Co-
missão de Segurança Nacional, dando parecer sôbre o projeto re-
lativo ao carvão nacional, tive o prazer de ver meu ponto de vista 
bafejado pela maioria dos' meus companheiros e sair vencedor 
nesssa questão. No dia se~uinte, jornais e estações de rádio co-
meçaram a fazer ataques, ai.lguns dos quais saíam do terreno téc-
nico para o terreno pessoa~, tendo mesmo, segundo me informa-
ram, "A Manhã" me tachado de "advogado do carvão estrangeiro". 

Quero declarar, para que fique nos "Anais" da Casa, que 
não conheço nem o Embaixador dos Estados Unidos nem o da In-
glaterra; não tenho conhecimento pessoal com qualquer funcio-
nário dessas duas embaixadas, ou de qualquer outro país que 
faça comércio de carvão com o Brasil; também não tenho a sa-
tisfação de conhecer qualquer dos fornecedores de carvão estran-
geiro ao nosso País. Assim, aquela expressão "advogado do carvão 
estrangeiro" retorno-a ao jornalista que com ela me mimoseou. 

Lembro-me da história de um lorde que deu uma moeda de 
ouro a uma criança e esta, desconfiando do gesto magnânimo, 
mordeu a moeda, ao mesmo tempo em que olhava para o seu pro-
tetor, com a dúvida estampada no semblante. 

Em nosso País, quando tomamos a defesa patriótica de um 
caso, surge logo uma porção de desconfiados, como aquêle meni-
no que mordeu a moeda, pensando que atrás dêsse interêsse pa-
triótico há outros interêsses secundários. 

• Não fol revlsto pelo orador. 
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dada de modo enfadonho mesmo, a fim de verificarmos tôdas as 
S'uas vantagens, conveniências e filigranas. Destarte, apresenta-
ríamos uma coisa digna do nosso trabalho, do nosso suor e do 
nosso esfôrço . 

Se vamos dar parecer sôbre a perna, para atender ao tempo 
regimental, cedo estaremos transformados em marionetes, mo~ 
vfüos por cordões e pelos dedos de quem os segura. 

O Sr. Gustavo Capanema - Creio que V. Ex.ª não apreen-
deu bem os intuitos com que requeri a urgência para a discussão 
e a votação do projeto que aprova o Plano do Carvão Nacional. 
Meu intuito não podia ter sido impedir que a Câmara dos Depu-
t'ados fizesse, sôbre tão importante matéria, um detido estudo. 
Tanto assim que sôbre o projeto pôde falar, demoradamente, por 
um lado a Comissão de Economia e, por outro lado, a Comissão 
de Finanças, ambas as quais ofereceram sôbre a matéria parece~ 
res longos e fundamentados. Só depois de ter verificado que tais 
estavam em vias de conclusão é que requeri a urgência regimen-
tal. Agora, nobre colega, peço a V. Ex.ª que atente para as con-
dições de vida do nosso terppo. Vivemos numa época de crise e 
problemas, a exigirem soluções que não podem ser proteladas. 
Os parlamentos de todos os países sentem essa angústia. Os li-
vros aí estão para apontar a encruzilhada em que se encontram 
os corpos legislativos - ou terão de acelerar o passo, ou desan-
darão em fracasso. Para resolver a dificuldade, vários pa1ses, 
como a Inglaterra e a Itália, lançam mão da solução da legislação 
delegada, reconhecendo que aos parlamentos não sobra o tempo 
exigido pela legislação múltipla e difícil do nosso tempo. Essa so-
lução, a nossa Constituição não a permite. Portanto, o que nos 
illcumbe é apressar a tramitação das leis importantes e neces-
sárias, nas leis como esta qµe vai fixar o Plano do Carvão Nacio-
nal, das leis pelas quais porfia o Govêrno e clama a opinião pú-
blica. O meu aparte tem apenas o objetivo de explicar a V. Ex.ª 
os propósitos com que requeri urgência para discussão e votação 
do projeto que dispõe sôbre o Plano do Carvão Nacional. Não en-
trarei no mérito da matéria. Dêle falarão os especialistas que, 
por indicação minha, estudaram o assunto. Enfim, quanto a essa 
designação, peço a V. Ex.ª que não se julgue alvo de uma prete-
rição. Direi, a êsse respeito, qual o rumo da minha orientação. 
A Mesa remeteu o projeto à Comissão de Economia e à de Finan-
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ças. Somente a êsses dois órgãos. Os técnicos, a serem escolhi-
dos para debater o assunto, deveriam pertencer a essas duas co-
missões. Assim, designados foram o Deputado Daniel Faraco, na 
Comissão de Economia, e o Deputado Pence de Arruda, na Co-
missão de Finanças. Se a Mesa tivesse inicialmente mandado o 
projeto também à Comissão de Segurança Nacional, V. Ex.ª teria 
certamente sido convocado ao estudo da matéria, pois todos re-
conhecemos em V. Ex.ª competência, probidade e patriotismo. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Muito obrigado pelo aparte. 
Quero dizer que o pensamento de V. Ex.ª está para o que 

eu disse, como o pensamento do Sr. Presidente da República está 
para o projeto. S. Ex.ª considera que a proposição enviada a esta 
Casa vai proporcionar uma porção de vantagens ao Brasil, que o 
País muito se vai beneficiar com as providências nelas contidas. 
Mas, examinando o projeto detidamente, verifica-se que êsse Pla-
no não atende às realidades brasileiras. 

Queria retomar a réplica do engenheiro Mário da Silva Pinto 
e responder à medida que fôr lendo, os pontos debatidos por S. S.: 

"O plano nasceu de longos estudos da Mesa Redon-
da de 1949, que, convocada pelo então Ministro Clovis 
Pestana, se reuniu sob a égide do Conselho de Minas du-
rante mais de um mês, debatendo seus 50 ou 60 técnicos 
participantes todos os aspectos da questão. Foi o pro-
blema, depois, retomado pelos Ministros Daniel de Car-
valho e Novais Filho, e designado o então Diretor-geral 
da Produção mineral para organizar um anteprojeto de 
lei. Os trabalhos de organização dêsse anteprojeto to-
maram todo o segundo semestre de 1950, tendo seu res-
ponsável efetuado viagem ao estrangeiro para observa-
ção das questões de mecanização e conseguido a cola-
boração. dos mais destacados técnicos de carvão do País 
e o pleno apoio da Companhia Siderúrgica Nacional. 
Organizado o projeto, foi o mesmo submetido pelo Go-
vêrno passado ao Conselho Nacional de Economia, que 
o debateu durante dois meses, convocando uma comis-
são especial de técnicos e economistas. Aprovado, foi en-
viado ao Presidente Getúlio Vargas, que o mandou rever 
por seus assessores, e no final o submeteu à apreciação 
de três Ministros de Estado e quatro técnicos e admi-
nistradores de alta reputação e tirocínio. Todos aprova-
ram o Plano do Carvão em suas linhas essenciais e na 
sua concepção técnico-econômica, tendo o Govêrno apro-
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veitado tôdas as observações pertinentes. Assim, quando 
o Presidente Getúlio Vargas enviou o Plano do Carvão ao 
exame e resolução do Congresso, estava apoiado numa 
longa série de pronunciamentos e pareceres, todos de 
acôrdo, sem uma voz contrária, e em debates e idéias que 
se vinham cristalizando desde mais de dois anos atrás. 
É provável que êsses longos estudos e meditados parece-
res e essa obra de equipe tenham mais raízes e funda-
mentos que o apressado (sic) parecer do Deputado Lima 
Figueiredo." 

Nenhuma dessas Comissões nomeadas quis atender aos técnicos 
que vinham colaborando no Jornal do Brasil, onde pontificou 
Pires do Rio, homem que deixou belo livro sôbre o combustível na-
cional e que teve seguidores. Vários artigos publicados naquele 
jornal não foram levados em consideração. Um dos engenheiros que 
colaboraram com aquêle órgão da imprensa e alguns industriais 
dirigiram-se não só ao Presidente passado como ao atual e aos 
dois Ministros da Agricultura, Srs. Novais Filho e João Cleofas, 
e foram recebidos friament,, não tendo podido entrar com sua 
valiosa colaboração. 

Havia anseio do povo para que o problema fôsse resolvido 
de modo certo; para que o problema tivesse solução; para que 
todos os técnicos, não só o~ mineradores como os consumidores, 
pudessem, em mesa-redonda, debater o problema. 

Ainda mais: também o Plano Salte, que cuidava do assunto, 
dizia textualmente: 

"A fonte primária de energia é realmente abundan-
te no território nacional, é de natureza hidráulica, im-
pondo-se o seu aproveitamento progressivo. O recurso 
às usinas termelétricas será utilizado apenas nos casos 
em que êle se justifique em virtude de condições espe-
ciais. Essa situação poderá alterar-se sensivelmente tão 
logo esteja industrializado o petróleo nacional." 

Dentro do Plano era estudado, tintim por tintim, como se 
deveriam empregar nossas fontes de energia. 

Ora, de uma hora para outra, nasce intempestivamente êsse 
Plano do Carvão Nacional e já o Sr. Presidente da República na 
sua mensagem, diz que vai apresentar outro, abrangendo as de-
mais fontes de energia a serem utilizadas pelo País. 

O Sr. Alberto Deodato - Pediria licença para um aparte. 
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Sou Presidente interino da Comissão de Economia e devo 
dizer a V. Ex.ª que o relator dêsse projeto recusado pela Comissão 
de Segurança Nacional foi o Sr. Daniel Faraco. Quando o projeto 
foi àquela Comissão, ainda não estava em regime de urgência. O Sr. 
Daniel Faraco estudou-o cêrca de um mês. Ora, tôda a Câmara 
sabe quem é o Deputado Daniel Faraco. Costumo dizer que é 
cacetemente cívico, porque retalha, esfarinha, estuda profunda-
mente todos os projetos. E mais: quando se debateu o assunto 
no Conselho de Economia estavam presentes membros da Comissão 
de Economia desta Casa, como o Sr. Jaime Araújo, que também 
tomou parte nos debates. Além disso, nos vários dias em que o 
Deputado Daniel Faraco estudava o projeto, a Comissão de Eco-
nomia trabalhava pela manhã e à tarde em sessões contínuas. 
Desejo, portanto, dizer apenas o seguinte: que V. Ex.a - como, 
aliás, o declara em seu parecer - não culpe a Comissão de Econo-
mia de não ter examinado o projeto. Se ela está errada, é outra 
questão. Mas o estudo foi demorado, feito em quase vinte dias, 
e por um Deputado conhecido pelo seu alto espírito público, como 
é o Dr. Daniel Faraco, que infelizmente não está presente, pois se 
encontra no Rio Grande do Sul. 

o SR. LIMA FIGUEIREDO - Vou responder ao nobre colega 
Sr. Alberto Deodato. Creio que a Comissão de Economia e seu ilus-
tre relator tenham apreciado o assunto com tanto patriotismo como 
eu o fiz. Tiveram, porém, mais tempo; e não sei se o operoso Depu-
tado Sr. Daniel Faraco já vinha, de longe, acompanhando a ques-
tão. Esta, considerada em si, se resumia no estudo do carvão . O 
estudo econômico da questão carvoeira é um problema; o caso do 
carvão, entrosado no que se refere aos transportes e demais aspectos 
da realidade brasileira, é outro problema. 

Tive oportunidade de declarar, na Comissão de Segurança 
Nacional, ao expor sucintamente o meu parecer, além da parte 
escrita, que, se houvesse um pedido, tout court, de ........... . 
Cr$ 735. 000. 000,00 para resolver o problema do carvão nacional, 
eu lhe daria meu voto. Mas como aquêle projeto implicava o uso 
do carvão nacional pelas estradas de ferro do País, entendi que 
isso constituía pedra no caminho do progresso da nação, e, por-
que, principalmente, não me achava em condições de elaborar um 





O Plano do Carvão Nacional figurou na Ordem-do-Dia, em 
primeira discussão, de 10-10 a 23-10-1951. 

Falaram em 10-10 os Srs. Plácido Olímpio, Saulo Ramos e 
Ponce de Arruda. Foi aprovado requerimento do Sr. Gustavo 
Capanema para discussão do projeto em sessão extraordinária, 
naturna, no mesmo dia. Pronunciaram-se nessa sessão os Srs. 
Breno da Silveira, Euzébio Rocha, Alberto Deodato e Ponce de 
Arruda. Foram oferecidas emendas pelos Srs. Artur Santos, Jor-
ge Lacerda, Lício Borralho e Agripa Faria, emendas para serem 
encaminhadas às Comissões de Serviço Público e de Finanças 
(DCN de 11-10-51, págs. 9.409 e 9.426). 

Em 16-10, logo após o Expediente, falaram os Srs. Lima Fi-
gueiredo e Plácido Olímpio. O Sr. Leoberto Leal apresentou 
submenda à emenda de autoria do Sr. Jorge Lacerda (DCN de 
17-10-51, págs. 9. 643, 9. 646 e 9. 647) . 

Em 19-10 inicia-se a votação das emendas apresentadas nas 
Comissões. Foram tôdas aprovadas, com exceção das emendas 
com destaque, falando, para encaminhar a votação, os Srs. Leo-
berto Leal, Artur Santos, Ponce de Arruda, Plácido Olímpio e 
Gustavo Capanema (DCN de 20-10-51, pág. 9. 789) . 

Prosseguiu a votação das emendas nas sessões de 22 e 23-10, 
com pronunciamentos dos Srs. Lopo Coelho, Plácido Olímpio, 
Humberto Moura, Gustavo Capanema, Leoberto Leal, Ponce de 
Arruda, Lauro Lopes, Saulo Ramos, Melo Braga, Vieira Lins, Jor-
ge Lacerda e Lima Figueiredo (DCN de 23-10-51, pág. 9. 852; 
DCN de 24-10-51, págs. 9. 944 e 9. 947) . 

* * * 





Sessão em 10 de outubro de 1951 

Primeira dtscusslio do Projeto n.0 1.045, de 1951, que aprova o Plano do 
Carvão Nacional e dispõe sôbre sua execução, tendo parecer com emen-
das da Comissão de Economia, parecer da Comissão de Segurança Na-
cional contr.ário ao projeto, parecer da Comissão de Finanças favorável 
ao projeto, sôbre emendas da Comissão de Economia, favorável ds de 
números 3 e 18, contrário ds demais e com emenda da Comissão e parecer 
da Comissão de Serviço Público Civil, com emenda ao § 5.0 do artigo 
do projeto. CD:> Poder Executivo. - Em urgência) . 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . -....................... . 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Plácido Olímpio. 

O SR. PLACIDO OLtMPIO - Sr. Presidente, data de 1839 
a descoberta, no Rio Grande do Sul, das primeiras jazidas carbo-
níferas do Brasil, e já naquela época, em plena Guerra da Far-
roupilha, chamou a atenção dos brasileiros - pois estávamos no 
século do carvão - a descoberta do linhito brasileiro. Não obs-
tante, só onze anos mais tarde, com as primeiras prospecções leva-
das a efeito, o Govêrno do Rio Grande do Sul auxiliou com pequeno 
crédito de doze contos de réis as pesquisas e extração do carvão 
mineral de São Jerônimo. Pouco depois, concedeu mais oito contos 
de réis. Havia, na Côrte, um ferreiro que adquiria por 640 réis cada 
arrôba de carvão brasileiro. Passados anos, foram localizadas em 
Santa Catarina jazidas minerais de carvão, e as atenções do Govêr-
no voltaram-se, novamente, para o assunto, pois ainda se estava na 
época em que a principal fonte de energia era o carvão. Motivos 
vários, talvez a própria Guerra do Paraguai, fizeram com que que-
dasse despercebida essa grande riqueza nacional. 



- 190 -

Por volta de 1880, porém, o Govêrno Imperial quis que se ini-
ciassem em Santa Catarina as pesquisas e a lavra da hulha bra-
sileira. Como ponto de partida, construiu-se a Estrada de Ferro 
D. Teresa Cristina, tendo como pôrto carbonífero a cidade de Lagu-
na, a velha capital da efémera República Juliana. 

Sucedem, porém, que as prospecções, as pesquisas e a lavra 
não obtiveram na indústria, nos meios de transporte brasileiros a 
receptividade que seria de esperar, porquanto o nosso carvão, além 
de ter muitas cinzas, vinha cheio de enxôfre, não era lavado e mal 
minerado. 

Assim, quedou-se num mutismo mineralógico, nesse setor, e o 
carvão foi sendo deixado para plano inferio:r: . 

Veio, por fim, a primeira grande guerra e, só então, o Brasil 
lembrou-se - na falta da hulha - que possuíamos reservas capa-
zes de serem exploradas, aplicadas e utilizadas na resolução dos 
problemas econômicos do Brasil. 

Em Santa Catarina esteve um engenheiro americano por vol-
ta de 1916 - o Sr. White-· que procedeu a estudos escrupulosos 
e meticulosos em todo o interior do sul-catarinense. Depois de 
extrair dos vários pontos de minério amostras, mandou analisá-las, 
chegou à conclusão que tínhamos o famoso linhito alemão, em-
bora de calorias e poderes industriais um pouco inferiores à hulha, 
porém muito aproveitáveis; se industrializado, mecanizado, seria 
capaz de suprir o mercado 11acional. 

Esta foi a primeira iniciativa séria em tôrno do carvão nacio-
nal. Os industriais brasileiros, os capitalistas, sentiram-se anima-
dos e passaram, então, a abrir numerosas minas no sul de Santa 
Catarina, e um brasileiro patriota, emérito, qual Henrique Lage, 
chegou a construir o pôrto carvoeiro Imbituba, sob pretexto de que 
Laguna tinha uma barra bastante incerta para a navegabilidade 
e, por conseguinte, para exportação do carvão. 

White naquela ocasião descobriu, por exemplo, que as reser-
vas minerais de carvão ali, só em Santa Catarina, eram superiores 
a 500 milhões de toneladas; elas ultrapassavam em muito o consu-
mo do Brasil naquela época, garantindo-nos uma capacidade de 
200 anos para consumirem-se aquelas reservas. Previa, porém, que 
se maiores estudos fôssem feitos, se melhores prospecções fôssem 
levadas a efeito, previa que era muito possível que essas reservas 
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fôssem aumentadas. Já não falo do carvão rfograndense, onde êle 
não estêve estudando, nem do carvão do Paraná, que por aquela 
época se descobriu. 

Assim, sem receio algum, podemos afirmar que o Brasil tem, 
no mínimo, um bilhão de toneladas de reserva de carvão, de li-
nhito, capaz de suprir às necessidades brasileiras por três séculos, 
por trezentos anos, muito embora haja, agora, a iniciativa de se 
eletrificar todos os meios de comunicação e já se fale insistente-
mente no aproveitamento da energia atômica. 

Daí, Senhores, que com essa exploração das primeiras minas 
de carvão de Santa Catarina e com a incentivação da exploração 
das minas de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul e as minas do 
Paraná, durante a segunda guerra voltaram-se de novo as aten-
ções tôdas para o carvão nacional. E podemos dizer que graças 
à revolução de 30, o carvão tem um auxílio poderoso nos atos go-
vernamentais. Primeiro, foi uma lei de 1931, obrigando o consu-
mo do carvão nacional em 10%; depois, em 1937, aumentando essa 
obrigatoriedade para 20 % . 

Devesse, por conseguinte, êsse projeto, como que a uma velha 
aspiração da revolução de 30; a ela se deve vê-lo realizado, vê-lo 
efetivado para que o Brasil tenha no carvão um meio eficiente 
para entrosar-se nas várias indústrias e, ao mesmo tempo, para 
que não seja, como disse o Presidente Vargas na sua Mensagem de 
15 de março, às páginas 168, não seja apenas encarado o problema 
do carvão como pagamento de uma apólice de seguro contra os 
acidentes da guerra, "porque sómente quando as guerras ensan-
guentam a Europa, quando não podemos importar carvão nem dos 
Estados Unidos nem da velha Europa, só então nos lembramos 
que temos o carvão nacional." 

O projeto em aprêço prevê não só o aproveitamento do carvão 
catarinense como do carvão riograndense, como do carvão para-
naense. É, por conseguinte, um problema eminentemente nacio-
nal, um problema que diz respeito não só à indústria, mas à de-
fesa nacional, à segurança nacional. Foi, por isso, com verdadeiro 
pasmo, que li a conclusão do parecer exarado pela douta Comissão 
de Segurança Nacional afirmando que era um projeto faramalheiro 
e fantasioso . 



-192 -

O Sr. Arruda Câmara - Permita o nobre colega. Quero, ape-
nas, acentuar a V. Ex.ª e à Casa que êsse parecer não foi unânime. 
Houve diversos votos vencidos a favor do projeto, inclusive o do 
modesto aparteante. 

O SR. PLÁCIDO OLÍMPIO - Agradeço muito a colaboração 
de V. Ex.ª, mas, em todo o caso, foi um parecer da Comissão àe 
Segurança Nacional, pela maioria de seus membros. 

Tenho sido vencido, aqui, muitas vêzes, em votações, e não 
me insurjo contra o vencedor, apesar de, em muitas oportunida-
des, estar com a razão, mas em minoria. Sejamos democratas. 

Lembrarei aquela frase célebre de um parlamentar francês, 
quando quis atribuir a derrota da França- ao Congresso e à De-
mocracia: "Jamais, na vida do Parlamento Francês, negamos um 
sou às exigências do Ministério da Guerra". O carvão nacional 
se entrosa de tal maneira com a indústria pesada, especialmente 
dedicada à fabricação de aço e à manipulação de ferro, que não 
podemos compreender haja, pareceres contrários à exploração, à 
mineração, à mecanização, ao progresso, enfim, dessa riqueza do 
nosso subsolo. Como havemos de ter blindagem para nossos car-
ros de assalto, couraça par;a nossos navios, aço para os canhões, 
se importante tudo isso fôra, abandonado o carvão? E, amanhã, 
sob o mesmo pretexto de que o ferro nos sai mais barato se im-
portado do estrangeiro, tan,1bém o adquiriremos no exterior? As-
sim, antes de tudo deve a Çomissão de Segurança Nacional inte-
ressar-se nesse particular, pois é justamente no ferro fundido com 
as calorias do carvão nacional que havemos de armar a couraça 
dos nossos navios, a blindagem das casamatas e dos carros de as-
salto para garantirmos a integridade e a independência da nossa 
Pátria. 

Não temos sonhos de ç:onquistas, mas devemos prevenir-nos 
contra os sonhos de conquista de outros povos contra o nosso ter-
ritório tão vasto e tão grande. Podemos estar certos de que não 
morreu nos velhos cérebros europeus o problema do espaço vital, 
tão cobiçado de outros países. 

O Sr. Campos Vergal -- Permita V. Ex.ª. Tive oportunidade 
àe conversar com o nobre Deputado Deodoro de Mendonça, que 
acaba de regressar de sua viagem à Europa, e S. Ex.ª, que per-
correu vários países, declarou-me ser profundamente pacifista o 
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pensamento do povo europeu. Assim, êsse temores de guerra são 
uma espécie de doença que vem de muito longe e grandemente pre-
judicial a todos os povos. Devemos inverter as melhores riquezas 
nacionais em defesa da criança, que continua inteiramente de-
samparada, dos trabalhadores pessimamente pagos e da multidão 
de infelizes que arrasta suas misérias pelas ruas das cidades do 
Brasil. 

O Sr. Arruda Câmara - Seria o caso de perguntar ao ilustre 
colega, Sr. Campos Vergai, se o nobre Deputado Deodoro de Men-
donça percorreu, também, a Rússia ou se adota a geografia que 
coloca aquêle país na Asia. 

O Sr. Campos Vergal - Acredito que o nobre Deputado Deo-
doro de Mendonça não tenha visitado a Rússia. Quero crer, tam-
bém, que o ilustre parlamentar Arruda Câmara não a percorreu. 

O SR. PLACIDO OLÍMPIO - Nem eu fui à Coréia. Êste país, 
porém, é o rastilho de pólvora que vem aí. 

O Sr. Arruda Câmara - Não visitei a Rússia, mas vi os efei-
tos de sua invasão em vários países da Europa, dos quais se apo-
derou e ainda hoje não abriu mão. Se V. Ex.ª desejar citarei: a 
Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia, as Repúblicas Bálticas, a 
Rumânia, e a própria China. Agora, a Rússia se encontra estimu-
lando a guerra na Coréia . 

O Sr. Saulo Ramos - Apesar do espírito pacifista do mundo 
atual, estou com V. Ex.ª, que com tanto brilho defende o Plano 
do Carvão Nacional, riqueza básica que precisa ser dinamizada para 
o desenvolvimento e o enriquecimento do nosso País. Depois de 
aproveitada essa riqueza, dando, como conseqüência, o nosso de-
senvolvimento industrial, então sim, poderemos atender à criança 
brasileira. Hoje, mais do que nunca, em face do estágio atual da 
mineração no Brasil, se impõem medidas como essa. Louvo as 
apreciações de V. Ex.ª e me congratulo com o Govêrno e com os 
seus técnicos, pelo amparo a essa riqueza. 

O Sr. Campos Vergal - Subscrevo, tambem, as judiciosas e 
patrióticas palavras do nobre orador, no tocante à exploração de 
tôdas as fontes substanciais da economia e da riqueza de nossa 

-13-I 
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Pátria. Aceitar, porém, a sugestão do ilustre colega de Santa Cata-
rina, de colocar-se o carvão nacional acima da criança brasileira, 
não, porque considero essa sugestão uma heresia de lesa pátria. 

O Sr. Saulo Ramos - Não falei que a riqueza está acima da 
criança brasileira. Falei que com a dinamização dessa riqueza, a 
sua exploração, poderemos dar amparo à criança brasileira e a 
todo o nosso País . 

O SR. PLACIDO OLÍMPIO - Nobres colegas, falava eu da 
segurança nacional, dizendo que menos que qualquer outra, essa 
Comissão tinha o direito de criticar o Plano do Carvão Nacional. 
Qualquer Comissão poderia criticar, menos essa, em virtude das 
conseqüências que se criam para a indústria pesada. 

O Sr. Saulo Ramos - Estou com V. Ex.ª. Podia outra Co-
missão técnica manifestar-se contràriamente ao Plano do Carvão 
Nacional, mas nunca a de Segurança Nacional, porque carvão é 
matéria básica, é fator de potencialização de pátrias, e é neces-

' sário que seja explorado, para consecução da nossa independência 
econômica e, em conseqüência desta, a nossa independência po-
lítica. 

O SR. PLÁCIDO OLfMFIO - Já não falo da utilidade do car-
vão nas indústrias de trans:porte. A Comissão de Segurança Na-
cional jamais poderia manifestar-se contra, usando frases como 
esta: 

"Por essa discriminação" - diz o parecer - "se ve-
rifica que o Estado do Paraná nada receberá, no concer-
nente ao setor tram1porte, se bem que seja pacífico que os 
recursos materiais da tração etc.". 

Pois bem, o relator não leu, ou não quis ler, porque na seção 
transporte, está justamente contemplado o ramal do Rio do Peixe, 
a Venceslau Braz, com desvios, variantes, material rodante etc., 
para serem atingidas aquelas minas existentes no Paraná. 

O Sr. Artur Santos - Neste ponto, V. Ex.ª não tem razão, 
porque, quanto ao Estado do Paraná, o projeto nada mais faz do 
que referir as dotações constantes do Plano Salte. Não há dotação 
dentro do próprio Plano do Carvão. 
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O SR. PLACIDO OLíMPIO - Vou ler, e peço a V. Ex.ª que 
leia o Diário do Congresso . 

O Sr. Artur Santos - Já li. 

O SR. PLACIDO OLíMPIO - Então, V. Ex.ª também está 
querendo esconder alguma coisa. 

O Sr. Artur Santos - Não estou querendo esconder coisa ne-
nhuma. O projeto faz referência ao Plano Salte. 

O SR. PLACIDO OLíMPIO - O projeto não faz referência ao 
Plano Salte. 

Diz aqui: 
"Plano, equipamento, desvios, variantes das minas 

de Venceslau Braz" ... 
O Sr. Artur Santos - Veja que o equívoco é de V. Ex.ª. 

O SR. PLACIDO OLíMPIO - Repare: "Plano do Carvão Na-
cional, Anexo n.0 1, Anexo 2 - Aplicação dos recursos essenciais 
ao plano já autorizado por lei anterior." 

O Sr. Artur Santos - O Plano do Carvão Nacional não dá 
absolutamente, dotação específica para êsses ramais. Diz: "Apli-
cação de recursos essenciais ao plano, já autorizado pela Lei n.º 
1.102, de 18-5-1950". Portanto, neste particular, procede inteira-
mente a crítica da Comissão de Segurança Nacional. O equívoco 
era de V. Ex.ª, não meu. Eram recursos já autorizados por lei 
anterior. 

O SR. PLACIDO OLÍMPIO - Está mais além. 
O Sr. Artur Santos - Pode V. Ex.ª procurar onde quiser, 

que não encontrará. Fora dêsse capítulo não existe: "Aplicação de 
recursos essenciais ao plano já autorizado pela Lei n. 0 1.102, de 
18-5-1950". Portanto, o que há em relação ao Plano, são dotações 
constantes de lei anterior. 

O Sr. Saulo Ramos - Contudo, consta, no Plano do Carvão 
Nacional, autorização para aplicação dêsse capital. 

O Sr. Artur Santos - V. Ex.ª está laborando em equívoco 
ainda mais lamentável. Se já existem despesas autorizadas pela 
lei anterior, nada inovou o Plano do Carvão, fazendo a essas dota-
ções já autorizadas pela lei vigente. 
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O Sr. Saulo Ramos - Mas o Plano facilita a aplicação dessa lei. 
O Sr. Artur Santos - Facilite ou não a aplicação, o fato é 

que a lei existe. Para as estradas de ferro do Rio Grande do Sul 
e de Santa Catarina é que há dotações novas, constantes do Plano. 
Neste particular, procedem as críticas formuladas pela Comissão 
de Segurança e o equívoco do orador. 

O SR. PLÁCIDO OLÍMPIO - Diz mais o parecer: 
"O projeto visa atender às emprêsas mineradoras, em 

detrimento dos consumidores." 
Ora, a finalidade do projeto, antes de tudo, é melhorar o pro-

duto e, também, barateá-lo. Já se vê que quem mais aproveita 
com isso é o consumidor . · 

As emprêsas mineradoras poderão fazer com que seus produ-
tos sejam mais acreditados: esta, sua única vantagem. Afinal, o 
consumidor será o maior beneficiado, porque recebe artigo de qua-
lidade superior e por menqr preço, ideal de tôda e qualquer pro-
dução, seja mineral ou industrial. 

Prosseguindo: 
"9 - Quanto ao Item b, vamos tecer algumas consi-

derações. Nosso problema carvoeiro foi sempre tratado 
empiricamente e a trouxe-mouxe. Ainda não sabemos 
bem quais as nossl;LS reservas, por falta de prospecções que 
mereçam fé." 

Sr. Presidente, acabei de afirmar que, nos anos de 1916-1917, 
estêve, na bacia carbonífera do Rio Tubarão, o engenheiro norte-
americano White, o qual, procedendo a pesquisas e prospecções 
em Santa Catarina, afiançou que, só nesse Estado, havia, no mí-
nimo, 500. 000. 000 de toneladas de carvão. 

O Sr. Saulo Ramos - Posso dizer a V. Ex.ª que, no Rio Gran-
de do Sul, há 600. 000. 000 de toneladas e que muito maior tonela-
gem existe em Santa Catarina, como reserva dêsse minério. Nesta 
unidade da Federação, o afloramento de carvão se estende, pràti-
camente, por todo o seu subsolo. 

O SR. PLÁCIDO OLÍMPIO - Continua o parecer: 
"Dêste modo, se o Govêrno deseja resolver o proble-

ma, antes de mais nada deve mandar determinar o valor 
isto é, o volume qo que possuímos"... ' 
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Isto não estava na mensagem. Trata-se, talvci, de um lapso, 
mas era de supor que algum Sr. Deputado soubesse, como cu, por 
exemplo, sabia, de há muito tempo, da existência cm Santa Cu-
tarina. 

Durante o Govêrno do Sr. Hercílio Luz, em Santa Catarina, 
foi publicado, no ano de 1918-1919, folheto muito interessante, que, 
sem lirismos, sem poesia, trouxe as fórmulas bases do carvão na-
cional, extraídas, naturalmente, dos estudos realizados pelo En-
genheiro White. 

Depois, o relatório consigna que o nosso carvão, no dizer de 
um Sr. Engenheiro Fróis de Abreu, "apresenta uma única vanta-
gem - é ser nacional; os outros atributos não lhe são favoráveis: 
é sulfuroso, é cendroso, é úmido. . . mas é nacional" . 

Realmente, nosso carvão, quando extraído da mina, contém 
maior percentagem de enxôfre e de cinzas, mas, uma vci lavado, 
mecanizado, briquetado, essa impureza de enxôJrc e elmm.s se re-
duz consideràvelmente, tornando-se o produto bastante utilizável 
na indústria e no transporte, seja lá no que fôr. Se impedirmos 
haja êste surto brilhante de desenvolvimento da indústria carbo-
nífera, tendente à melhoria do produto, inevitàvelmente êle per-
manecerá assim. Se continuarmos olhando o carvão um pouco ao 
acaso e com ares de abandono, jamais teremos indústria carboní-
fera no Brasil. 

Diz aqui o número 12: 

"12 - O Projeto foi feito como se houvesse j~zidas 
ilimitadas e o nosso carvão fôsse muito bom. Aumenta-se 
a produção nas minas, entrosam-se os meios de trarwpor-
te e imagina-se um consumo que, positivamente, não po-
derá existir." 

Ora, Sr. Presidente, sabunos perfeitarnentP- qw: o curnmmo ele 
carvão no Brasil é de 3 milhões de toneladas por a.no; r.: ~ue :ió as 
minas de Santa Catarina, Parnná e Hio Grande Pf')du:u:rn dol;J 
milhões de toneladas . 

Assim, não se ímagirni, nada, absolutamente: tern-m~ (fados 
certos, fixos. O que rw proc11ra é climlnar o carvào f:i:trnnw:iro 
para que êstes três rnilh0E:H de tom:lurla.'; fJl:j1un (mica ': 1:xcJ'.;:1i·· 
vamtnte brasileiras. E' <J que o projdo vim.1., 1: nü<i o que lr:•1i;rn(J. f; 
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afoitamente foi dito no parecer da Comissão de Segurança. O pro. 
jeto, repito, foi elaborado "como se houvesse jazidas ilimitadas e 
o nosso carvão fôsse muito bom". 

Neste particular estou de acôrdo com o Relator: nosso carvão 
não é dos melhores, mas é o bastante, o industriável, o aproveitá· 
vel, o aplicável para nossas necessidades. 

O Sr. Saulo Ramos - O melhor carvão conhecido é o de Car·· 
diff, com 8. 200 calorias; depois, vem o americano, o africano e, 
finalmente, o brasileiro, que possui qualidades energéticas seme· 
lhantes às dêsses carvões. É coqueificável e, aproveitável em grelhas 
ou máquinas apropriadas, serve para todo uso, inclusive para ali· 
mentar os altos fornos da siderurgia nacional. 

O SR. PLACIDO OLíMPIO - Do carvão estrangeiro que va· 
mos pegar, o melhor é o de Cardiff, com 90% de carbono fixo, en· 
quanto o carvão nacional tem, em média 55% . De cinzas o Cardiff 
possui 1,65% e o nacional 30%. O enxôfre do Cardiff não chega 
a 0,5% e o nacional atinge, ~m média, 3,5%. As calorias do Cardiff 
.são de 8. 000 e as do nacional em média de 6. 000. 

Note-se que, quando mi; refiro ao carvão nacional, aludo ao 
carvão sem lavagem. Podem ser reduzidas, perfeitamente, estas 
percentagens tôdas, ficando o nosso carvão ainda inferior ao Car· 
diff, não resta a menor dúvida, mas, assim mesmo, seria muito 
aproveitável e patrióticamepte aplicável em todos os setores da 
indústria, a exemplo do que temos visto em Volta Redonda, na Cen-
tral do Brasil, em usinas termelétricas e outras atividades mais, 
que vem consumindo nossa preciosa hulha. Abandoná-lo, fazer-
lhe guerra, ridicularizá-lo, cpamá-lo de "faramalheiro", de projeto 
fantasiado, é ato impatriótico. Lembremo-nos, antes de tudo de 
que o carvão é a base da nossa indústria pesada, para a defesa na-
cional. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimen-
tado). 

Foi, a seguir, aprovado requerimento de autoria do Sr. Gus-
tavo Capanema, para discussão, em sessão extraordinária, a reali-
zar-se à noite, do Plano do Carvão Nacional . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . ...... . . . . .. . . . . . . .. . .. . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 1 ••••••••••••• 1 •••••••••••••••••• 
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O SR. PRESIDENTE - Continuação da discussão do Projeto 
n.º 1 045, de 1951. 

Tem a palavra o Sr. Saulo Ramos. 
O SR. SAULO RAMOS - (Lê o seguinte discurso) - A Men-

sagem Presidencial n.0 252-51, trazendo apenso o projeto de lei -
Plano do Carvão Nacional - para ser submetido à esclarecida e 
diligente consideração do Congresso Nacional, mereceu, nesta Casa, 
acurado estudo nas comissões técnicas e, agora, as discussões regi-
mentais, é natural que, sendo eu originário do Estado de Santa 
Catarina - o grande produtor da hulha nacional - venha desta 
tribuna abordar assunto de tamanha monta. Congratulo-me, desde 
início, com a orientação governamental que, através de estudos 
técnicos, houve por bem, mais uma vez, tomar providências para 
conjugar as atividades de produção, beneficiamento, transporte e 
distribuição do carvão nacional, a fim de amparar-lhe a produção, 
regularizar o seu financiamento, reduzir-lhe os preços e melhor 
aproveitá-lo como combustível e matéria-prima. Aproveito a opor-
tunidade para fazer um pequeno histórico retrospectivo da des-
coberta e utilização do carvão nacional e o que essa riqueza uni-
versal representa à luz da economia. 

Tão portentosa riqueza, quando industrializada, torna-se fa-
tor de potencialização universal. A Inglaterra teve hegemonia na 
indústria, na finança internacional e nos mares, porque assenta 
sua base material e econômica no carvão mineral. 

A hulha negra do Rur industrializou a Alemanha, fazendo-a 
também potência industrial e imperialista. Nos Estados Unidos 
essa energia térmica, aliada à do petróleo, fêz desenvolver o seu 
sistema industrial e capitalista, tornando essa nação a maior po-
tência de nossos dias. 

O carvão tem sido e será sempre uma fôrça industrial capaz 
de transformar qualquer nação numa potência respeitável entre 
as mais poderosas. 

No início da última guerra e na sua confusão catastrófica, li 
uma previsão divulgada na imprensa mundial quando a Alemanha 
atacou a Rússia, que dizia: "O sargento carvão derrotou, nas es-
tepes russas, os exércitos de Napoleão Bonaparte, e, nesta guerra, 
o Generalíssimo Carvão, derrotarã nas mesmas estepes, os exérci-
tos de Hitler". 
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Dito e feito. 
O parque siderúrgico inglês, americano, russo etc. derrotou a 

potência industrial e siderúrgica do Rur e do Micado. O carvão vale 
pelo seu poder calorífico e o de mais alto teor é o Cardiff com 
8. 200 calorias; o americano, o africano e o brasileiro têm semelhan-
ças energéticas. O carvão mais pobre do mundo é o japonês, que, 
minerado, selecionado, lavado e utilizado em grelhas ou máquinas 
apropriadas para seu uso fêz do Japão a maior potência oriental. 
É de se salientar que as locomotivas do Micado, acionadas e cons-
truídas para o uso dêsse carvão pobre em calorias eram as mais 
velozes do mundo na época do lançamento nos mercados orientais. 
O carvão brasileiro poderá fazer o milagre do carvão japonês, desde 
que as leis se cumpram visando o amparo dá mineração nacional 
e que o nosso parque siderúrgico desenvolva, porque não temos 
sómente um carvão coqueificável como todos os minérios necessá-
rios para a produção de ferro e aço no País. 

A bacia carbonífera que aflora no Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo; Piauí, nos oferece uma fonte ines-
gotável dessa riqueza. 

Saibamos, portanto, explorá-la e protegê-la. 
Sr. Presidente, .voltarei a esta tribuna para comentar objeti-

vamente o projeto que ora se discute, na convicção de que o mesmo 
será aprovado. 

Só assim estaremos fazendo trabalho construtivo e abreviando 
a libertação econômica de nossa pátria. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Continuação da discussão do Projeto 
n.º 1 045, de 1951. 

Tem a palavra o Sr. Ponce de Arruda. 

O SR. PONCE DE ARRUDA - (Lê o seguinte discurso) -
Sr. Presidente, Srs. Deputados: Estudos de técnicos brasileiros sô-
bre o carvão nacional evidenciaram a S. Ex.ª o Sr. Presidente da 
República que êsse produto é caro e insatisfatório, gerando a desor-
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ganização da indústria e salários baixos para os operários devido, 
principalmente, aos maus transportes, à falta de beneficiamento 
adequado e aos precários meios de exploração. 

Êsses estudos evidenciaram mais a possibilidade da raciona-
lização da indústria e do consumo, de forma a se corrigirem os de-
feitos e se obter maior produção e redução sensível nos preços de 
colocação no mercado, que serão iguais e até menores que o do si-
milar estrangeiro, quando atualmente custa quase o dôbro. 

Tomando em consideração êsses estudos, remeteu o Presiden-
te à consideração do Congresso Nacional, com a Mensagem n.º 
252-51, um projeto de lei instituindo o Plano do Carvão Nacional, 
com o qual se pretende solucionar, por um longo período, o pro-
blema do combustível sólido nacional. 

ORIGEM 

:msse Plano, que tivemos oportunidade de conhecer com mi-
núcias de detalhes através de farto manancial fornecido a nosso 
exame, não se originou de estudos apressados e de orientação uni-
lateral. 

Preocupados os Poderes Públicos com a situação da indústria 
do carvão no País, agravados de tal forma no após-guerra, pro-
moveram a realização de mesas-redondas que se reuniram no Con-
selho de Minas, em 1947 e 1949. Desta última participaram técnicos 
de várias regiões do País, e de atividades as mais variadas como eco-
nomistas, mineradores, compradores de carvão, ferroviários, me-
talurgistas, transportadores, os quais em debates que levaram cêr-
ca de trinta dias, apresentaram 30 conclusões, por onde se deveria 
nortear a política nacional do carvão. 

Incumbido de planejar a sua concretização, o jovem e brilhan-
te engenheiro Mário Abrantes da Silva Pinto apresentou êste re-
sultado de suas observações condensadas em um Plano, que foi 
depois submetido à apreciação do Conselho Nacional de Economia, 
onde mereceu aprovação pràticamente integral. 

AS RESERVAS E O CONSUMO DE CARVÃO NO BRASIL 

A natureza não foi dadivosa para conosco em matéria de car-
vão, nem pela qualidade, nem pela quantidade. Todavia, as reser-
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vas já estudadas estão estimadas em 500 milhões de toneladas das 
quais 60 milhões no Rio Grande do Sul, 30 milhões no Paraná, e 
400 milhões em Santa Catarina. Estudos estão sendo feitos no 
Piauí, em Teresina, e há a salientar a possibilidade de carvão na 
bacia do Xingu, no Rio Fresco, nas fronteiras de Mato Grosso e 
Pará, onde parece existir grande reserva, porém situadas a mais 
de 1. 200 quilômetros de qualquer ponto navegável. 

O consumo de carvão no País, em 1948, atingiu a 2. 318.000 t, 
contribuindo para êsse total 913. 000 t de carvão estrangeiro con-
tra 1 . 405. 000 t. de carvão nacional. Em 1950 alcançou o total de 
2. 450. 000 t., sendo 1. 111 .000 t. de carvão estrangeiro e 1. 339. 000 
de carvão nacional. Convém observar que êsse consumo do carvão 
nacional não é fruto apenas de sua impÓsição por lei, eis que 
esta torna obrigatória a percentagem de 20 % de mistura, e desde 
que o volume de carvão importado foi de 1.111.000 t., o uso obriga-
tório do nacional seria apenas de 220.000 t., donde se verifica que a 
utilização espontânea é de mais de 1 milhão de toneladas. Ainda 
assim, o total do consumo do carvão nacional representa apenas 
7% das calorias consumidas no País, que se completam com 67 % 
de lenha, 20% de petróleo e derivados, 4,5% de carvão estrangeiro 
e 2% de outros combustíveis. 

Por estranho que pareça, em um país onde se pratica a devas~ 
tação das matas para obter lenha para as suas necessidades, onde 
a lenha contribui com 67 % das calorias consumidas o que provo-
cou a frase de Sílvio Fróes de Abreu, "de que o Brasil vive· a etapa 
da civilização da lenha", há o preconceito contra o carvão, despre-
zando-se em demasia o compustível sólido. Entretanto, necessário 
se faz salientar que mesmo os Estados Unidos, onde o petróleo é 
abundante, que é o país do motor de explosão e de combustão in-
terna altamente mecanizada, o consumo de energia, em 1947, se 
distribuia em 46 % de carvão, 45 % de petróleo e gás 9% de energia 
hidráulica e lenha. No resto do mundo o carvão contribui com 
67 % e o óleo somente com 18 % , entrando a energia hidráulica, 
incluindo a lenha, com 12 a 15%. 

:f!:sses dados bem demonstram a posição do carvão no consumo 
mundial de energia, como elemento que ainda não pôde e não 
poderá tão cedo ser abolido, ou relegado a um plano secundário. 
No que concerne aos preços, ainda mais se patenteia a nossa des-
vantagem, eis que em 1949 um milhão de "K" calorias custou ao 
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industrial que consumisse óleo combustível, Cr$ 40,00; ao que 
utilizasse carvão estrangeiro, Cr$ 45,00 e ao que empregasse carvão 
nacional, Cr$ 80,00. Enquanto o carvão nacional custa, no Rio, de 
Cr$ 430,00 a Cr$ 490,00 a tonelada, o estrangeiro, que lhe é supe-
rior em calorias, custa Cr$ 360.00. Daí a concepção generalizada 
de que a utilização do carvão nacional representa um "castigo" 
ao consumidor. 

Entretanto, os estudos promovidos em busca de solução, in-
duzem a crer que ela exista, simples e racional. 

AS DEFICrn:NCIAS REVELADAS E AS SOLUÇÕES PROPOSTAS 

De início se verifica que o carvão nacional se apresenta em ca-
madas não homogêneas, separadas por uma parte estéril. No Rio 
Grande do Sul o trabalho de subsolo dá um rendimento de 1 to-
nelada por homem-dia, mas, levando-se em conta o trabalho de 
superfície, êsse rendimento baixa para 650 quilos por homem-dia. 

Em Santa Catarina os números são mais baixos, ficando pela 
ordem de 450 quilos por homem-dia, ou menos. Comparando-se 
êsses rendimentos com a produtividade média americana, que é de 
6 t. homem-dia ou mesmo a inglêsa, de 1,5 · t. homem-dia, vê-se, 
desde logo, haver uma possibilidade de aumento no rendimento 
da mineração de carvão brasileiro, desde que sejam substituídos os 
métodos primitivos de desmonte a picareta, ou cortadeiras a ar 
comprimido, pelas cortadeiras elétricas, hoje possibilitada de em-
prêgo em nossas minas graças às ferramentas especiais de carbu-
reto de tungstênio. 

Experiências realizadas pelo Consórcio Cadem, pela Companhia 
Siderúrgica Nacional e a Mineração Geral do Brasil, orientadas 
por engenheiros especializados, demonstraram a perfeita viabili-
dade do emprêgo dessas cortadeiras, que produzem em 25 minutos 
o trabalho que de picareta se levaria 1 mês, ou 3 a 4 dias se 
utilizada fôsse a cortadeira a ar comprimido. Dêsse emprêgo resulta 
um rendimento de 2 a 3 t. por homem-dia, na pior das hipóteses. 

A situação dos transportes, como não podia deixar de ser, apre-
senta-se com características estarrecedoras. Em Santa Catarina, a 
E.F. D. Teresa Cristina é quem se encarrega da condução do carvão 
das minas a Tubarão, onde é beneficiado e depois a Imbituba ou 
Laguna, onde é embarcado. Se bem que a estrada não esteja tão 
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mal aparelhada, eis que conta com 700 vagões de carga, acontece 
que, pela falta de pátios e silos para armazenamento e pela incons-
tância do fluxo de navegação, continuamente os seus vagões ficam 
imobilizados, utilizados como silos. Houve ocasião, parece incrível, 
que sómente 50 vagões estavam trafegando... 

Os Portos de Laguna e Imbituba, apesar dos dispêndios nêles 
efetuados, longe estão de oferecer condições satisfatórias. Não se 
conseguiu até hoje garantir acesso, em Laguna, a navios de mais de 
5 ms. de calado. Por outro lado, o Pôrto de Imbituba é um pôrto 
pouco protegido e traiçoeiro. 

De Laguna ou Imbituba, o carvão se dirige para o Pôrto do 
Rio de Janeiro, onde sofre novo congestionamento, pela falta de sua 
retirada regular do cais pela Central do Brásil. Os navios têm fi-
cado mais de 30 dias no pôrto, aguardando a vez, com uma des-
pesa de cêrca de dez mil cruzeiros por dia... 

Disso resulta o absurdo frete de Cr$140,00 a Cr$150,00 por 
tonelada entre êsses dois portos e que ainda dá prejuízo à nave-

- 1gaçao. 
No Rio Grande do Sul o carvão da zona de Butiá e S. Jerônimo 

é levado por duas pequenas ferrovias, de 30 quilômetros, aproxima-
damente, de condições assaz precárias ao pôrto fluvial de Conde, 
onde uma parte é descarregada nas chatas e outra atravessa o rio 
em cabo aéreo, ganhando a Viação Férrea. O da zona de São Je-
rônimo vai pela ferrovia ao Pôrto de Xarqueada, segue pela via 
fluvial em parte para Pôrto Alegre e parte para a Lagoa dos Patos, 
em direção ao Rio Grande e Pelotas. Acrescente-se a irregularidade 
dos transportes e a falta de el~sticidade nos entroncamentos para se 
calcular o vulto do preço pago pela Viação Férrea a êsse carvão. 
Só a estrada de ferro da Butiá a Leão, administrada pela Viação 
Férrea, que transporta cêrca de 300 mil toneladas de carvão, dá 
um deficit de 7 milhões de cruzeiros anuais, que é pago pela 
União, o que equivale a uma subvenção do Govêrno Federal de 
Cr$ 20,00 a Cr$ 25,00 por tonelada de carvão escoada pelo Pôrto 
do Conde. 

Dêstes percalços todos rn.1 exploração e no transporte resulta 
que o combustível produzido em Santa Catarina é entregue à Cia. 
Siderúrgica Nacional nas minas, a Cr$ 150,00 por tonelada. Su-
porta mais dez cruzeiros de frete até Tubarão, onde só 2/3 são apu-
rados no lavador. O custo da lavagem é de Cr$ 20,00 a Cr$ 25 OO· 

' ' 







- 207 -

ficiado nas próprias minas, aliviando o transporte estéril pela fer-
rovia, que terá simplificado o seu problema de reaparelhamento. 
No Rio Grande do Sul pode-se obter um tipo até 25% de cinzas e o 
do Paraná chega a menos de 17% . 

No Rio Grande do Sul prevê-se prosseguir no estabelecimento 
de usinas termelétricas para queimar carvão secundário, a fim de 
permitir produzir carvão beneficiado para ser consumido pela Via-
ção Férrea. Embora não tenha havido nesse Estado, até agora, maior 
aceitação para o carvão intermediário, o que redunda em preço 
mais elevado para o produto beneficiado, espera-se que o estabe-
lecimento de usinas termelétricas permitirá o equilíbrio da indústria 
carvoeira Sul-riograndense. 

No Estado do Paraná, onde há carvão bruto capaz de fornecer 
produtos beneficiados com 15% e menos de cinzas, com recuperação 
superior a 70 % não há necessidade de instalações complicadas de 
beneficiamento. 

Assim o investimento necessário para aquisição do equipamen-
to e mecanização pode ser avaliado em Cr$ 80,00 toneladas-ano, ou 
seja, para uma produção total de 2 milhões de toneladas, necessi-
tar-se-ia de Cr$ 160. 000. 000,00. Previu-se no Anexo 1 o quantitativo 
de 180 milhões de cruzeiros, que permitirá, certamente, racionalizar 
êsse setor do ciclo do carvão. 

A racionalização do transporte de carvão em Santa Catarina 
depende de articulação e melhoramentos do sistema constituído 
pela Estrada de Ferro D. Teresa Cristina-Pôrto de lmbituba e uma 
frota mercante. Como atrás dissemos, a ferrovia D. Teresa Cristina 
está relativamente aparelhada, sendo que a sua capacidade de 
transporte, no momento, está afetada com a imobilização dos vagões 
nos portos, nas minas e no Lavador de Capivari. Os melhoramentos 
dessa ferrovia, aliás, estão contemplados na Lei n.º 1.102, de 50, 
com um quantitativo de Cr$ 87. 400. 000,00 dos quais lhe têm sido 
atribuídas dotações parciais nos orçamentos de 49 a 52. 

O projeto organizado para Imbituba prevê a construção de 300 
mts. de cais, molhe de proteção, silos com capacidade para 50. 000 t, 
correias transportadores, linhas e desvios, tombadores automáticos, 
pátios de armazenamento, obras complementares e uma velocidade 
de carga de 2. 000 t.-hora, podendo ter o pôrto um movimento 
de 5 . 000 . 000 de toneladas-ano. 
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O custo total da obra, inclusive desapropriação, é estimado em 
100 milhões de cruzeiros. Com essa construção será possível subs-
tituir os atuais navios de pequeno calado por unidades de 10.000 t. 
ou mais, especialmente construídas para o transporte de carvão. 
Calcula a Comissão de Marinha Mercante que os fretes nas novas 
unidades baixarão de Cr$ 150,00 para Cr$ 50,00, ou menos. Para 
transportar um milhão de toneladas de carvão, beneficiado, de 
Santa Catarina, serão necessários 4 navios daquela tonelagem, 
cujo valor é estimado em Cr$ 25. 000. 000,00 por unidade. Previu-se, 
no Anexo I, o quantitativo de Cr$ 110. 000. 000,00. 

Para o Rio Grande do Sul prevê-se a extensão das linhas da 
Viação Férrea até as minas, mediante a co~strução de uma ponte 
rodo-ferroviária sôbre o Rio Jacuí, entre Triunfo e S. Jerônimo, 
prevista na ligação Pelotas-Barretos. Essa ligação simplificaria o 
atual complexo sistema de transporte do carvão gaúcho e traria 
sensível diminuição no frete. 

Seria, por essa forma, o, transporte do carvão do Rio Grande do 
Sul completamente transformado, passando a Viação Férrea a 
ir buscar nas próprias minas de Butiá e S. Jerônimo o combustível 
que lhe é destinado, além daquele consumido em Pôrto Alegre e 
zonas adjacentes. 

Quanto ao combustíveJ destinado a Pelotas e Rio Grande à 
exploração para o Prata ou centro do País, será manipulado através 
de um pátio carvoeiro intermédio a construir no cais de Pôrto Ale-
gre. Será estudado, a seu turno, o melhor tipo de transporte entre 
Pôrto Alegre e Lagoa dos Patos. 

Para melhoramentos da Viação Férrea R. G. do Sul, dispôs a 
Lei n.º 1.102-50, de 464 milhões, por onde podem correr as despesas 
programadas de 50 milhões de cruzeiros para a ponte sôbre o Rio 
Jacuí. 

Para o cais de Pôrto Alegre, por outro lado, prevê a Lei n.0 

1 . 102-50 o crédito de Cr$ 60. 000 . 000,00 ainda não utilizado. 
No Estado do Paraná a dificuldade a remover seria a deficiên-

cia de tração, o mau estado das linhas nos ramais do Rio do Peixe 
e nos trechos Venceslau Braz-Jaguariaiva-Itararé. Além de peque-
nas melhoras na infra-estrutura e execução de variantes impõe-se 
a construção do ramal ligando Itararé a Joaquim Murtinho, ora 
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em execução. O Plano Salte consigna à Viação Paraná-Santa Ca-
tarina Cr$ 430. 000. 000,00 nesses setores, por onde poderão correr 
as despesas assinaladas, estimadas em 60 milhões de cruzeiros. 

No Pôrto do Rio de Janeiro se fará desde logo, a ampliação 
para atender ao fluxo do carvão, conjugado com a exportação pre-
vista de minério de ferro do Vale Paraopeba e manganês do centro 
de Minas Gerais (enquanto êste último continuar) evitando-se que 
navios com carga de carvão demorem 20 a 30 dias à espera de 
pôrto. Serão impostas ao pôrto condições ideais para descarga anual 
do carvão (combustível para Volta Redonda, Central e Leopoldina) 
no total de 1 . 400. 000 t.; exportação anual de minérios de ferro 
e manganês: 1. 500. 000 t.; velocidade de descarga 300 t.-hora; 
capacidade de estocagem do carvão 120. 000 t.; capacidade de es-
tocagem do minério 200. 000 t. Para atender a essas condições 
ideais serão necessários: 

1) Dragagem do cais de S. Cristóvão e de um canal de acesso 
- Cr$ 25. 000. 000,00. 

2) Aquisição de 2 guindastes elétricos do portal de 66 t. 
Cr$ 2. 400. 000,00. 

3) Dois transportadores de carvão - Cr$ 10.000.000,00. 
e a reserva de 900 ms de frente portuária no cais de S. Cris-

tóvão para meneio do minério de carvão. 
O Anexo I, traz incluído o 1.º ítem, atribuindo aos dois outros 

o custeio pela Lei 1.102 de 50, que dá essa obrigação aos concessio-
nários. 

Igualmente se contemplou, na Lei n.º 1.102-50, com quantita-
tivos substanciais que vêm sendo aplicados, obras de melhoramen-
tos na E. F. Central do Brasil, que é a espinha dorsal do nosso 
transporte ferroviário e, no caso particular do carvão e da dupli-
cação da Usina de Volta Redonda, de importância fundamental. 
Admite-se que seja regulado o fluxo de transporte de carvão, sendo 
aconselhável a construção em Japeri, de um grande pátio carvoeiro, 
com capacidade para 150. 000 t., o qual funcionará como uma ex-
tensão do pátio portuário a fim de prevenir transitórias interrup-
ções e congestionamento do tráfego de modo a não embaraçar o 
pôrto, a frota e as minas. Incluiu-se para essa obra, no Anexo 1, a 
importância de Cr$ 10.000.000,00 dispêndido que será sempre me-
nor que o enorme prejuízo de uma eventual imobilização da frota 

-14-I 
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ou paralisação das minas. Para os melhoramentos ferroviários 
correlatos empregar-se-ão Cr$ 170. 000. 000,00 dos ........... . 
Cr$ 650. 000. 000,00 que lhe atribuiu o Plano Salte. Prevê-se mais 
no Plano do Carvão Nacional, para o financiamento das indústrias 
que utilizarem o carvão nacional como matéria-prima, que consu-
mirem pirita do carvão nacional ou que se destinarem a obter 
enxôfre dessa pirita, Cr$ 50.000.000,00; para a assistência social aos 
trabalhadores da indústria Cr$ 30. 000. 000,00; para pesquisa de 
carvão e investigações tecnológicas sôbre o seu melhor aproveita-
mento, Cr$ 50. 000. 000,00; para despesas administrativas com a 
execução do Plano Cr$ 20. 000. 000,00 e para diferença do orçamento 
das obras previstas e outros empreendimentos sôbre o carvão, in-
clusive eventuais, Cr$ 70. 000. 000,00. 

FUTUROS PREÇOS DO CARVÃO NACIONAL 

Com os métodos e empreendimentos preconizados no Plano, es-
tá prevista sensível diminui~ão nos preços do carvão, eis que redun-
dará: 

a) redução do preço dp carvão bruto para Cr$ 100,00 fob, mi-
nas, nos três Estados; 

b) redução do frete marítimo entre Santa Catarina e Rio pa-
ra Cr$ 45,00; 

e) redução de Cr$ 40,00 no custo do transporte no Rio Gran-
de do Sul. 

Disso resultarão os seguintes preços: 
Carvão St.ª Catarina cif Rio, Cr$ 236,00 por t., em média, 

em contraposição ao preço atual, variável entre Cr$ 430,00 a .... 
Cr$ 490,00; 

Carvão escolhido do Rio Grande do Sul ou Paraná, fob minas 
carvão vendável: Cr$ 110,0Q-t. 

Preços atuais: 
Rio Grande, cif, Estação Silos: Cr$ 206,00-t. 
Paraná, fob minas, de Cr$ 150,00 a Cr$ 110,00-t. 
Com tal redução de preços do carvão nacional, pràticamente 

igual à metade do preço atual e tendo ainda a aureolá-lo melhor re-
sultado térmico pelo beneficiamento a que será submetido, terá 
evidentemente o consumidor uma sensível proteção. 
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RACIONALIZAÇÃO DA INDúSTRIA E MERCADO 

Seria imprudente que, para um empreendimento de tal vulto, 
se cogitasse, concomitantemente, de se estudar qual o mercado 
para o carvão nacional, quando reduzidos os seus preços. Dêsse es-
tudo resultam as seguintes conclusões: 

Com a expansão programada para Volta Redonda, as necessi-
dades do seu consumo, segundo declarações oficiais, atingirão a 
350. 000 t. por ano, na atual proporção de mistura de 40 % com o 
carvão estrangeiro. Se a proporção da mistura fôr de 50 % para o 
carvão nacional, êsse consumo alcançará a 450. 000 t. anuais, ao 
invés das 185. 000 t. atualmente utilizadas. Além de Volta Re-
donda podem surgir outras iniciativas de indústrias siderúrgicas, 
que queiram usar carvão nacional, como pretende fazer a Minera-
ção Geral do Brasil em Mogi das Cruzes. A produção de carvão-me-
talúrgico para atender ao consumo de Volta Redonda, dá em resul-
tado outros tipos de carvão em proporção constante ao aumento 
da produção, para o qual se faz mister prever mercado. Torna-se 
oportuno salientar que o tipo metalúrgico, proveniente do carvão 
de St.ª Catarina misturado na proporção adequada com o carvão 
estrangeiro, fornece excelentes qualidades física.s ao coque de Volta 
Redonda, sendo reclamados pelos siderurgistas apesar do seu teor 
de cinzas, o que, em caso de interrupção de fornecimento do com-
bustível importado, poder-se-á trabalhar com coque de até 100% 
de carvão de Santa Catarina. É êsse um dos motivos principais que 
justificam considerar-se o carvão de Santa Catarina como problema 
nacional. Isto pôsto, aceita a tese de que se deva empregar em 
Volta Redonda, carvão-metalúrgico resultante do beneficiamento 
do carvão de Santa Catarina, surge o problema de se encontrar 
consumo para os demais tipos concomitantes que aparecem na 
lavagem e que são as carvões ditos "vapor-grosso" e "vapor-fino". 

É a êsse problema que foi dada atenção especial no memorial 
anexo à Mensagem do Executivo redigido pelo coordenador do Pla-
no e que acentua a necessidade de colaboração de algumas entida-
des de serviço público como a Central do Brasil. Não será demais, 
pois, recomendar, porque obrigação não existe, que a Central do 
Brasil substitua 100 mil toneladas, do carvão estrangeiro, pelo na-
cional, no seu consumo, quando se sabe que 70% das suas locomoti-
vas a vapor podem utilizar carvão nacional e que êsse uso serâ 
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econômico desde que o seu preço diminua. Sem negar as vanta-
gens que as locomotivas Diesel-elétricas apresentam na tração, 
atendendo-se aos casos em que as condições de traçado e de cons-
trução da ferrovia e a intensidade ou peculiaridade do tráfego as 
recomendem, queremos frisar, entretanto, que países de muito 
maior industrialização do que o nosso, como a França, assentam na 
locomotiva a vapor a grande fôrça do seu sistema de tração ferro-
viária. Ainda há pouco, quando ali se instituiu o Plano Monnet, 
estipulou-se que o parque total necessário para garantir os obje-
tivos do transporte em 1948, compor-se-ia de 14. 000 locomotivas a 
vapor e 990 Diesel-elétricas. 

E na previsão das novas aquisições, impôs o referido Plano o 
total de 1. 345 locomotivas nesse ano de 1948, das quais 1.150 a 
vapor, fabricadas nos Estados Unidos da América, Canadá e na pró-
pria França e apenas 130 Diesel-elétricas (contadas como 195 lo-
comotivas a vapor). 

E quando assim proce~e a França, não será o Brasil que irá 
passar de um salto do regime de consumo da lenha à diesel-eletri-
ficação. 

A Companhia Nacional de Alcalis já examinou com a Com-
bustion Engenering a possibilidade de utilizar carvão brasileiro 
nas instalações de Cabo Ffio para a produção de vapor, ficando 
assentado que se o combustível fôr entregue em Cabo Frio ao preço 
de Cr$ 230,00 é indiferente utilizar o carvão ou o óleo. Convém fri-
sar que, se é certo que não se achou processo para eliminar inteira-
mente o enxôfre do carvão, nas instalações fixas, de grelhas apro-
priadas, os gases de combustão ou as cinzas nenhum mal fazem 
ao equipamento; a experiência da Companhia Siderúrgica e das 
Companhias de Eletricidade do Sul, atestam à saciedade a possibi-
lidade de queima e emprêgo econômico do carvão nacional. E, no 
caso da futura fábrica de C,abo Frio, sempre será uma possibilidade 
de consumo de 150 mil toneladas. Nas fábricas de gás, aumentan-
do-se a mistura para 30 % , como admite a possibilidade o Departa-
mento Nacional de Iluminação, o consumo seria aumentado para 
70.000 t. por ano e até para 90 mil se, com aparelhagem adequadtt, 
de destilaria, vier a admitir a de 40 % do carvão nacional. 

A própria frota a ser adquirida para transporte entre Santa 
Catarina e Rio queimarão anualmente 60. 000 t. de carvão brasi-
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leiro, enquanto a navegação em geral poderá aumentar de mais 
de 70. 000 t. o seu consumo, desde que o barateamento permita 
chegar à mistura de 50% . 

No raio de ação da hulha de Santa Catarina, apesar de di-
ficuldade de se traçar a linha de equilíbrio entre ela, a lenha e o 
óleo diesel calcula-se que se pode deslocar nos principais trechos 
ferroviários dali cêrca de 1 milhão de metros cúbicos de lenha, o que 
dariam, em correspondência energética de 1 : 5 o consumo de ..... . 
200. 000 t. A usina elétrica de Tubarão, com o fornecimento de 
energia a Florianópolis, exigirá um consumo de 70. 000 t., apro-
ximadamente. 

Será possível, assim, que o carvão de Santa Catarina tenha a 
margem de acréscimo de consumo da ordem de 900. 000 t., em 
contraposição com as 600. 000 t. que vende atualmente. 

Chega-se, dessa forma, à conclusão de que o mercado potencial 
para o carvão de Santa Catarina é de 1. 450. 000 t. anuais de car-
vão vendável, o que corresponde a uma extração anual de 2.200.000 
t. de carvão bruto, limite compatível com as reservas de formação 
carbonífera do Estado. Como o Plano prevê um consumo sàmente 
de 1. 200. 000 t. verifica-se que há minas remodeladas e equipadas 
com material moderno. 

Quanto ao carvão do Rio Grande do Sul, prevê-se será todo 
consumido no Estado. Até agora não tem havido beneficiamento do 
carvão, pelo fato de não haver instalações para consumo do carvão 
secundário. Com a montagem, em S. Jerônimo, de uma usina ter-
melétrica de capacidade de 10. 000 Kw para a 1.ª unidade, podendo 
consumir desde logo 250 t. diárias de carvão com 41 % de cinzas, 
atingindo até 180. 000 t. por ano na etapa final, pensa-se em fa-
zer-se o beneficiamento do carvão, de forma a se obter um tipo 
com 22% de cinzas a ser usado na Viação Férrea, o de 41 % para 
ser utilizado na usina termelétrica e um refugo que ficará para 
aproveitamento da pirita. Haverá também o consumo na fábrica 
de cimento Portland de Caí, que pretende elevá-lo para 13. 000 t. 
na usina de fôrça e 42.000 t. no forno rotativo. 

Haverá, pois, no Rio Grande do Sul, um aumento visível de 
consumo de 100 .000 t. para a termelétrica de S . Jerônimo e 
50. 000 t. para a fábrica de cimento. Não se imagine tenha o car-
vão gaúcho consumo fora do Estado, exceção feita de alguma ex-
portação para o Uruguai ou a Argentina. 
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O carvão do Paraná deve ser destinado ao uso do Estado e da 
fronteira de S. Paulo e ser consumido, principalmente, pela Rêde 
Paraná-Santa Catarina e pela Sorocabana e, ainda, pela possibi-
lidade de instalação de fábrica de cimento em Tomasina e Rio 
Branco, no Paraná e Itapeva, em São Paulo, onde existem reservas 
de calcáreo utilizável nessa manufatura, assim como em outras 
indústrias, entre as quais a fábrica de celulose de Monte Alegre. O 
maior consumidor, porém, deverá ser a ferrovia Paraná-Santa Ca-
tarina, que vai ao centro de gravidade da zona carvoeira paranaense 
e, que só por falta de perfeito entendimento entre a sua direção e 
os mineradores, ainda não se estabeleceu um esquema de consumo 
e de transporte, quando a rêde consome cêi:ca de 2 milhões de me-
tros cúbicos de lenha. Tenho informações de já estar em marcha a 
iniciativa do cimento em Itapeva. 

Assim, embora não permitam uma ampliação tão acentuada 
da indústria do carvão, o uso de óleo combustível, a adoção de 
locomotivas diesel-elétricas ~ a própria eletrificação das ferrovias, 
a racionalização da produçã,o do beneficiamento e dos transportes, 
com a conseqüente melhoria do produto, uniformização, dos tipos 
e barateamento do custo, indicam, com muita possibilidade, os se-
guintes consumos de carvão vendável: 

Toneladas 
Santa Catarina . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1. 200. 000 
Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000. 000 
Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 000 

Essas quantias, que ri;;presentam uma produção dupla da 
atual, ainda são pequenas, em relação a outros países. Inferior 
20 vêzes a França, que utiliza 65 milhões de toneladas. Dever-se-á, 
pois, esperar aumentos, com o crescimento do País e outros cam-
pos como a substituição do carvão de madeira usado em algumas 
siderúrgicas e, a~nda, o da fixação do azôto, além de outros em-
pregos que as pesquisas tec:pológicas vierem a indicar. 

Mas, os grandes significados do carvão nacional são a possibi-
lidade de substituir a lenha, de facilitar a industrialização regional 
e de garantir uma fonte de coque à siderurgia nacional. Bastam 
êsses aspectos para justificar um programa nacional. 
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ECONOMIAS RESULTANTES 

A racionalização da indústria do carvão proporcionará consi-
deráveis economias à União e aos Estados e a diversas autarquias, 
cujos deficits recaem sôbre os cofres públicos, como se passa a ver: 

Cr$ 
Diminuição do custo de 350. 000 t de carvão de Santa 

Catarina, consumidas pela Central do Brasil, 
Lóide, Leopoldina, Costeira e Rêde Paraná-Santa 
Catarina (200,00 por tonelada) ............... . 70.000.000 

Diminuição do custo de 450. 000 t de carvão da Bacia 
do Jacuí consumidas pela Viação Férrea Rio 
Grande do Sul (100,00 por tonelada) ......... . 45.000.000 

Eliminação do deficit da E. F. Jacuí ............. . 7.000.000 
Soma ............................................. . 122.000.000 

A estas economias efetivas, devem-se juntar as de outras com-
panhias de economia mista, consumidoras do carvão nacional, co-
mo Volta Redonda e Vale do Rio Doce. 

Por êsses dados se verifica que, mesmo na hipótese de não se 
justificar econômicamente a racionalização do carvão, financeira-
mente estaria justificada. Releva notar que os tnvestimentos previs-
tos no Plano são, na quase totalidade, recuperáveis, exceção fei-
ta de 100 milhões de cruzeiros destinados aos serviços de pesqui-
sas, assistência social e administração. 

Mas o fato é que dentro de 6 ou 7 anos estarão amortizados 
os investimentos feitos no Plano, pelas economias diretas com as 
despesas de custeio das emprêsas de serviço público da União e dos 
Estados. Acresce que o Plano do Carvão foi previsto de modo a ser 
rentável e remunerador em todos os seus setores, além de permitir 
à União e aos Estados uma economia anual de custeio de 122 mi-
lhões de cruzeiros. 

As quantias dadas em empréstimo às emprêsas privadas, após 
15 anos de vigência do Plano ou outro que seja o prazo para amor-
tização da dívida, serão recuperadas pelo Poder Público continuan-
do, entretanto, a se beneficiar e à coletividade com as diminuições 
de custeio, o dispêndio de divisas e a economia dos consumidores, 
que passará a ter o carvão nacional pela metade do preço atual. 
Ademais, é uma criação de riqueza considerável para o País e um 
considerável fluxo de valores para os cofres públicos. 
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Releva notar que dêsses investimentos as inversões diretas do 
Govêrno atingem a 458 milhões de cruzeiros, enquanto que em em-
préstimos às emprêsas privadas serão aplicadas Cr$ 260. 000. 000,00 
a juros que não estão fixados no projeto de lei, mas que deverão 
ser módicos e a prazo longo, cabendo, portanto, em realidade, à 
União, apenas a despesa de diferença de juros. 

MODALIDADES DE FINANCIAMENTO 

Os quantitativos previstos nos Quadros I e II anexos ao projeto 
de lei prevêm dotação global para assegurar, em qualquer hipótese, 
a execução do Plano. 

Todavia, prevê-se que as necessidades de financiamento pelo 
Tesouro poderão ser consideràvelmente reduzidas, caso figurem uma 
das hipóteses seguintes: 

1) Se a concessionária do Pôrto de Imbituba desejar fazer 
por sua conta o novo pôrtq e aparelhá-lo conforme as exigências, 
seriam diminuídos os investimentos do Tesouro em 160 milhões 

1 

de cruzeiros. 
2) Conseguindo-se o financiamento das emprêsas privadas 

pe1o Banco do Brasil ou oµtros estabelecimentos de crédito, com 
garantia do Tesouro e cob~rtura, por êste, da diferença de juros 
a quantia de Cr$ 260. 000. Q00,00, prevista para êsse fim, se reduzi-
rá a um mínimo necessárip para fazer face à diferença de juros 
entre a taxa que fôr dada por empréstimo pelo órgão financiador 
e a que o Govêrno propõe conceder, a qual, embora não fixada no 
projeto, calcula-se seja de ordem de 3 a 4%, assim como o prazo de 
15 anos. 

3) Obtido o financiamento de bancos ou organizações estran-
geiras para as despesas em moedas que não a nossa, para o que o 
Govêrno já entrou em entendimentos, conforme esclarece a men-
sagem, a redução será de US$ 20. 000. 000,00, restringindo-se as des-
pesas às diferenças de juros porventura existentes. 

Qualquer dessas negociações, que venha tornar-se realidade, 
abaterá a quantia correspondente ao montante previsto no projeto. 

O mesmo acontecerá com quaisquer obras ou investimentos que 
venham a ser executados por meio de empréstimos. É possível, as-
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sim, que o total de inversões em cruzeiros não ultrapassem a 350 
milhões, aplicáveis em 4 anos, pelo Tesouro, o que daria uma des-
pesa anual inferior a 100 milhões de cruzeiros. 

Por outro lado, o financiamento estrangeiro será automàtica-
mente amortizável a um valor maior a 10 milhões de dólares anuais, 
além da economia de divisas correspondente à importação de 
250. 000 t. anuais de carvão estrangeiro, substituíveis pelo pro-
duto nacional, após a execução do Plano, cujo valor atingiria a 
5 milhões de dólares, bastando para satisfazer os encargos daquele 
financiamento. 

RENTABILIDADE DO EMPREENDIMENTO 

Anexo à Mensagem figuram os quadros com dados econômicos, 
composição de preços das diferentes espécies de produto e uma 
estimativa do balanço econômico financeiro conjunto da futura 
indústria, no qual se evidencia a rentabilidade do empreendimento, 
adotando-se os preços cif Rio, de Cr$ 223,00 para a venda do car-
vão-vapor-grosso a Cr$ 273,00 para o metalúrgico, enquanto o car-
vão-fino seria vendido a Cr$ 115,00 cif Capivari. Por essa forma, 
o milhão de quilos calorias passaria a custar, respectivamente, ....· 
Cr$ 35,00, Cr$ 39,00 e Cr$ 20,00. · 

Com êsses preços, que são menores que os atuais em 50% ou 
mais, estima-se que ficaria assegurado um lucro bruto de 28% sô-
bre o investimento da mineração. 

O lucro na mineração de carvão-do-banco, para uma venda de 
650. 000 t. será de Cr$ 30. 000. 000,00, ou Cr$ 46,00 por tonelada, 
o lucro na mineração do carvão-de-fôrro, para uma venda de 
750. 000 t. no Lavador de Capivari a Cr$ 96,00 a tonelada resultará 
em Cr$ 33. 000. 000,00, ou Cr$ 44,00 por tonelada, e o lucro no setor 
do Lavador de Capivari será de Cr$ 7. 275. 000,00 para a venda de 
450. 000 t. de carvão-metalúrgico a Cr$ 273,00 a tonelada e 750. 000 
t. de carvão-vapor-fino a Cr$ 115,00 a tonelada, ou ainda de 
Cr$ 14,00 por tonelada de carvão vendável dali saído. 

REFLEXOS SOCIAIS DO PLANO 

Elevando-se a produtividade, per capita, de 500%, aproximada-
mente, em virtude da mecanização, os trabalhadores terão, eviden-
temente, melhor condição de trabalho e os salários poderão ser 
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consideràvelmente aumentados. Por outro lado a mecanização in-
tensiva e progressiva permitirá reduzir de 1/5 o atual pessoal mi-
neiro, permitindo melhor assistência social e substituição do ho-
mem pela máquina em trabalho tão penoso. 

Não há se temer o desemprêgo em um país em franca expan-
são da sua economia, até porque a diminuição do número de minei-
ros trará um aumento de braços para as atividades agro-pecuárias 
e novas indústrias que se formarem. 

Observe-se, também, que uma grande fração do operariado mi-
neiro é flutuante, largando o trabalho anualmente em proporção 
semelhante à que a mecanização provocará, ficando a coberto do 
receio da dispensa em massa, de vez que aquela ocorrerá gradual-
mente, dando margem à absorção por outras indústrias que se 
criarem e às próprias existentes, em zonas de alto índice de progres-
so, como são as do sul do País. 

Além do mais, o Plano prevê obras diretas de assistência e 
maiores benefícios para os ~ineiros. 

INDúST'RIAS CORRELATAS 

A produção de enxôfre é uma das cogitações do Plano dada a 
escassez dêsse produto e a pequenez das nossas reservas geológicas 
de pirita marcial. Pensa-se em utilizar os rejeitas piritosos do carvão 
do Sul para obtenção do enxôfre, seguindo-se o processo que vier a 
ser preconizado pelo DNPM1 onde o estudo da matéria se processa. 

Admite-se, também, n~ concepção do Plano, que se venha a 
produzir sulfato de amônio, um precioso adubo que seria obtido 
mediante o aproveitamento da pirita residual na produção de ácido 
sulfúrico, e dos tipos secundários de carvão, resultantes da lavagem, 
na fixação do azôto do ar . 

ADMINISTRAÇÃO 

Prevê o projeto a criaç~lo de uma Comissão Executiva do Plano 
diretamente subordinada ao Presidente da República e de duração 
temporária que se extinguirá uma vez alcançados os objetivos em 
mira. 

Essa comissão seria constituída de uma Diretoria de três mem-
bros e de um Conselho Consultivo composto de sete representantes 
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dos principais organismos públicos e privados, cuja atividade se 
relaciona com os objetivos visados no Plano: a produção, transporte 
e consumo. A Comissão Executiva se articulará com os órgãos téc-
nicos existentes e com êles se entrosará na execução das tarefas pa-
ra as quais aquêles estejam especialmente capacitados. 

O Conselho Consultivo será o órgão assistencial da Comissão 
Executiva em todos os problemas decorrentes dos interêsses em 
jôgo. Dêem-se a movimentação e aplicação de fundos maior flexibi-
lidade, mantendo-se, porém, a fiscalização do Tribunal de Contas, 
regime já em uso no Conselho Nacional de Petróleo. 

Cabe à Comissão Executiva propor a solução de problemas que 
embora secundários ficaram em aberto no Plano, como o regime 
de exploração do Pôrto de Imbituba, caso venha a ser desapropria-
do e construído pelo Govêrno, o da frota carvoeira e do Lavador de 
Capivari. 

Também caberá a essa Comissão a incumbência de organizar 
projetos e planos de industrialização e eletrificação regionais, a fim 
de incrementar, ao máximo, o consumo do carvão na própria re-
gião produtora. Convém salientar êsse ponto, pois define a orienta-
ção do Govêrno de lançar as bases da industrialização regional, 
para restringir gradualmente a exportação dó carvão sulino quan-
do fôr conveniente substituir o seu emprêgo por outros combustíveis 
ou outras formas e energia. 

O PôRTO DE LAGUNA 

Um dos pontos que mais interêsse há provocado no exame do 
Plano é a preferência dada ao Pôrto de Imbituba, para transfor-
má-lo num pôrto carvoeiro de primeira ordem. O receio de aban-
dono do velho e tradicional Pôrto de Laguna, movimentou a opi-
nião a seu favor e vozes se fizeram ouvir dentro e fora do Parla-
mento. Para tranqüilidade dos que temem pelo abandono de Lagu-
na, devemos dizer, desde logo, que tal não acontecerá, não só por-
que Laguna continuará como pôrto subsidiário do carvão, além 
de ser de carga geral, como também as Comissões de Economia e 
Finanças, incluindo as obras e aparelhamento dêsse pôrto no Anexo 
II, tal como foi previsto na Lei n.º 1102-50, vinculando-o ao Plano 
do Carvão por essa forma, ficando assim atendidos os anseios dos 
habitantes e representantes da região. 
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Devemos esclarecer, porém, para que não pairem dúvidas no 
espírito que presidiu aos elaboradores do Plano, que a preferência 
pelo Pôrto de Imbituba para o pôrto carvoeiro principal provém só 
e exclusivamente de razões de ordem técnica e econômica. 

É princípio pacífico entre os técnicos em portos que Laguna 
é um pôrto apenas praticável para navios até 6 metros de calado, 
quando muito, enquanto Imbituba uma vez preparado, poderã 
servir a navios de 8 a 10 metros de calado. 

Quem se der ao trabalho de manusear os estudos e conclusões 
das mesas redondas do carvão, reunidas em um livro intitulado "A 
Batalha do Carvão" e editado pelo Sindicato Nacional da Indústria 
de Extração do Carvão Nacional, verificará que a êsses estudos 
concorreram, em igualdade de considerações, os dois portos por onde 
se escoa, atualmente, o carvão de Santa Catarina. 

A preferência por êste ou aquêle deveria resultar das condi-
ções em que fôsse estabelecido o transporte mais econômico, pelo 
tipo de embarcação a ser adotado e o calado respectivo. Dizia ali 
o então Diretor de Portos, Rios e Canais, Engenheiro Clóvis Côrtes: 
"Laguna para navios que não calem mais de 6 metros; e se se tratar 
de navios de maior calado, deverá ser preferido o de Imbituba. A 
seguir, a Marinha Mercante expõe, com a firmeza e a eloqüência dos 
algarismos, sem manifestaçíio de partis-pris, as condições de um 
e de outro, em gastos de aparelhamento e em receita provável. 
E nesse primeiro estudo se cpnstata: 

A exportação por Imbituba exigiria uma frota cujo custo se 
estimaria em 180 milhões tj.e cruzeiros, o que permitiriam a um 
frete de Cr$ 50,00 por tonelada, o superável de Cr$ 18. 790. 800,00; 
enquanto que a mesma operação por Laguna exigiria uma frota 
cujo custo seria de Cr$ 208.000.000,00, o que daria, a um frete de 
Cr$ 60,00 a tonelada, o superavit de Cr$ 8. 241. 600,00. Em ou-
tras palavras, adotando-se p Pôrto de Imbituba, a frota viria a 
custar 28 milhões de cruzeirps menos e menor o frete em Cr$10,00 
por tonelada, dando um superavit de aproximadamente ....... . 
Cr$ 10. 000. 000,00 a mais, com menor frete, que se adotado fôsse o 
Pôrto de Laguna. Isso resulta, exatamente da profundidade possível 
nesse pôrto, obrigando a solução por navios de menor porte e de 
calado menor, elevaria o número dêles e da tripulação aumentando 
as despesas. 
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Ora, nós não possuímos no Brasil nenhum pôrto carvoeiro em 
condições, e ao se ter de construir um de primeira ordem, cujos 
gastos se elevam a 140 milhões de cruzeiros, não se podia, evidente-
mente, pensar em construir dois, ao mesmo tempo, distantes um 
do outro de apenas 30 quilômetros. E, desde que as preferências 
ditadas pela técnica recaíram no Pôrto de Imbituba para pôrto car-
voeiro principal do sul do País, resta-nos defender essa solução, 
mas, em atenção e em homenagem a Laguna, mantê-lo vinculado 
ao Plano do Carvão, como pôrto subsidiârio e de carga geral, com 
as dotações para obras e aparelhamentos que lhe consignou a Lei 
n.0 1.102, de 1950. 

Isso foi o que fizeram a Comissão de Economia e Finanças, in-
troduzindo no Anexo II emendas nesse sentido. E isso satisfaz, 
estou certo, anseios da região e da brilhante representação catari-
nense nesta Casa, que tem no eminente Presidente Nereu Ramos, o 
seu legítimo expoente e intemerato defensor das causas do seu 
Estado e do País. 

Outras modüicações foram introduzidas pelas Comissões de 
Economia e de Finanças no projeto de lei, visando melhorâ-lo con-
forme o seu entendimento, modificações essas que se encontram 
consubstanciadas nas emendas. Não há, com elas, nenhuma mo-
dificação essencial, permanecendo o Plano do Carvão Nacional 
aprovado integralmente nas suas diretrizes gerais e na forma da 
sua execução, pelas duas comissões citadas, após prolongados e mi-
nuciosos estudos. 

Capacitados da exeqüibilidade do Plano e dos benefícios que 
dêle advirão para a economia do País, para as classes mineradoras 
e para os consumidores, confiamos em que a Câmara se manifeste 
pela sua aprovação, dando ao Executivo a colaboração do Legisla-
tivo para a solução de um problema da maior importância e re-
levância, que atingiu o climax de conveniência e possibilidade, gra-
ças aos esforços; competência e dedicação dos técnicos brasileiros, 
que em trabalho de equipe deram uma demonstração de nossa ca-
pacidade de organização, de alto nível intelectual e de empreendi-
mento. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. Palmas. O orador é cum-
primentado) . 

. . .. . . . . .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . 



Sessão em 10 de outubro de 1951 

(Extraordinária noturna) 

ORDEM-DO-DIA 

Continuação da 1.a discussão do Projeto n.O 1.045-A, de 1951, que 
aprova o Plano do Carvão Nacional e dispõe sôbre sua execução; tendo 
parecer com emendas da Comissão de Economia, parecer da Comissão 
de Segurança Nacional con~rário ao projeto, parecer da Comissão de 
Finanças favórável ao projeto sôbre emendas da Comissão de Economia 
favorável à de número 8, com subemendas às de números 3 e 18, con-
trários as demais e com em13ndas da Comissão e parecer da Comissão 
de Serviço Público Civil com emendas ao § 5.º do Art. 4.0 do projeto. 
(Do Poder Executivo) . Em urgência. Inscritos os Srs. Breno da Silveira, 
Dioclécio Duarte e Ponce de Arruda. 

O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o Sr. Breno da Silveira. 

O SR. BRENO DA SILV:paRA(*) - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, a Câmara deve estar lembrada do encaminhamento há meses 
de projeto de minha autoria, quando do regresso de uma viagem 
a Santa Catarina, onde tive ensejo de visitar a zona carbonífera 
daquele grande Estado sulino 

Esta proposição foi apresentada à Casa e dizia respeito à ele-
vação da cota obrigatória do consumo do carvão nacional de 20 
para 50%. 

Entre outros objetivos, p projeto visava amparar, na medida 
do possível, a indústria carbonífera no Brasil, principalmente a 
sediada nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

Como justificativa, lembrava eu que a produção brasileira de 
carvão, consumida em cêrca de 80 % por organizações do próprio 

• NA.o ·foi revisto pelo orador. 
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Govêrno - organizações paraestatais - estava em situação caótica, 
porque apresentava deficit de mais ou menos 200 milhões de cru-
zeiros, quantia que lhe era devida. 

Em situação precária vamos encontrar a indústria carbonífera, 
principalmente em Santa Catarina, onde o operariado está com-
pletamente abandonado, demonstrando carecer, realmente, de am-
paro, porém de maneira mais coerente e mais patriótica, visando 
a própria indústria carbonífera. 

Quando, há poucos dias, aqui se levantou combate ao grande 
plano para aproveitamento do carvão nacional, argumentava-se 
que êle só iria beneficiar os grandes industriais, os donos das minas. 
Dou meu testemunho de que poderá o planejamento trazer van-
tagens para os industriais de carvão, mas principalmente as trará 
àqueles que, nas minas, estão em completo abandono, porque, se 
o Govêrno não paga os mineradores, êstes também não pagam as 
taxas aos Institutos e Caixas de Pensões. Neste jôgo de empurra, 
quem sofre é o pobre mineiro, o operário de mina, que fica em 
completo desamparo, e são êles em número de quase 20 mil ou 
30 mil em todo o Brasil . 

Assim, no momento em que está em discussão o Plano do 
Carvão Nacional, desejo lembrar que um dos. argumentos expen-
didos por aquêles que se antepõem ao projeto é o de que a moder-
nização de transporte está na adoção de locomotivas diesel. Es-
tamos recebendo, todos os dias, dezenas de artigos, dezenas de 
panfletos numa campanha sistemática contra o grande Plano do 
Carvão Nacional. Aqueles que defendem o uso imediato das loco-
motivas diesel, em nosso transporte, quero perguntar: como vamos 
manter essas locomotivas? Um serviço moderno de locomoção dêsse 
tipo exige de fato oficinas aparelhadas, operários especializados 
e o que há de mais essencial, isto é, o óleo Diesel, que teremos 
também de importar, visto que as nossas jazidas petrolíferas já em 
exploração não dão a produção necessária à manutenção dêsse 
transporte, em todo o Brasil. 

Em outros artigos e pela correspondência que me chega às 
mãos, combatendo o projeto do Plano do Carvão Nacional, vemos 
que um dos argumentos em que mais se insiste é o referente ao 
baixo teor calorífico do nosso carvão. Neste instante, dou o meu 
testemunho. Quando, há poucos dias, visitava a grande usina 
termelétrica de Capivari, verifiquei que, se o carvão nacional não 
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servir para nada, pelo menos servirá para movimentar dezenas de 
usinas termelétricas, que fornecerão energia às fábricas de todos 
os rincões do País. Quando estive no Paraná, encontrei aquêle Es-
tado a braços com a estiagem, o que se verifica também no resto 
do País. Curitiba estava numa situação vexatória, tendo de sub-
meter o consumo de energia elétrica a uma restrição absoluta. 
A estiagem era tal, que as próprias cataratas de Iguaçu apresen-
tavam o aspecto de filete dágua, em vez de oferecer a paisagem 
magnífica proporcionada pelo seu grande volume dágua. O pró-
prio Governador Munhoz da Rocha está no seguinte dilema: im-
portar imediatamente uma grande usina termelétrica para loca-
lizá-la no vale carbonífero do Paraná ou deixar o Paraná em situa-
ção anormal, aguardando que a natureza propicie chuvas a fim de 
se avolumarem as águas dos rios, concorrendo para a maior reserva 
hidráulica. Desta maneira, a fonte que abastece não só a Capital 
como também outras cidades do interior garantirá a energia su-
ficiente para movimentação de fábrica e para o consumo público 
da eletricidade. 

Quero chamar a atençãp 
1 

da Casa para o seguinte: o carvão na-
cional já existente em San.ta Catarina, na grande usina sediada 
em Capivari - usina moderníssima com instalações Westinghouse 
- nos dá uma demonstraç~o positiva de que êle é imprescindível 
à vida de qualquer Estado, µiormente para ser aplicado nas usinas 
termelétricas espalhadas por todos os rincões de nossa Pátria. 

O Sr. Saulo Ramos -- O nobre Deputado está sustentando 
com muita clareza o seu ponto de vista. Se o nosso carvão não ti-
vesse outra utilidade, a nãc) ser esta de produzir energia elétrica, 
só isto bastaria para recomendar sua exploração. Não obstante, 
contém como o de Santa Cfttarina, 6. 200 calorias; é coqueificável. 
1!:sse carvão lavado, selecio;nado e estandardizado, poderá dar so-
lução ampla a todos os nc)ssos transportes, desde que aplicados 
em máquinas próprias. 

O SR. BRENO DA SILVEIRA - Agradeço o aparte do nobre 
colega. 

Quando sobrevoamos alguns Estados do Brasil, verificamos a 
devastação produzida em nossas florestas. Até mesmo São Paulo 
apresenta êsse problema, dps mais sérios, provocado pelo emprêgo 
sistemático do combustível madeira nas nossas locomotivas e nas 
usinas termelétricas do in~erior. A própria cidade de Recife até 
bem pouco tempo utilizou a lenha para movimentar a sua usina 
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termelétrica . Com a transformação, adotando-se o carvão, vem a 
grande cidade nordestina, um dos maiores parques industriais do 
Brasil, obtendo grandes vantagens. Chamo a atenção para o fato 
de que quase tôdas as usinas do interior são movimentadas a lenha. 
Isso significa consumo de madeira, o que provoca a devastação das 
florestas. O fenômeno nós o encontramos até mesmo em Goiás. O 
Congresso de Imigração e Colonização, realizado em Goiânia, che-
gou à conclusão de que o nosso País está sujeito a ficar reduzido 
apenas a manchas férteis, deixando de ser aquilo que aprendemos 
quando jovens: o Brasil é de fertilidade incomparável e nossas ma-
tas não têm fim! Hoje, os estudos ecológicos, os estudos da terra 
nos mostram que devastamos demasiado nossas florestas e corremos 
o risco de reduzir o País a simples manchas férteis, mesmo, segundo 
acentuei, em Estados como Minas Gerais, São Paulo e Goiás. 

Muitos argumentos poderão ser trazidos a esta tribuna a res-
peito do assunto. Ainda na sessão da tarde o Deputado Ponce de 
Arruda, pode-se dizer, diluiu, em seu parecer na Comissão de Fi-
nanças, tôda a argumentação aqui feita, na imprensa, em cartas, 
telegramas e até livros, contra o grande Plano do Carvão Nacional 
enviado a esta Casa pelo Poder Executivo. 

Não é possível que, enquanto vimos favorecendo a numerosas 
classes, como a dos pecuaristas, com moratórias, deixemos de pro-
teger os trabalhadores da indústria carbonífera nacional. Se a 
esta dermos o amparo de que tanto necessita, estaremos benefi-
ciando os industriais propriamente, mais os operários que ali estão 
abandonados; estaremos, principalmente, favorecendo a nossa 
querida pátria, o nosso querido Brasil! (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Euzébio Rocha. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA(*) - Sr. Presidente, Srs. Deputados: 
considero da maior importância para o País o estabelecimento de 
planos econômicos capazes de vencer a rotina da produção, a fim 
de iniciarmos em nossa vida econômica, novo rumo. Realmente, 
produzir hoje em dia já não é atitude empírica. Torna-se neces-
sária a produção, mas dentro de um espírito de organização. É 
imprescindível produzir-se o melhor pelo menor preço, assimilando 

• Não foi revisto pelo orador. 
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as vantagens técnicas, a fim de serem obtidos produtos econômi-
camente colocáveis no mercado. As relações internacionais apro-
ximaram de tal maneira os povos que, hoje em dia, a produção 
exige base econômica, base racional, base científica, fora da qual 
não é absolutamente possível encontrar-se um mercado em con-
dições de aceitar o produto. Daí eu considerar que dentre os maio-
res males de que tem sofrido o Brasil, está a falta de planejamento 
da produção, a falta de organização da produção, em bases econô-
micas e técnicas. Julgo por isso que bem andou o Sr. Presidente 
da República, enviando a esta Casa mensagem com o objetivo de 
planificar a produção do carvão nacional, incentivar e sobretudo 
tornar a exploração das nossas minas realizável em condições bem 
orientadas, a serem imitadas em outros setores da economia na-
cional. · 

Ainda agora, ao percorrer a Noroeste do Brasil, tive ensejo de, 
em contacto com o homem do interior, receber dêle a impressão de 
que a ação do Estado deve ser supletiva. Embora trabalhista, con-
sequentemen~e partidário dos ideais socializantes, considero que 
num país como o Brasil, pnde muito há que fazer e esperar da 
iniciativa privada, o Estado deve agir, como disse, supletivamente, 
permitindo à iniciativa particular um vasto campo de desenvol-
vimento. Que o Estado aja no sentido de facilitar essa iniciativa, 
recuperando econômicamente o País e criando as condições de 
desenvolvimento, até que a concentração econômica, o aperfeiçoa-
mento técnico torne imprescindível a prática socialista que defen-
demos. 

No caso do carvão, já de há muito se fazia sentir um plano que 
levasse às emprêsas a assistência que só o Estado poderia dar, seja 
no setor de transporte, cujas deficiências são maiores, seja em ou-
tros setores, inclusive no beneficiamento do carvão e na sua adap-
tação ao meio em que é utilizado. Já teve oportunidade de aqui 
afirmar o ilustre colega de bancada Deputado Saulo Ramos que 
o carvão nacional pode perfeitamente substituir, com vantagem, o 
carvão estrangeiro, bastanpo que para isso adaptemos nossa ma-
quinaria às suas condições de produtividade. Realmente, êsses fa-
tôres é que devem ser levados em conta ao se cogitar do planeja-
mento do carvão nacional. 

Julgo por isto que a Mensagem presidencial deve de fato me-
recer de todos nós a maior atenção, tanto mais quanto ela estabe-
leceu um plano. Alguns ilustres deputados, é verdade, consideram 
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excessiva a aplicação de 735 milhões de cruzeiros, sem levar em 
aprêço que não se trata de aplicação de capital improdutivo, mas 
do tipo do investimento que permite ao país fácil recuperação 
porque estabelece a economia de divisas, estabelece o próprio de-
senvolvimento econômico e sobretudo a possibilidade de aprovei-
tamento do produto nacional, adaptando-se assim às necessidades 
do País. Mais do que isto, a realização dêsse Plano vai permitir a 
obra social meritória de elevar o padrão de vida dos homens que 
labutam nessas minas em condições tão desfavoráveis. ~ste deve 
ser de fato o objetivo de um govêrno que quer renovar e progre-
dir, que quer criar condições de progresso e bem-estar geral, in-
centivar a iniciativa privada, suprindo suas deficiências, planejar 
a produção, organizá-la, criando, pela vitabilidade econômica do 
País, condições de desenvolvimento e bem-estar geral. 

Várias emendas foram apresentadas ao projeto. Deixarei de 
examiná-las porque o faço por escrito, uma por uma. Reconheço 
que a matéria já foi bastante debatida, nos principais aspectos do 
problema ventilados, com autoridade, pelos ilustres pares que me 
antecederam. Minha presença nesta tribuna foi tão-somente para 
dizer que São Paulo, com o parque industrial que tem, sentindo 
as possibilidades da coqueificação do carvão nacional, de seu apro-
veitamento integral, vê com profundo interêsse essa iniciativa do 
Govêrno, que reputo das mais saudáveis: planejar, organizar a pro-
dução nacional, porque hoje em dia não se conta mais para o mer-
cado interno. O estreitamento das relações criou de fato o mercado 
interno, que sofre tôdas as injunções da técnica internacional. Jul-
go que a mensagem presidencial, ao encarar o transporte e os pro-
blemas técnicos de lavagem e aperfeiçoamento do carvão e ao 
estabelecer novas condições de produção, abrirá, para o País, sobre-
tudo para a exportação, valiosa oportunidade à nossa recuperação 
econômica. 

Ao terminar, peço a V. Ex.ª, Sr. Presidente, inclua, como parte 
integrante do meu discurso, a exposição por escrito que fiz, exa-
minando os vários aspectos do problema, principalmente as diver-
sas emendas . 

Estas as palavras que desejava consignar, aqui, como modesta 
colaboração a problema tão empolgante, permitindo-me chamar 
a atenção da Casa para a necessidade da planificação da produção 
nacional, sem o que pereceremos e nos tornaremos incapazes de 
competir nos mercados internacionais. 
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O Sr. Campos Vergal - V. Ex.ª ainda devia acrescentar ao 
magnífico discurso que está proferindo, ... 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Muito obrigado. 
O Sr. Campos Vergal - ... o princípio de que a aplicação 

do numerário no interior do País será sempre uma descentralização 
e um convite a que o povo ali permaneça, com a esperança de me-
lhoria do nível de vida. É a civilização que vai em busca dos ho-
mens, concorrendo para sua fixação à terra, a fim de não contri-
buirem para a tragédia que se observa em São Paulo, a grande 
capital bandeirante, e aqui no Rio de Janeiro - cidades superlo-
tadas, com populações mendigando alimentos e, pode-se dizer, 
morrendo de sêde. V. Ex.ª sabe que, tanto naquela como nesta ci-
dade, há bairros que passam semanas inteiras desprovidas do lí-
quido preciosíssimo que é a água. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Agradeço o aparte do nobre co-
lega, lembrando ainda um aspecto geográfico dos mais constran-
gedores para nós: as nos~as estradas de ferro, forçadas a devastar 
as matas, contribuiram extraordinàriamente para a erosão das 
terras e para o êxodo rural . Modificando-se a paisagem geográfica 
pela destruição das floresias, estabelecendo-se a perda dos elemen-
tos nutritivos da terra, baixando a produção, o homem foi como 
que fugindo à civilizaçãçi, em vez de integrar-se nela, buscando 
condições melhores em lugares mais longínquos, ainda não devas-
tados pelo uso das estrad~.Ls de ferro. 

É de pasmar à Nação brasileira o que aconteceu no período de 
guerra, quando nos faltou o carvão estrangeiro. Houve um des-
gaste total, já não digo ide equipamento técnico, mas sobretudo, 
nesse setor, porque o pro'blema enfrenta grandes dificuldades, pela 
falta de usinas elétricas em quantidade necessária. 

O aparte de V. Ex.ª, como sempre, ilustra os discursos e repre-
senta valiosa contribuiçãp, porque de São Paulo que somos, sen-
timos os nossos problemas que tão de perto se acham ligados aos 
do resto do Brasil. (Muitp bem; muito bem. Palmas). 

- Parte do discurso do Deputado Sr. Euzébio Rocha, enviado 
d Mesa para ser ã,ado como lido. 

O aproveitamento de potencial hidráulico só agora vem sendo 
planificado em escala nacional. 

http:estrad~.Ls
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Quanto aos combustíveis sólidos, temos sido, desde a Colônia, 
um país que vem alicerçando todo o seu potencial energético na 
lenha. Vários escritores têm propalado, com vexame para nós ou-
tros, que somos uma civilização baseada na lenha. Esta verdade, 
além do mais, representa um dos maiores crimes já praticados em 
qualquer evolução econômica de país subdesenvolvido. 

Para abrir estradas, levar o progresso da orla marítima aos 
pontos do interior, temos dilapidado durante séculos as nossas ma-
tas; e nossas estradas de ferro, ao invés de serem como em todos 
os continentes, caminhos para a civilização, têm sido caminhos 
para a devastação; ao invés de pulularem em suas margens novas 
cidades, novos núcleos de população, novos centros de riqueza, o 
que se nos apresenta hoje são terras - terras devastadas, erodidas, 
abandonadas. 

Só êste aspecto doloroso da questão bastaria para salientar a 
importância do nosso carvão nacional, que é pobre, de alto teor 
em enxôfre, minerado ainda de maneira primitiva, mas representa 
uma grande riqueza latente, capaz de aliviar grandemente o pro-
blema do combustível nacional, e estancar um grande escoamento 
de nossas divisas . 

O Govêrno do eminente Presidente Vargas, em seu período 
anterior, procurou de várias maneiras beneficiar a indústria de 
carvão nacional, muito embora com medidas marginais, tanto era 
düícil, naquela época, intentar-se uma reforma de base. Vimos, 
então, os vários decretos fixando cotas para o consumo obrigatório 
do carvão nacional em tôda a indústria e estradas de ferro. Todavia, 
embora marginais, como frisamos, estas medidas tiveram reper-
cussão benéfica, tanto que a indústria se estabilizou e firmou-se 
como uma das riquezas principais de algumas regiões sulinas do 
País. 

Assim é que, instituído o consumo obrigatório do carvão nacio-
nal em 1931, à base de 10% da qualidade importada, a produção 
começou a subir, chegando a quintuplicar-se em quinze anos, e 
muito já teríamos conseguido hoje, não fôsse a administração pas-
sada deixar-se empolgar pelas potências mundiais que controlam 
a distribuição do combustível no mundo. 

Vivemos, porém, dentro de uma revolução industrial, em plena 
era dos tecnocratas, como chamou Burnham, em que a intervenção 
do Estado nas lides econômicas é um fato consumado, decisivo, 
irrecusável . 
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Quanto à nossa indústria do carvão, não poderemos continuar 
apenas tentando salvá-la por medidas "suasórias", principalmente 
na época em que países como a França e a Alemanha se reunem 
para, juntos, através do tão discutido Plano Schuman, levar avante 
a internacionalização de suas indústrias carboníferas. 

O problema do carvão nacional está a exigir medidas diretas, 
iniciativas drásticas, soluções imediatas. Passou a época em que se 
poderia contemporizar e a indústria permaneceria ronceira, nos 
intervalos de paz internacional, para ser assaltada sôfregamente 
nos períodos de guerra, quando o carvão estrangeiro não chegava 
aos nossos portos e não alimentava nossas locomotivas e nossas in-
dústrias. Passou a época em que as autarquias governamentais 
podiam livremente dever milhões de cruzeiros à indústria carbo-
nífera e esta, desamparada, permanecer lutando para sobreviver, 
com graves prejuízos para a mão-de-obra nacional, cujos mineiros, 
talvez seus representantes mais infelizes neste País, mourejam no 
interior das minas sem ar e sem luz, e sem conformadoras esperan-
ças de assistência social e~etiva. 

Malgrado tôdas essas vicissitudes, aliadas ao tradicional re-
púdio de nosso capital a êste setor da produção mineral, a indústria 
carvoeira tem concorrido para o engrandecimento de Santa Cata-
rina, Paraná e Rio Grande do Sul, tem provocado o surto de rique-
zas nacional; tem foment::ii.do a abertura de estradas; tem, mesmo, 
instalado portos . 

Malgrado seus processos rotineiros, a produção do carvão na-
cional tem crescido paulatinamente, chegando mesmo a subir a 
mais de 1. 336. 300 t. em 1942, a mais de dois milhões, em 1948, 
tendo, em 1950, ultrapassa,.do os três milhões. 

Malgrado a produção homem-hora, que é ridícula entre nós, 
se comparada com os altos índices de mecanização das minas ame-
ricanas, o carvão nacional tem contribuído para a fixação de uma 
indústria siderúrgica bras~leira, cujos altos fornos alimenta. 

É mesmo interessante salientar que a nossa produção de ferro 
laminado cresce parelha com a produção de carvão nacional, muito 
embora as nossas siderúrgicas tenham freqüentemente hostilizado 
o produto nacional, no af~ de obter menores preços pela tonelada 
que hoje lhes é entregue a Cr$ 150,00. 

A insuficiência do equipamento em matéria de carbonificação 
e mais principalmente de coqueificação, tem sido permanentemente 

http:ultrapassa,.do
http:foment::ii.do
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ressaltada por técnicos e estudiosos da matéria. Essa insuficiência, 
além de sofrer todos os entraves de um sistema de transporte obso-
leto e caríssimo, tem-se agravado consideràvelmente, principalmen-
te pela falta de iniciativa privada ou governamental, que lhe tem 
negado, ano após ano, auxílio financeiro. 

No plano nacional, a indústria de coqueificação, cujo objetivo 
principal continua sendo a alimentação de nossas estradas de ferro 
e de nossa siderurgia, luta com uma limitação originária, qual seja 
a pobreza de nosso carvão. O a pêlo ao carvão estrangeiro, sob uma 
forma ou outra, ainda continuará sendo entre nós uma necessi-
dade técnica e, ainda por muitos anos, a não ser que o Govêrno 
tome a peito a indústria carbonífera nacional, continuaremos sen-
do fregueses impenitentes do combustível estrangeiro. 

:mste amparo, todavia, diz respeito à própria segurança nacio-
nal. Não podemos ficar desarmados ante a possibilidade de novos 
conflitos internacionais. Urge que nos preparemos para, em caso 
de escassez do produto estrangeiro, não venham nossa indústria e 
nosso sistema de transporte ferroviário sofrer as conseqüências de 
uma quase paralisação com todos os horrores que isto representaria 
para a vida brasileira. 

Cabe assinalar que, em alguns anos de nossa história recente, 
nossas ferrovias cobriram mais de 50% de sua quilometragem 
anual, queimando lenha. Por exemplo, a Estrada de Ferro Central 
do Brasil, durante 1941, ano crucial da segunda guerra mundial, 
chegou a queimar cêrca de 300 mil metros cúbicos de lenha. Isto, 
todavia, mesmo como recurso emergencial, dá paupérrimos resul-
tados com os graves inconvenientes de exaurir irremediàvelmente 
as fontes de nossos recursos vegetais, criando ainda problema grave 
para o próprio transporte da lenha, dos pontos de extração às es-
tradas consumidoras. 

A preocupação com o carvão é uma das características essen-
ciais dos governos dos mais avançados países da atualidade. O fa-
moso Plano Monnet, que tão expressivos resultados vem dando, na 
prática, como das afirmações mais categóricas da possibilidade de 
planejamento integral em bases essencialmente democráticas, de-
dicou um volume inteiro ao problema da hulha francesa, que, sob 
certos aspectos, muita coisa de comum apresenta com o nosso 
carvão. 
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Chamaria, mesmo, a atenção de meus colegas para êste plano, 
porque, naquele país, se procurou racionalizar a indústria carbo-
nífera mediante investimentos maciços, mas efetivamente auto-
-amortizáveis. 

Temos para nós que a indústria de carvão nacional dificilmen-
te sairá do marasmo que o repúdio de nossa indústria, de nossas 
ferro vias e de nossa cabotagem lhe têm decretado, se não forem 
aprovadas as medidas propostas no Projeto n.0 1. 045-A-51. 

Deve o Govêrno investir diretamente, na indústria carbonífera 
nacional, e, mediante operações de financiamento, protegê-la e fo-
mentar a sua exploração. Igualmente deve, porém, fixar princí-
pios básicos que orientem os nossos industr~ais na lavra e extração, 
situando, concomitantemente, o carvão nacional dentro do nosso 
complexo econômico, determinando-lhe vias de transporte, fixan-
do-lhe mercados de consumo, orientando uma política de preços 
que lhe permita competir mais favoràvelmente com o carvão es-
trangeiro que, tradicionalmente, é de melhor qualidade e mais 
barato. 1 

Temos para nós que cJ:tegou o momento exato e impostergável 
de tratar da eletrificação das minas, porque o sistema de ar compri-
mido, com transporte de energia, representa enorme desperdício, 
não permitindo a mecaniza.ção adequada. 

Deve ainda o Govêrno fomentar esta mecanização, levando-a 
a cada setor específico do desenvolvimento, mediante implantação 
de calhas oscilantes, transportadores de correia ou de cadeia, e evi-
tando-se, por outro lado, tôda a circulação em planos inclinados. 

Que se aparelhem noss;as minas para o uso de cortadeiras de 
cadeia e máquinas de desrr+onte do tipo "charrua" que se procure 
concentrar as frentes de trabalho, usando painéis de grande pro-
dução. 

Urge, ainda, melhorar o traçado das galerias, que não devem 
afastar-se do sentido retilínieo e devem ser dotadas de ferrovias que 
permitam a circulação rápida das composições, tanto nas galerias 
de circulação principal, como nas secundárias, que poderiam, in-
clusive, usar tróleis. 

Deve o Govêrno destinar dotações maciças para o estudo e 
prospecção de novas minas, visando-se à concepção de novos dis-
positivos de mambras e carga dos poços, no fundo e na superfície, 
e à implantação de novas instalações de tratamento. 
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Neste ponto, cabe frisar que, entre nós, o tratamento dos car-
vões é insuficiente, efetuado por destilação obsoleta, de fraca ca-
pacidade. A não ser no Lavador de Capivari, a lavagem é pouco 
satisfatória, ocasionando perdas elevadas. 

Devo mesmo salientar que, segundo depoimentos abalisados, 
urge a inauguração de novas instalações e a multiplicação de lava-
douros, que pudessem empregar líquidos densos, que lavam mais 
fàcilmente o carvão graúdo e provocam maior plotação dos carvões 
finos. 

Quanto ao problema da coqueificação a execução do plano 
deverá abranger tôdas as operações de pirogenação, à alta ou 
baixa temperatura, para a produção de coque, gás e derivados. 

Nossa insuficiência em matéria de coqueificação só tem sido 
superada pela atuação da Companhia Siderúrgica Nacional, isto 
porque, entre nós, não se poderiam desenvolver coquerias, como de 
desejar, pois que, a par da pobreza de nossos carvões minerais, a 
iniciativa privada e governamental sempre lhe foi adversa . 

É certo que a indústria nacional do coque sempre será preju-
dicada pela pobreza das jazidas disponíveis. Nada impede, todavia, 
que medidas complementares de consumo obrigatório, aliadas à 
utilização de grelhas especiais, consiga dar à indústria um lugar 
de destaque frente à concorrência estrangeira. 

1!:ste determinismo de o nosso carvão ter de enfrentar cotidia-
namente a concorrência estrangeira, dentro mesmo de suas áreas 
de produção - lembre-se que nos próprios Estados de Santa Cata-
rina, Paraná e Rio Grande do Sul o carvão estrangeiro chega mais 
barato que o carvão comprado à bôca da mina - êste determinis-
mo, repito, está a salientar um aspecto fundamental de qualquer 
planificação para a indústria carbonífera de nosso País - é o con-
trôle de preços . 

Nenhum plano nacional conseguirá salvar nossa indústria car-
voeira, se o Govêrno não se dispuser à fixação de preços que per-
mitam ao produto nacional um confronto mais benéfico com o pro-
duto estrangeiro. 

Por outro lado, como representante do Partido Trabalhista, 
lembro que o projeto, ao lado das medidas tendentes a proteger a 
indústria do carvão nacional, estabeleceu normas capazes de igual-
mente tornar mais eficiente a assistência ao trabalhador mineiro. 

O plano governamental ora em estudo deve levar em conta a 
supressão da tração humana nas frentes de trabalho. Deve prefe-



- 234 -

rir-se, tanto quanto possível, visando à segurança do mineiro, o 
escoramento metálico, ao invés dos frágeis escoramentos de ma-
deira; todo mineiro deve ser dotado de lâmpadas portáteis em ca-
pacetes, que aproveite melhor o fluxo luminoso. Deve, ainda, o 
Govêrno, lançar as bases de seguro coletivo, para os operários das 
minas, em bases que garantam à sua família segurança e tranqüi-
lidade. 

Por outro lado é preciso que a cada mina corresponda um novo 
núcleo de progresso econômico, mediante instalação de indústrias 
subsidiárias, de tal modo que as regiões carboníferas possam ofer-
tar aos homens que ali mourejam índices elevados de civilização. 

Dêste modo, estaremos protegendo a indústria carbonífera na-
cional, mas, principalmente, protegendo o trabalhador nacional. 

São estas as realizações que o Legislativo propiciará à Nação, 
aprovando o presente projeto, oriundo de Mensagem presidencial. 

São estas, repito, as medidas que já foram magistralmente 
consubstanciadas no discuq;o que o eminente Presidente da Repú-
blica, ainda quando candidato, proferiu na cidade de São Jerônimo, 
e do qual destacaremos o seguinte trecho: 

"Só a falta absoluta de previsão nos negócios públicos pode 
levar à política suicida de impedir ou abandonar os combustíveis 
à mera iniciativa particular, e ao chamado livre jôgo da oferta 
e da procura que é, sempre, neste setor, um jôgo de cartas mar-
cadas e dados chumbados. 

Durante a minha admlnistração, orgulho-me de dizer, melho-
rei a produção do carvão, estabeleci proteção adequada ao trabalho 
nas minas, incentivei a produção do álcool anidro, para mistura 
com o combustível líquido, enterrei o velho tabu da inexistência 
de petróleo no Brasil. Se voltar ao Govêrno com os vossos sufrá-
gios retomarei essas iniciativas, porque tôda a produção nacional 
depende, em última instância, da nossa autonomia em matéria 
de combustíveis. 

No dia em que, em lugar de comprar combustíveis, sólidos ou 
líquidos, nós os exportamos, teremos assegurado ao País maior 
rendimento em tôdas as atividades humanas, teremos dominado 
o nosso principal problem!?J. material que é o da falta ou preca-
riedade de transportes . Para bem do Brasil, para felicidade dos 
brasileiros, êsse grande dia não há de tardar. " 
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O SR. ALBERTO DEODATO (Para uma reclamação)(*) - Se-
nhor Presidente, na reunião de hoje da Comissão de Economia, um 
dos seus componentes me pediu fôsse eu intérprete, perante a 
Mesa, do seu protesto contra o parecer da Comissão de Finanças 
na apreciação das emendas daquele órgão técnico, de que sou Pre-
sidente. 

O parecer da ilustrada Comissão de Finanças viola dois artigos 
do Regimento Interno. São os seguintes: 

"Art. 50 - Não cabe a qualquer Comissão manifestar-se: 

III - sôbre o que não fôr de sua atribuição específica, ao 
apreciar as proposições submetidas a seu exame". 
E mais, reforçando o n.0 3 do Art. 50, o Regimento Interno 

dá, no Art. 26, a competência específica da Comissão de Finanças: 
"Art. 26 - A Comissão de Finanças compete: 

IV - opinar, quanto ao aspecto financeiro, sôbre tôdas as 
proposições, inclusive aquelas da competência privativa de ou-
tras Comissões, que concorram para aumentar ou diminuir 
assim a despesa como a receita públicas . " 
A Comissão de Finanças, entretanto, apreciando o parecer da 

Comissão de Economia, rejeitou 5 ou 6 emendas apresentadas por 
esta sôbre matéria de sua competência específica - as de ns. 1, 
2, 3, 5 e 17. 

Não se diga, Sr. Presidente, que nossa Comissão deixou de 
examinar demoradamente o assunto. Estudou-o, e muito. O Plano 
do Carvão Nacional é matéria que vem sendo debatida há longos 
meses, ou, mesmo, há anos. Foi apreciado minuciosamente em de-
bate público no Conselho de Economia e Finanças. E êsses debates, 
que encheram três ou quatro das suas sessões, estêve presente um 
membro ilustre da Comissão de Economia - o Deputado Jaime 
Araújo. Indo o projeto para a Comissão de Economia, foi êle dis-
tribuído ao Deputado Daniel Faraco, que, dotado de grande espí-
rito público, estuda com carinho e esmiuça com patriotismo todo 
processo de que é relator. Durante quase um mês êsse ilustre Depu-
tado meditou sôbre o projeto. Seu parecer está publicado no avulso 

• Não foi revisto pelo orador. 
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de hoje, pelo qual se vê como o ilustre representante gaúcho refle-
tiu carinhosamente sôbre a matéria. Os debates na Comissão de 
Economia levaram quatro ou cinco sessões, tendo eu marcado reu-
niões extraordinárias. Todos os Deputados discutiram o assunto. 
Dêsse modo, as emendas da Comissão de Economia foram estudadas 
e reestruturadas. 

Relativamente à atitude da Comissão de Finanças, quanto às 
emendas da Comissão de Economia, venho, em nome de todos os 
membros dêste órgão técnico da Casa, transmitir à Mesa a pre-
sente reclamação e mostrar minha estranheza diante do parecer 
do eminente Sr. General Lima Figueiredo que, mencionando ou-
tras Comissões, declarou que os órgãos técnicos não estudaram o 
projeto porque êste se encontrava em regime de urgência. 

O mais surpreendente, porém, é que, em lugar de rejeitar 
simplesmente o projeto, a ilustrada Comissão de Segurança Nacio-
nal não tenha apresentado um substitutivo. Todos estamos de acôr-
do em que é preciso resolver o problema do carvão nacional e em 
que, no tempo de guerra, fiqaremos sob a ameaça de falta de com-
bustível. Admira, portanto, que a Comissão de Segurança Nacio-
nal chefiada pelo ilustre qeneral Lima Figueiredo, membro das 
Fôrças Armadas, não haja apresentado substitutivo ao projeto. 

Era o que tinha a dizer a V. Ex.ª, Sr. Presidente, servindo de 
veículo, principalmente, a µma reclamação da Comissão de Eco-
nomia, que presido. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: --Tem a palavra o Sr. Ponce de Arruda. 
O SR. PONCE DE ARRUDA(*) -Sr. Presidente, o objetivo que 

tenho, ao ocupar a atenção da Casa neste momento, é tão-somente 
o de, como relator do Projeto n.º 1. 045, de 1951, na Comissão de 
Finanças, dar amplas expltcações à Comissão de Economia e ao 
seu ilustre Presidente, que estranhou houvesse aquêle órgão téc-
nico a que pertenço se manifestado sôbre as emendas apresentadas 
pela referida Comissão de E~onomia. 

Sr. Presidente, não sei se essa praxe está ou não errada. A 
verdade, porém, é que tem sido usada no Parlamento, desde a le-
gislatura passada, quando comecei a acompanhar as discussões 
e votações. A Comissão que fala por último abrange sempre todos os 
aspectos do problema e aprecia as emendas de outras. E quando se 

• Não foi revisto pelo orador. 
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trata da Comissão de Economia e da Comissão de Finanças, mais 
difícil se torna estabelecer, na prática, o limite da competência 
de ambas. 

A atitude da Comissão de Finanças não deve ser considerada 
como desdouro ou menosprêzo aos estudos feitos pela Comissão de 
Economia. Trata-se apenas de manifestação sôbre o parecer de 
outro órgão técnico em determinada matéria. É que, se nuns 
pontos concordamos, noutros, discordamos e o plenário, sobre-
tudo, se pronunciará por esta ou aquela solução que, no seu enten-
dimento, julgar mais favorável. 

Entre as emendas sôbre as quais nos manifestamos, há pro-
nunciamentos da Comissão de Economia e pode haver dúvida tam-
bém quanto a sua competência, no caso. 

Com entusiasmo e no desejo de colaborar, levados pelo desejo 
de prestar um serviço ao País, aprofundamo-nos no estudo das ques-
tões e podemos às vêzes, exceder os limites estabelecidos no Regi-
mento da Casa. 

Peço, pois, à Comissão de Economia e ao seu ilustre Presidente 
que aceitem as escusas do Relator, que tem aquêle órgão técnico 
na melhor conta e sabe dos trabalhos que realiza e do valor dos 
Deputados que a compõem. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo mais oradores inscritos, 
declaro encerrada a discussão e adiada a votação do Projeto n.º 
1. 045-A, de 1951 . 

• • lt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••• ' 
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EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO N.0 1.045-A, DE 1951,  
QUANDO EM PAUTA, PARA SEREM ENCAMINHADAS ASCO- 

MISSÕES DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL E DE FINANÇAS.  

N.O 1 

Ao Art. 4: 
Redija-se -
"Fica criada uma Comissão Executiva do Plano de Carvão Na-

cional, instituída no Ministério da Viação e Obras Públicas, com 
autonomia administrativa, e integrada por uma Diretoria e um 
Conselho Consultivo". 

1Justificação 

Restaura-se,assim o pr~~cedente aberto quando da votação do 
projeto que criou a Comissão de Preços e Abastecimento. Nem 
fica bem a Câmara a mudança de orientação, em casos idênticos. 

Acresce que não só pelp aspecto constitucional, como de res-
salva de boa técnica admir.Listrativa, além de preservação de ga-
rantias da responsabilidade dos gestores de dinheiros públicos, 
todos os órgãos administrativos devem estar sujeitos a um dos 
Ministérios. 

Sala Antônio Carlos, em 10 de outubro de 1951. Artur Santos 
- Raul Pila. 

N.0 2 

O§ 1.0 do Art. 14 deve;rá ter a seguinte redação: 
§ 1.º - A Comissão Executiva realizará empreendimentos re-

lativos à assistência social no interêsse dos trabalhadores na indús-
tria do carvão, podendo, despender, a partir de 1952, a quantia 
total de Cr$ 15. 000. 000,00. 

Justificação 

Um plano das proporções dêste não poderia esquecer, eviden-
temente, o trabalhador das minas, que a indústria do carvão tem 
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levado a uma situação aflitiva. Falta-lhe, ao mineiro, que é ele-
mento fundamental da produção, a necessária assistência. Em 
Santa Catarina, por exemplo, isso constitui grave problema, pois 
que o trabalhador, dadas as desfavoráveis condições de higiene no 
trabalho, de habitação e de vida têm sido atingido com maior inci-
dência de moléstias, notadamente a tuberculose. Impõe-se, desde 
logo, a recuperação dessa gente, que tanto carece de amparo. 
Não se justifica, pois, que se lhe venha prestar essa assistência 
somente em 1954, como dispõe o Anexo n.º 1, na "Previsão das Apli-
cações no Plano do Carvão" . 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 1951. Jorge Lacerda. 

N.º 3 

O § 2.º do Art. 4.º passará a ter a seguinte redação: 
§ 2.0 • O Conselho Consultivo, que será presidido pelo Diretor 

Executivo constituir-se-á de um representante de cada um dos se-
guintes órgãos: Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, Depar-
tamento Nacional de Portos, Rios e Canais, Departamento Nacio-
nal de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Central do Brasil, 
Companhia Siderúrgica Nacional e Sindicato Nacional da Indús-
tria de Extração do Carvão; bem como dos governos do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que s~o os Estados produ-
tores mencionados no Plano . 

Justificação 

Os Estados produtores do carvão devem contar com seus repre-
sentantes no Conselho Consultivo, pois que deverão ser ouvidos, 
na execução do Plano, acêrca dos aspectos do problema social, eco-
nômico, etc., ligados, nas suas respectivas regiões, ao carvão. Estão 
sob a vigilância dessas unidades da federação inúmeras questões 
relacionadas com o Plano, a exemplo dos transportes, assistência 
etc., de modo que se impõe a sua presença, através de represen-
tantes, no aludido Conselho. Aliás, essa providência foi tomada, 
com o maior acêrto, no caso da Comissão do Vale do São Francisco. 

Sala das Sessões, em iO de outubro de 1951. Jorge Lacerda. 

N.0 4 

Emenda ao Art. 4.0 § 2.º: "Substitua-se o representante 
da Estrada de Ferro Central do Brasil por representante dos 
Sindicatos de mineiros da indústria carbonífera". 
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Justificação 

As ferrovias já se acham representadas pelo Departamento Na-
cional de Estradas de Ferro. 

O que não se justifica é que aquêles que representam, de fato, 
o esteio da indústria extrativa do Carvão, não estejam represen-
tados no órgão executivo do "Plano do Carvão Nacional." 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1951. Lício Borralho. 

N.0 5 

Redija-se da seguinte forma: 
Art. 4.º: 
§ 4.0 O Diretor Executivo perceberá a gratificação mensal de 

Cr$ 13. 000,00 e os membros do Conselho Consultivo, salvo o seu 
Presidente, a gratificação de Cr$ 500,00 por sessão a que compare-
cerem, até o máximo de 40 sessões por ano. 

§ 5.º Não perceberão as gratificações do parágrafo anterior 
os servidores públicos qt~e tenham vencimentos ou remuneração 
de valor superior ao do Radrão "O" . 

Justificação 

A emenda ·visa, com melhor gratificação, permitir a escolha 
de melhores elementos para administração de Plano, sem preju-
dicá-los. É de se record:::~r que o administrador ou Presidente da 
Comissão do Vale do S. Francisco tem os vencimentos de 25 mil 
cruzeiros e, as funções do Administrador do Plano do Carvão, 
não lhe será menor em importância e trabalho. 

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 1951. Agrippa Faria. 



Sessão em 16 de outubro de 1951 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lima Figueiredo. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Senhor Presidente e Srs. Depu-
tados, o fulcro do Plano do Carvão Nacional é a produção de 450.000 
t de carvão-metalúrgico, aproveitando-se matéria-prima das minas 
catarinenses. É esta a finalidade principal do Plano que, em re-
sumo, tem por goal o aumento da produção carbonífera de Santa 
Catarina, deixando relegado à sua própria sorte o carvão paranaen-
se. Aos gaúchos são dados meios financeiros apreciáveis para a 
solução do problema de caráter eminentemente local. 

Assim, ao invés de se dizer Plano do Carvão Nacional dever-
·se-ia enunciar "Plano do Carvão Catarinense". 

O Sr. Saulo Ramos - V. Ex.ª permite um aparte? 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Ainda não disse nada . . . (Riso) 

O Sr. Saulo Ramos - V. Ex.ª disse muita coisa, que o plano 
deve chamar-se Plano Catarinense, quando a riqueza é nacional ... 
O Plano desenvolve sua ação no sentido nacional e o Paraná será 
contemplado, uma vez que é prevista a assistência não só ao Rio 
Grande e a Santa Catarina, mas também a êsse Estado. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - O que se entrosa num plano na-
cional é justamente Santa Catarina. Assim sendo, a solução do 
Plano Nacional se resume na solução do problema de Santa Cata-
rina, com o qual não estou de acôrdo, conforme V. Ex.ª verificará, 
depois de eu expor meu ponto de vista. 

O Sr. Saulo Ramos - É que o carvão do Rio Grande do Sul 
não oferece as mesmas características do de Santa Catarina, nem 
o do Paraná, que é um carvão antracitoso, como também existe 
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em Santa Catarina carvão dêsse tipo. O dêste último Estado, po-
rém, produz coque metalúrgico. É natural, pois, que sendo êste 
carvão coqueificável, sejam voltadas as atenções para Santa Cata-
rina, porque daí é que há de vir o coque para alimentar Volta Re-
donda, a siderurgia nacional. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - V. Ex.a está vendo o problema 
por um prisma e eu por outro. Chegaremos mais adiante a fazer 
confronto dos nossos pontos de vista. 

O engenheiro Assessor-técnico da Presidência tratou o Paraná 
com uma displicência quase de adversário e, por ventura ou por 
mera coincidência, ainda ninguém me apontou um grande capita-
lista interessado pelo incremento de produção do Paraná. Segundo 
estou informado, os senhores Mário d'Almeida, Euvaldo Lódi e Ri-
cardo Jaffet são os patronos do carvão catarinense e os Srs. Otávio 
Reis e Roberto Cardoso do Rio Grande do Sul. Não estou fazendo 
nenhuma crítica a êsses cidadãos, cujas fortunas podem empregar 
como bem lhes aprouver. ~inguém tem nada com isso. Apenas es-
tou constatando uma coin,cidência ... 

No tangente às obras ferroviárias para atender às jazidas do 
Rio do Peixe, diz o Assesspr-técnico: "Não conseguimos elementos 
para calcular as despesas correspondentes a estas obras e reequipa-
mento correntes, as quais são por alguns estimadas em cinqüenta 
milhões de cruzeiros ... " . 

Eu afirmei que o Plano estava mal estudado e aqui está uma 
prova: alguns estimaram . .. 

E, então, não era o caso, ao elaborar um plano de tal enverga-
dura, estudar-se a fundo a,s questões antolhadas? - certo que sim. 
Todavia o Paraná morreu pagão .. ., não teve padrinho! Morreu 
mesmo e quem o afirma é o próprio assessor-técnico: "O carvão 
do Paraná deve destinar-se ao uso do Estado e da zona fronteira 
de São Paulo e ser consumido principalmente pela Rêde Paraná-
-Santa Catarina e pela Sorocabana, pois o seu raio de ação vai ficar 
diminuído com a concorrência do combustível lavado de Santa 
Catarina". Isto é o que se chama tripudiar sôbre um cadáver. Esta 
derradeira sentença deveria ter sido omitida, porque toca às raias 
do sarcasmo ... É zombeteira. Eu poderia trocar tudo isto em miú-
dos, fazendo um romance em tôrno do caso, mas não quero fazer 
fight imagination, porql.+anto tudo isto poderia ter acontecido 
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apenas por coincidência, mera casualidade ... Neste caso interes-
santíssimo tenho ficado do lado da bigorna e só com provas segu-
ras, passar-me-ia para o lado do malho ... 

Mas, vamos e venhamos, Senhores Deputados. V. Exas. não 
acham essa coincidência exquisita? Se fôsse malidicente diria que 
houve aí dente de coelho. Vade retro satanas. Quero evitar ter cans 
com minhas queixadas sãs, como dizia o poeta. 

Mas vamos retomar o fio da meada, após esta longa digressão, 
para provar que o povo, o povo brasileiro é que vai pagar o faustoso 
Plano. 

O alicerce do Plano é a obtenção de 450 .000 t de carvão-
-metalúrgico para a siderurgia, como já falamos. Até aí tudo muito 
bem. Mas acontece que, para o Plano entrar em execução, há de 
existir uma roldana da engrenagem que faça o sistema funcionar. 

Pontifica o engenheiro Mário da Silva Pinto: "A Central do 
Brasil deverá garantir sempre um consumo de carvão-vapor de 
Santa Catarina, que permita equilibrar o preparo da quantidade 
de carvão-metalúrgico exigido pela siderurgia do País: se isto não 
for feito, assistir-se-á a Companhia Siderúrgica Nacional fazer sa-
crifícios para utilizar o coque nacional por motivos de segurança 
que serão inteiramente anulados pela concepção imediata da ferro-
via de só consumir óleo importado. Se for lícito à Central adotar 
essa orientação não há motivo adequado para se consumir carvão 
brasileiro na siderurgia nacional". 

Já me informaram que o Sr. Ticerico é um engenheiro de 
meia tijela e só nesse capítulo êle prova isso. 

O Sr. Armando Falcão - Pelo menos nessa parte, o discurso 
de V. Ex.ª encerra uma grande injustiça. Posso informar, com 
perfeito conhecimento de causa, que o Engenheiro Mário Aran-
tes da Silva Pinto é dos mais renomados técnicos da moderna ge-
ração de engenheiros brasileiros, com vasta fôlha de serviços pres-
tados ao País, não apenas na qualidade de diretor do Laboratório 
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, como, também, 
na de diretor do próprio Departamento da Produção Mineral. Como 
técnico, realizou grandes e proveitosos estudos sôbre a indústria 
de álcalis, a ser implantada no Pais pela Companhia Nacional de 
Obras. Perdoe-me V. Ex.ª, discordar do seu discurso, nessa parte. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - V. Ex.ª não está discordando de 
mim, mas daqueles que me fizeram declarações a respeito dêsse en-
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genheiro. Ouvi de um outro, isto: Mário, primário. Vê V. Ex.a, que 
não pus isso no meu discurso. 

O Sr. Armando Falcão - Não apoiado. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - O aparte de V. Ex.ª será regis-
trado, e oxalá seja para o bem do Brasil, como V. Ex.ª está infor-
mando. 

O Sr. Saulo Ramos - Desejo subscrever o aparte do nobre 
Deputado, em defesa dos méritos e cultura do engenheiro Mário 
Pinto. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Obriga a Central a consumir o 
carvão catarinense e se ela não o quiser, ·O magnífico Plano, o "Pla-
no salvador do Brasil" desabará como castelo de cartas. . . Isso é 
Plano? Ao fazermos planos de informações, de manobras e de em-
prêgo das tropas sempre procuramos ter uma solução que aten-
desse a todos os adversários. E, se assim não acontecesse, não seria 
plano e sim vôos de ima,ginação, exercícios para as meníngeas ... 

O Sr. Saulo Ramos -A maneira de se produzir coque com car-
vão de Santa Catarina ~ara Volta Redonda nos obriga a produzir 
o carvão necessário par~ alimentar a Central do Brasil. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Isso é uma coisa que virá mais 
adiante. É fato mais científico. Estou transmitindo a opinião do 
técnico: se a Central não comprar o carvão de Santa Catarina, não 
funciona o Plano. Se isso fôsse um Plano, atenderia a tôdas as 
condições, quer a Central comprasse ou não. No memorial justifi-
cativo do Assessor-técnico não se encontra uma solução. Ou a Cen-
tral morre com o carvão, ou morre com Volta Redonda - e nós 
teremos liquidado o nosso principal transporte - o que é preciso 
é que se salve o Plano dp Carvão. 

O Sr. Saulo Ramos - Vamos dar razão ao engenheiro Mário 
Pinto. Para alimentar Volta Redonda com o coque de Santa Catari-
na é necessária a produção de um tipo de carvão para ser consu-
mido pela Central e por outras entidades, cujas máquinas ou gre-
lhas usam êsse tipo de carvão. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Não posso ficar com V. Ex.a. 
Prefiro ficar com os tr~nsportes, que são a ossatura, a espinha 
dorsal do País . 
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O Sr. Saulo Ramos - Prefiro ficar com o engenheiro Mário 
Pinto e com a realidade da técnica . 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - É um direito que assiste a V. Ex.a. 
E por isso merece o Plano a adjetivação que lhe dei, fantasioso, 

famaralheiro e mais um que lhe dou agora - impatriótico. O 
Plano é um bléfe, com os artifícios mais pomposos; seus idealiza-
dores desejam embelecar a Nação. 

Então, o Plano ficou nisso: - pasmem, Senhores! - o Paraná 
mandado às urtigas, o Rio Grando do Sul adstrito às suas frontei-
ras, como já se achava, e Santa Catarina na dependência do holo-
causto da Central do Brasil. Eu poderia ser a favor disso, Senhores? 
Certamente, não. Podem vestir êsse rei do jeito que quiserem, mas 
para mim êle estará sempre nu. . . nuíssimo ... 

O Sr. Saulo Ramos - A vestimenta é técnica e científica, no-
bre Deputado ... 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Talvez não esteja ao meu alcan-
ce ... 

Mas deve a Central do Brasil ser travestida em Isaac? Deve 
ela ser sacrificada em proveito dos mineradores de Santa Catarina? 
Não, porque sacrificar a Central é oprimir o povo que dela se uti-
liza, é desmantelá-la, para que jamais possa dar vazão às merca-
dorias que chegam às suas estações, é destroçá-la, a fim de que 
não cumpra sua missão em caso de guerra. 

Os transportes e as comunicações são a espinha dorsal da 
economia e da defesa de um povo, de sorte que tudo que vise a 
entravar um progresso deve ser combatido à outrance, sem tréguas. 
É o que estou fazendo, em defesa do povo. 

Para auxiliar os mineradores de Santa Catarina, a Central do 
Brasil é obrigada a queimar carvão, portanto a usar tração a vapor 
- cara, suja e morosa. Numa estrada de ferro bem equilibrada, 
na rubrica combustível deve "gastar-se 10%, mas presentemente 
se consome de 30 a 3 5 %! ! ! na E. F. Sorocabana" diz o seu Diretor, 
Dr. Rui da Costa Rodrigues, numa Reunião de Diretores de Estra-
das de Ferro. "É tremenda a economia de custeio com a tração-
elétrica, na razão aproximada de 1 : 6 ou 1: 7". Quer dizer o povo 
pagará 6 ou 7 vêzes mais, se os "governistas" forem vitoriosos. De-
fendo, portanto o povo, libertando-o de "Maria fumaça", como jo-
cosamente, o carioca chama a locomotiva a carvão. 
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A Central do Brasil está vivendo um regime de deficits. O Dou-
tor Antero Castilho, o ferroviário número um do Brasil, procura 
dar uma explicação. Ouçamo-lo: 

"Nós não devemos encarar qualquer falta nos resulta-
dos aparentes da Central do Brasil, no domínio técnico 
e principalmente no domínio econômico como resultante 
de qualquer deficiência na sua organização técnica. O 
caso da Central do Brasil é um caso único no ferrovia-
rismo brasileiro. É preciso uma análise, de perto, para 
verificar quanto sofre na sua economia, a assistência que 
a Central do Brasil dá à metrópole brasileira. A Central 
do Brasil econômicamente é sobrecarregada por uma sé-
rie de encargos aos quais é obrigada a dar execução, por 
ser a principal ferrovia oficial brasileira, servindo a Esta-
dos centrais de primeira grandeza, e tendo que atender às 
exigências de ordem econômico-financeira, ditadas pela 
política financeira do Brasil, impondo sacrifícios por vêzes 
pesados ao serviço ferroviário, a fim de atender impera-
tivos de ordem econômico-financeira, ligados à exportação 
e importação e, :ror fim, ao fomento econômico, coordena-
do pelo Govêrno central". 

E mais: a "Revista Ferroviária" publica interessante notícia 
intitulada: "A Central do Brasil e os Lucros de Volta Redonda: 

"Os dividendos que a Companhia Siderúrgica Nacio-
nal distribuiu como resultado dos negócios realizados em 
1950, demonstram, sem dúvida, as boas condições econô-
micas e financeiras com que trabalhou a grande Usina de 
Volta Redonda, Mantendo nesse ano as percentagens de 
8% e 6%, como já distribuira no ano de 1949, para as ações 
ordinárias e preferenciais, essa emprêsa precisou obter ele-
vada reserva de lucros de onde lhe foi dado retirar a cota 
de tais dividendos. 

No relatório de 1950 em verdade, estão registrados os 
lucros anuais d~ emprêsa no primeiro qüinqüênio de seu 
funcionamento. 

Cr$ 
1946 1. 202. 753,60 
1947 14. 228. 068,40 
1948 121. 861. 238, 70 
1949 41. 975. 425,20 
1950 107. 042. 404,00 

Com lucros tão bons, a "Siderúrgica Nacional'', além 
dos dividendos distribuídos, pôde, ainda, reforçar os vários 
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fundos de reserva e aumentar os recursos para a natural 
depreciação e renovação de sua aparelhagem, firmando 
ainda mais sua posição financeira. 

A situação econômico-financeira de Volta Redonda 
contrasta, porém, com o estado em que se acha a Central 
do Brasil, à qual deve aquela emprêsa grande parte dos 
resultados de seus balanços. 

Sôbre ser baixa a tarifa para os transportes de minério 
de ferro, sôbre os mesmos goze Volta Redonda de um aba-
timento de 15%. No percurso de 500 quilômetros apenas 
paga Cr$54,00 por uma tonelada de minério que no Pôrto 
do Rio de Janeiro se vende por Cr$ 300,00. 

Não resta dúvida que o vultoso transporte que a Usina 
de Volta Redonda proporciona à Central do Brasil deve 
merecer tratamento tarifário especial; mas, o que não se 
compreende é que o preço cobrado pelo serviço prestado 
pela última não esteja cobrindo as despesas que faz para 
executar tal trabalho, enquanto na outra emprêsa, a van-
tagem do baixo preço que paga pelo transporte das ma-
térias-primas essenciais à manufatura do ferro, permita 
o equilíbrio do custo da sua produção com larga margem 
de lucro. 

Tratando-se de emprêsas que são patrimônio da Na-
ção, se bem que organizadas sob forma autárquica, de-
vendo, portanto, atuar econômicamente, debaixo de uma 
orientação financeira, não parece que esteja havendo con-
cordância na ação das respectivas administrações, no re-
conhecimento leal de suas recíprocas conveniências indus-
triais e econômicas. 

Quando tal entendimento chegar à sua verdadeira fi-
nalidade, certamente desaparecerá êsse chocante resultado 
econômico, onde Volta Redonda aparece como àtimamente 
administrada, enquanto a Central do Brasil sofre depri-
mentes apreciações em face do vultoso deficit que tem 
apresentado nos últimos exercícios anuais. 

Infelizmente, ainda no ano em curso não será possível 
ajustar êsse resultado em favor da Central do Brasil; mas, 
já estando em andamento as negociações com "Companhia 
Siderúrgica Nacional", no sentido de um reajustamento 
tarifário, é de esperar que o Govêrno concorra com a sua 
autoridade para um razoável equilíbrio do interêsse indus-
trial dessas duas autarquias, de modo que, nos próximos 
balanços, as cifras representativas dos respectivos custeios, 
sem prejuízo de apuração de lucros para uma, não sobre-
carregue, injustamente, o deficit da segunda." 
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A Central do Brasil tem tido excelentes administradores e, 
sem querer desmerecer nos demais, posso citar alguns: Renato Feio, 
Dorival de Brito que veio de longa experiência da Rêde de Viação 
Paraná-Santa Catarina - e, agora, Eurico de Souza Gomes, que, 
com sua energia, sua capacidade de trabalho e seu tino adminis-
trativo poderia, se a Central estivesse em condições, transformar 
êsse deficit em saldo em pouco tempo. Aquela ferrovia, entretanto, 
é o bode expiatório. Tudo se quer fazer no Brasil sobrecarregan-
do-a de ônus. Assim, não pode ser essa estrada de primeira ordem, 
como idealizamos, ligando as duas maiores cidades do Brasil, Rio 
de Janeiro e São Paulo. 

Continuando nas minhas considerações, quero provar, agora, 
que a Central do Brasil só poderá entrar no regime de saldo e pro-
porcionar ao público serviço barato, perfeito e rápido, se empregar 
energia-elétrica, portanto, máquina-elétrica e a diesel-elétrica. 

Vamos ver o que dizem os representantes das ferrovias na reu-
nião de Diretores de Estradas de Ferro. :.G:sse conclave foi presidido 
pelo Dr. Artur Castilho, jDiretor do Departamento de Estradas 
de Ferro e a êle compareceram todos os dirigentes de ferrovias, do 
Norte, do Nordeste, do Este, do Centro e do Sul do País. 

O representante da C~ntral, nessa ocasião, era o Dr. Renato 
de Andrade Pinto, técnico seguro e respeitável e culto chefe da 
locomoção daquela ferrovi~. 

Acentua êle: 
"Como disse o Dr. Castilho anteontem, a locomotiva 

elétrica deve ser a preferida nos trechos eletrificáveis. Um 
trem de 1. 000 unidades, entre D. Pedro II e Japeri, rebo-
cado por uma elétrica, gasta apenas Cr$ 96,00 de energia 
e isso deixa a perper de vista os gastos das demais loco-
motivas. Uma locomotiva a vapor gastaria Cr$ 1.250,00; 
uma Diesel-elétric;:t Cr$ 370. 00". 

Essa diferença quem piB-ga é o povo, porque, se a Estrada tiver 
deficit e não puder pagar, p Govêrno terá que dar subvenção. Em 
última análise essa subvenção será paga pelo povo, pois quem diz 
Govêrno diz povo. 

"Há, a mais, a favor da elétrica, seu baixo custo uni-
tário de manutenção, cêrca de 1/3 das a vapor e Diesel, 
sua notável potência-unitária disponível de sobrecarga 
instantânea, em cµrtos espaços, embora. Há contra, ape-
nas, parece-nos, o alto capital do início da operação. 
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Mas só com a economia que se vai fazer, em poucos anos todo 
o material é pago. 

"Examinemos os trechos não eletrificáveis; nesses, a 
Diesel-elétrica, tudo indica, será a rainha das máquinas, 
pelo menos por enquanto, pois não temos elementos para 
julgamento das possibilidades das recentes conquistas da 
ciência; referimo-nos às locomotivas a turbina a vapor e 
a gás. E tudo que dizemos é puramente baseado na nossa 
prática da Central, prática simples e despretensiosa. A 
respeito temos lido interessantes publicações, mas há a lo-
calizar o transcendentalismo do problema ante a crueza 
das nossas realidades tropicais, no tempo e no espaço, por-
que principalmente tanto o preço do combustível pôsto na 
máquina corno sua facilidade de aquisição equacionam di-
ferentemente o problema no Brasil e em outras terras e, 
mesmo, em certas zonas nossas. Se resolvido satisfatària-
mente o momentoso problema nacional do Petróleo, esta-
remos descansados quanto ao combustível da Diesel, mas, 
é indiscutível que o problema do encontro do combustível, 
qualquer que êle seja, é sempre racionalmente difícil, pois 
não temos combustível em base barata para as nossas má-
quinas a vapor, atualmente. 

O elevado esfôrço de tração das Diesel sem patinação 
permite uma melhor condução, que se traduz em melhor 
conservação do material, a ausência de fumaça acarreta 
o maior confôrto dos passageiros; assim é que não se sofre 
mais na passagem dos túneis, pois passamos a fazer todos 
os trens de passageiros na serra, com locomotivas Diesel. 
Com isso eliminaram-se os casos, alguns fatais, infelizmen-
te, de equipagens sufocadas pelo "calor-dos-túneis". Acres-
ce-se que a Diesel tem um rendimento térmico de 20 a 25 % , 
em vez dos 6 a 9% das locomotivas a vapor. Já são, em si, 
grandes vantagens. Mas há mais: custo baixo da hora 
parada em serviço de tráfego, o maior rendimento de tra-
ção na linha por HP, ótima percentagem de tempo dispo-
nível, espaçados abastecimentos de combustível, pràtica-
mente supressão de tomada de água em serviço. 

Mas não é tudo ainda; gastamos, na Central, no ano 
passado, com o combustível para as locomotivas a vapor 
Cr$ 214. 000. 000,00 para realizarmos 4 bilhões de toneladas 
quilômetro brutas; agora, com "óleo-Diesel" consumido 
nas nossas Diesel, gastamos apenas Cr$ 6. 000. 000,00 para 
fazermos pouco mais de 1 bilhão e meio. O ano de 1947 
registrou como despesa de combustível por tonelada-qui-
lômetro bruta transportada: Vapor, Cr$ 0,54; Diesel-elé-
trica, Cr$ 0,00394; Unidades e locomotivas elétricas, .... 
Cr$ 0,0034 e Automotrizes, Cr$ 0,054. Isso para o parque 
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de tôdas as locomotivas, porém quanto ao vapor se só con-
tarmos as locomotivas fazendo serviços de tráfego, excluí-
dos os serviços de lastro e reservas, o número respectivo 
desce a Cr$ 0,047. Temos de esclarecer que o preço das lo-
comotivas elétricas só poderá ser bem avaliado êste ano, 
pois as pequenas locomotivas elétricas em serviço em 1947 
estão computadas juntamente com as unidades-elétricas. 
Só êste ano, com a entrada em serviço das locomotivas 
elétricas de 4.470 HP teremos seus dados separados e por-
tanto tudo indica que vai baixar muito o número relativo 
às mesmas". · 

:&:le segue fazendo considerações e acentua mais adiante: 
"Outro dado interessante do ano passado é o número 

de toneladas-quilômetro para uma locomotiva média: te-
mos que cada locomotiva a vapor transportou 6. 843. 432 
total geral inclusive lastros e reservas; agora só locomo-
tivas a vapor, em serviço do tráfego, a média foi de 
9. 600. 099, cada Automotriz apenas 334. 500, cada unidade 
e locomotiva elétrica 27. 999. 850 e finalmente, cada Die-
sel-elétrica 40. 067. 435. Isso quer dizer que o aproveita-
mento da Diesel foi grandioso. Assim, chegamos à conclu-
são de que o preço do combustível por tonelada-quilômetro 
Diesel-elétrica, é apenas 8% do preço alcançado com o 
vapor, tráfego exclusivamente, e 6% de um modo geral. 
Por aí se patenteia a enorme vantagem da Diesel em com-
paração ao vapor . 

Tinhamos feito um programa para não usarmos mais 
locomotivas a vapor e pelos cálculos, pela economia que 
decorreria, em 3 anos as novas Diesel estariam pagas. 
Grande dificuldades surgiram quanto ao capital e, apenas, 
vamos receber mais 12 Diesel-elétricas de 1. 500 HP e mais 
4 de 1. 000, para a bitola larga. 

Os números parecem indicar que a Central eletrificada 
tôda até Barra e nos subúrbios de São Paulo, trocadas as 
máquinas a vapor por locomotivas Diesel nos demais tre-
chos, apresentará grandes saldos e barateará seu trans-
porte". 

A diferença é disparatada. E vamos obrigar a Central a conti-
nuar com máquinas a vapor, quando estão aqui dados dêsse técnico, 
tirados do serviço cotidiano, dando resultado completamente di-
verso daquele que apregoam os que desejam a vitória do Plano do 
Carvão! 

:6:le ainda fala sôbre as locomotivas, por quilometragem: 
"Um ponto que esquecemos quando falamos sôbre lo-

comotivas: as quilometragens por dia. Em 1947 foi de 
530 quilômetros para as unidades elétricas, 283 para as 



- 251 -

Diesel-elétricas, de 1 . 000 HP e 182 para as locomotivas a 
vapor de 1,60 Pacific, três cilindros. l!:sses foram os grupos 
de melhor aproveitamento. As locomotivas elétricas pe-
quenas deram apenas, 141 quilômetros; os totais para as 
locomotivas a vapor, foram 88 para a bitola larga e 89 para 
a estreita, excetuadas as encostadas. Dos números ressalta 
o extraordinário serviço das unidades elétricas e das Die-
sel, que não permite comparação com a do vapor". 

As máquinas a vapor têm menos velocidade. Portanto, ainda 
há uma vantagem para as Diesel-elétricas e as máquinas elétricas: 
é que elas desocupam a linha singela ràpidamente. Passou um 
trem puxado por locomotiva Diesel ou máquina elétrica; imediata-
mente a linha está desimpedida. Com a máquina a vapor, é aquêle 
sacolejo, aquêle vai-vai, ~ durante muito tempo a linha não está 
rendendo os cruzeiros que devia render, porque está equipada com 
uma tração obsoleta. A máquina a vapor, mesmo parada despende 
energia. As outras não. 

Vamos ver, agora, a opinião de um técnico da Companhia 
Paulista, emprêsa considerada padrão, modêlo das estradas de ferro 
do Brasil. Diz seu representante, Dr. Pelágio dos Santos: 

"O programa de renovação do material de tração da 
Companhia Paulista é o que ela vem executando desde 
1922, com a extensão da tração elétrica: os seus serviços, 
porém, têm aumentado de tal forma que até agora não 
foi possível diminuir a tração a vapor que é considerada 
obsoleta e antieconómica. 

Se existissem os recursos necessários, os transportes 
hoje seriam todos feitos por unidades elétricas ou Diesel-
-elétricas. As disponibilidades financeiras para a renova-
ção do equipamento de tração são as decorrentes dos "Fun-
dos" já distribuídos pelo decênio 1946-1955. Auxílios de 
outras fontes serão naturalmente necessários se economias 
imediatas devem ser realizadas, essas economias, no caso 
da Companhia Paulista, podem ser avaliadas só no com-
bustível em Cr$ 30. 000. 000,00 por ano, se fôr adotada, só 
nos seus trechos principais da hinterlândia, excluindo os 
pequenos ramais, a tração elétrica ou Diesel-elétricas. 

Está mais do que provado que, só com a tração elétrica e diesel-
-elétrica, nossos transportes irão para a frente. Aquêles que se que-
rem amarrar ao passado, que votem favorávelmente a êste plano 
e obriguem as estradas de ferro a adotar a tração antiga, a célebre 
"Maria Fumaça". 
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empregar essas cem mil toneladas além das quantidades que já 
estão utilizando, em detrimento de sua economia e, portanto, em 
prejuízo do povo. 

O Sr. Dias Lins - E seus resultados triplicarão no dia em que 
o tráfego aumentar ainda mais. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Neste ponto estamos perfeita-
mente de acôrdo. 

O Sr. Dias Lins - Queria deixar bem claro que, há casos em 
que a tração a carvão ainda é a mais econômica. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Entrando na parte de como 
atender aos supremos interêsses do Brasil, direi aos meus nobres 
companheiros que o que convem à defesa nacional, em primeiro lu-
gar, é o transporte - transporte rápido, seguro e barato. 

O resto vem depois . 
Para mim, o Govêrno devia nacionalizar aquelas minas, a fim 

de que, durante a paz, se fizessem somente as traçagens, isto é 
a abertura das minas e galerias até os salões, de modo que, se 
viesse amanhã uma guerra, elas estariam em ponto de poder co-
meçar a fornecer o carvão para nossa metalurgia. 

O Sr. Saulo Ramos - V. Exª me concede um aparte? 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Peço ao nobre colega me permita 
concluir meu raciocínio. 

Como estamos, atualmente, em tempo de paz, devemos com-
prar combustível, líquido ou sólido, estrangeiro, que é barato e traz 
melhores resultados, tanto que a nossa siderurgia emprega 75% 
do carvão estrangeiro e 25 % do nacional. 

Não sabemos, ainda, o que aquelas minas têm; não há sonda-
gens e não há prospecções dignas de fé, digam o que disserem. 
Consultei os técnicos e não encontrei nenhuma. Devemos, então, 
guardar aquilo avaramente. Num caso de guerra, como em 1914 e 
1939, teremos tudo prospectado: as minas planejadas, os salões 
determinados e prontos, podendo começar o trabalho imediata-
mente, de um momento para outro. 

A nossa metalurgia não sofrerá qualquer atraso. 
Dizem que vamos tirar divisas do estrangeiro. :ttste argumento 

é infantil. 
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Nós de divisas tiramos em enceradeiras, tiramos em perfumes, 
tiramos até em melões, sendo País essencialmente agrícola, País do 
qual já disse Caminha: "em se plantando dá". 

Entretanto, se opõem à compra de carvão e óleo mais barato 
e melhor para a nossa indústria, indústria de que o caboclo não 
quer nem a enxada, pois anda caçando a estrangeira, porque em 
cada enxada que dá na terra, com seu esfôrço e seu suor, a enxada 
nacional quebra; nós, que ainda não temos indústria; nós com 
indústria prejudicial à agricultura, não devemos tirar divisas para 
comprar combustível? Os que assim afirmam estão fazendo dema-
gogia, querem apenas fazer oposição. O certo é que devemos com-
prar, em tempo de paz, êsses combustíveis e fazer as prospecções, 
preparando as minas, gastando pouco a pouco, para que no mo-
mento da guerra, possamos substituir o combustível comprado no 
estrangeiro pelo que temos no País. Para as nossas refinarias de 
petróleo devemos incontinente construir fábricas de ácido sulfúrico 
em Santa Catarina, aproveitando as piritas. 

É êste o meu ponto de , vista . 
Tenho recebido telegra:i;nas angustiosos do Sindica to dos Me-

talúrgicos de Crisciúma, e me admiro de que os Sindicatos de car-
vão de Santa Catarina, que agora fazem reclamações, não tenham 
comparecido à Conferência de Araxá. Nessa Conferência, no setor 
de "Circulação e Transporte", por não terem comparecido os repre-
sentantes catarinenses, dos sindicatos das federações, dos serviços 
sociais, ficou resolvido na III Comissão, Circulação e Transporte, 
cujo relator era nosso atua~ Ministro da Viação, Alvaro de Souza 
Lima, o seguinte: 

"6. - a eletrificação das vias férreas de grande tráfego, com a 
utilização da energia proveniente, quer de usinas hidrelétricas, quer 
de usinas térmicas que usem combustíveis baratos." 

Ora, a essa reunião popular, a êsse conclave democrático, os 
homens que desejam à outrance êste Plano de Carvão deveriam ter 
comparecido, a fim de colaborarem nas recomendações da Confe-
rência, acêrca do Plano do Carvão Nacional. 

O Sr. Saulo Ramos - O Estado de Santa Catarina se fêz re-
presentar, nessa Conferência, por ilustres catarinenses. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Mas não especializados no ramo. 
O Sr. Saulo Ramos - Agora, o plano que V. Ex.ª preconizou 

para a nacionalização do carvão, para que o Govêrno abrisse gale-
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rias no tempo de paz, devo dizer que é bem a antítese do Plano 
do engenheiro Mário Pinto. Como brasileiro, acho que o carvão é, 
acima de tudo, matéria básica da defesa nacional, fator de indus-
trialização e, por isso, deve ser explorado, tanto na paz como na 
guerra. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Prezo e respeito a opinião de 
V. Ex.ª; não concordo, porém, com a mesma. Cada um de nós tem 
uma idéia. Se todo o mundo tivesse os mesmos ideais, estaríamos 
num paraíso. 

O Sr. Saulo Ramos - A luz da ciência econômica, devemos 
explorar nosso carvão, em todos os tempos, a fim de têrmos uma 
siderurgia nacional, isto é, ferro e aço, para podermos construir o 
progresso e a defesa do País. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - É uma opinião. 
O Sr. Saulo Ramos - Nunca realizar criticas, como V. Ex.ª 

está fazendo, ao afirmar que o carvão nacional não fornece energia 
para movimentar as nossas máquinas. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! Lembro estar a findar-se o 
tempo de que dispõe o orador. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Peço ao Sr. Deputado Saulo 
Ramos que me permita concluir o discurso. 

O Sr. Saulo Ramos - Com muito prazer. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Antes de deixar a tribuna, Sr. 
Presidente, lerei oportuno e interessante artigo referente ao Plano 
do Carvão - "Como atender à defesa nacional e aos interêsses do 
Brasil" - do engenheiro Bernardino Lapa, publicado no "Jornal 
do Brasil" de hoje. 

"Está o Congresso Nacional atualmente legislando sô-
bre o magno problema. Os Senhores Deputados têm-se 
desinteressado de discuti-lo, porque é matéria que êles 
só poderiam ter estudado conscientemente, se tal Plano 
lhes tivesse sido apresentado pelos autores, obedecendo as 
bases técnicas, econômicas, sociais etc., claramente ex-
postas, para que técnicos ou não as pudessem fàcilmente 
assimilar. Mas, não só não houve interêsse em fazê-las 
compreender, como até bem pelo contrário, talvez, tives-
sem procurado dissertar sôbre o Plano do Carvão, com o 
cuidado de não concretizarem estudos que na realidade 
não existem, a não ser no pensamento. 
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Já repetidas vêzes disse que o atual Plano, não só 
deixa de mencionar a maneira positiva de como êle vai 
influir no progresso do País, como também não indica as 
diretrizes que industriais e técnicos deverão seguir no dia 
de amanhã, para bem valorizarem o dinheiro que o Govêr-
no vai imobilizar em auxílio dos "carvoeiros nacionais e 
seus agregados". únicamente nota-se que, com a promul-
gação do Plano, obtêm os felizes aquinhoados a distribui-
ção legal dos Cr$ 735. 000. 000,00. 

Desde setembro de 1948, que dia a dia venho lutando 
pela verdadeira e honesta valorização do carvão nacional; 
mas tenho bradado no deserto, pois que outros interêsses 
mais altos se alevantam. Gratuitamente ofereci a minha 
colaboração técnica a várias entidades oficiais e particu-
lares, para ajudar a solucionar o problema do carvão, e a 
única resposta que obtive foi o silêncio sepulcral, o qual 
comprova que não tinham na realidade interêsse em fazer 
progredir o Brasil, mas sim aos mineradores e aos seus 
subsídios. 

Desde que se realizou a celebérrima Mesa-Redonda do 
Carvão em 19491 venho denunciando as ambições exclusi-
vamente fínanc~iras dos carvoeiros nacionais, inclusive 
reptando-os a tj.esmentirem as minhas afirmações, e a 
provarem que existe outra solução para o problema do 
carvão nacional, diferente daquela que venho preconizan-
do, e que mais u\na vez aqui repito: A solução do problema 
do carvão brasileiro tem de ser brasileira, olhando ao futu-
ro do Brasil e r?ão ao dos indivíduos. 

Os defensores do atual Plano do Carvão, seria bom 
que respondessefll concretamente às seguintes perguntas: 

a) Quantas sondagens foram feitas até à nega abso-
luta, nos territórios de Santa Catarina e Paraná, onde 
existem atualmente minas de carvão em exploração ? 

b) Igualmente quantas sondagens foram executa-
das nos citados Estados fora das áreas mencionadas em 
(a)? 

e) Qual a carta geológica ou de mineração em que 
tais sondagens estejam detalhadamente mencionadas, isto 
é, plantas e perfis alcançando a rocha, e como tal possibi-
lidade indiscutivelmente a serem calculadas com realidade 
as reservas car'Qoniferas da região (mas sem estimativas, 
pois que o Brasil está saturado de tais fantasias)? 

d) Quais os resultados minuciosos das análises físi-
cas e químicas 4as mencionadas sondagens, pois que só na 
presença das m~smas poderá ser discutido o problema do 
carvão nacional. E por isso sem tais análises, honestamente 
ninguém pode fazer qualquer Plano para o carvão nacio-
nal? 
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e) Quais os estudos feitos sôbre cada mina, referen-
tes a possibilidades econômicas e financeiras da sua ex-
ploração, que permitam saber-se como vai ser garantido 
o dinheiro que o Govêrno lhes vai emprestar ? 

f) Têm as minas diários onde estejam registrados os 
seguintes elementos de cada mina: (devidamente fiscali-
zados pelos engenheiros do Estado) . 

1) Toneladas de terra extraídas por dia da mina ? 
2) Idem de carvão? 
3) Idem de piritas? 
g) Análises químicas e físicas diárias dos elementos 

extraídos acima mencionados, mas feitas sôbre amostras 
colhidas e não sôbre corpos escolhidos e selecionados pe-
los interessados ? 

h) Quais os estudos feitos sôbre a possibilidade de 
beneficiamento do carvão de cada mina? Qual foi o pro-
cesso que deu melhor resultado técnico e econômico? 

i) Qual a percentagem de sulfureto e de minério de 
ferro constatada dia a dia nas piritas extraídas do car-
vão? 

j) Qual a composição e percentagem da ganga que 
se encontra misturada à parte ferrosa das piritas? 

k) Como se comportam os resíduos ferrosos das piri-
tas depois de ostulados, inclusivamente qual a perda de 
peso ao fogo, etc.? 

Z) Quais as características do carvão de cada mina, 
depois de ter sido submetido a determinado processo racio-
nal de beneficiamento, em função da percentagem de cin-
zas e de enxôfre, assim como das suas possibilidades de 
aglomeração para fins de briquetagem ? 

m) Quais os estudos feitos pelos órgãos oficiais do 
Estado, sôbre as possibilidades de beneficiamento dos vá-
rios tipos de carvão nacional e quais os processos experi-
mentados tanto pela via sêca, como pela água, mas ensaios 
práticos e não fantásticos)? 

n) Quais os técnicos nacionais que dentro das fron-
teiras do Brasil têm-se dedicado e especializado em seme-
lhantes estudos? Quais os resultados práticos que obtive-
ram? 

o) Qual a razão verdadeira e positiva, por que Volta 
Redonda não estudou nem aceitou colaboração para o em-
prêgo exclusivo do carvão nacional nos seus fornos? 

p) Qual a razão por que Volta Redonda mistura 75% 
de carvão estrangeiro a 25 % de carvão nacional ? Desfal-
cando a economia nacional da respectiva importância 
ouro? 

-17-1 
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r) Qual a razão por que não tem interessado aos mi-
neradores o estudo do beneficiamento do carvão nacional, 
que indiscutivelmente libertaria o Brasil da importação do 
carvão estrangeiro, sem haver necessidade de se inventa-
rem Planos absurdos? 

s) Qual a razão por que Volta Redonda em lugar de 
converter todo o carvão catarinense por meio de processos 
adequados em carvão-siderúrgico, está se preocupando com 
a produção de carvões destinados a estradas de ferro ? 

Desafio a que alguém honesta e positivamente prove 
ao Brasil que o atual Plano, atende um pouco só que seja 
à defesa nacional. . . (só se é por êle ir acabar com tôdas 
as locomotivas do País, para que depois voltemos à segura 
tração a burros) ? 

Desafio seja quem fôr a provar que o Brasil lucrará 
com a aprovação do atual Plano, mas com provas concre-
tas e não com as que estão mencionadas no livro "Batalha 
do Carvão", ou sejam as alardeadas na Mesa-redonda de 
1949 ! A meu ver o Govêrno deveria limitar-se a pagar o 
que deve aos mineradores, e deixar que a lei da procura 
e da oferta se ex€jrça livremente. Mas sempre que algum 
minerador apreserte resultados positivos de valorização 
do carvão da sua mina, através processos adequados de 
beneficiamento e industrialização, dos subprodutos, o fi-
nanciar até aos li\nites sensatos e prudentes. 

Por outro ladp o Govêrno deveria mandar proceder a 
estudos positivos para a valorização do carvão nacional, 
inclusive concedendo benefícios às emprêsas siderúrgicas 
que se venham a instalar nos Estados sulinos, e que em-
preguem exclusiva,mente carvão e minérios dos respectivos 
Estados. 

Ainda sou de opinião que o Govêrno deveria marcar 
o prazo de x meses a Volta Redonda, para ela equiparar-se 
devidamente com o fim de utilizar exclusivamente carvão 
nacional em igualdade de condições técnicas às dos estran-
geiro, para isso beneficiando-o adequadamente, pois que 
só assim se atenderá verdadeiramente à defesa nacional e 
aos interêsses do Brasil. 

Também quero perguntar aos partidários das locomo-
tivas a vapor, se na realidade o Brasil tem ou não tem 
riquíssimas jazifü~.s de esquisto-betuminoso e como tal se 
as locomotivas Diesel-elétricas teriam ou não mais facili-
dades em adquirir óleo Diesel nacional nos vários Estados 
em que êle deverá ser produzido que as outras locomotivas 
o carvão do Sul do País e se conhecem qual é o rendimento 
térmico das locomotivas a vapor, diesel-elétricas e elé-
tricas? 
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Os defensores do atual Plano do Carvão Nacional, só 
terão direito de sustentar os seus argumentos depois que 
tiverem respondido e refutado indiscutivelmente não só as 
perguntas aqui anunciadas, como também as afirmações 
que tenho feito através dos artigos que publiquei em vários 
jornais desta Capital, e na monografia "Carvão do Brasil". 
Esqueçamos os indivíduos para só lembrarmo-nos do Bra-
sil. .. " 

Não concluirei minha oração sem manifestar a minha mágoa 
por haver um representante, nesta Casa, numa sessão a que não 
estive presente, proferido discurso no qual tachava meu trabalho 
de leviano, afirmando, outrossim, que eu agira impatriôticamente. 
Trata-se de deputado a quem eu votava grande simpatia e com 
quem, algumas vêzes, procurava trocar idéias e opiniões. S. Ex.ª 
me magoou profundamente. De princípio ia eu ficando zangado 
com o Deputado Plácido Olímpio; tenho porém a certeza de que 
S. Ex.ª disse aquilo plácida e olimpicamente (Risos). Por isso, 
aceito a crítica que S. Ex.ª me fêz, sem considerá-la ofensiva. 

Não estudei o Plano levianamente. Examinei-o, em pouco 
tempo, superficialmente e depois de haver dado meu parecer fui 
procurando os elementos e aprofundando meus conhecimentos sô-
bre o assunto. Jamais agiria impatriôticamente porque, educado 
na caserna, o patriotismo foi-me incutido, primeiro em casa, por 
minha mãe, e depois pelos mestres que tive sucessivamente no Co-
légio Militar, na Escola Militar e nos quartéis por onde passei. 

Sr. Presidente, contra o fair play dêsse colega, quero externar-
daqui minha mâgoa, a fim de que de futuro isto não mais se repro-
duza e nenhum de nós seja atacado quando ausente do plenârio_ 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 



Sessão elD. 16 de outubro de 1951 

..............................................................  
• •1 •••••••••••••••••••• 1 ..................................... ••••  

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Plâcido Olím-
pio. 

O SR. PLACIDO OLtMPIO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
realmente quando entrou em primeira discussão o Projeto de Lei 
n.0 1. 045-B, referente ao Plano do Carvão, não trouxe, é verdade, 
discurso escrito. Improyisando-o, deixei-me levar pelas palavras 
e tachei o parecer da Comissão de Segurança Nacional, subscrito 
pelo General Lima Figueiredo, de impatriótico. Quero, entretan-
to, reparar essa falta de delicadeza parlamentar para com um 
Deputado que, se errou, o fêz no bom caminho na crença de que 
estava trilhando a verdadeira senda em prol da nossa Pátria e, 
ao mesmo tempn, demonstrando que a sua alma de brasileiro 
pulsa também como as demais, pelo bem geral do Brasil. 

Sr. Presidente, volto à tribuna a fim de solicitar a indulgên-
cia que possa merecer de S. Ex.ª. Abordando outra vez o assunto, 
peço a S. Ex.ª que considere as minhas palavras levadas, por assim 
dizer, mais pelo sentimento de patriotismo do que por outro qual-
quer. 

S. Ex.ª tem abordado todo êsse problema do carvão muito 
de acôrdo com a última profissão que exerceu: a de diretor de 
estrada de ferro. Por isso, permita-me que tache sua mentalidade 
de um tanto ferroviária, porque o Plano do Carvão é uma seqüên-
cia da construção da usina de Volta Redonda. Esta foi colocada 
justamente naquele ponto basilar que tem hoje, atendendo-se a 
que o ferro viria de Minas por longas distâncias até um pôrto de 
mar; e a outra longa distância seria atendida nas calorias pelo 
carvão de Santa Catarina. Eis porque no Plano do Carvão prin-
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cipalmente está focalizado o Estado de Santa Catarina, que tem 
maior facilidade de escoamento para o Pôrto do Rio de Janeiro, 
e por conseguinte, para Volta Redonda. 

Com as calorias do carvão do sul catarinense da bacia car-
bonífera de Araranguá e do Rio Tubarão - mal haja o nome -
com o carvão dessas duas regiões é que se há de obter o ferro, o 
aço de Volta Redonda para o progresso do Brasil, não só em ar-
mamento, mas também em trilhos e máquinas. 

O Sr. Lima Figueiredo - Primeiramente, quero agradecer as 
palavras de simpatia e amizade do nobre orador, as quais fazem 
que meu coração volte a querer-lhe bem ... 

O SR. PLÁCIDO OLtMPIO - Obrigado. 
O Sr. Lima Figueiredo - ... como antes da leitura que fiz 

do discurso de S. Ex.ª ao receber o Diário do Congresso. Quero 
afirmar que se outra fôsse a aparelhagem de Volta Redonda e 
de Capivari de Baixo, já foi dito ser esta a sucata da Europa que 
a firma construtora Me Nelly empregou lá, roubando ao Brasil, 
como denunciou o engenheiro Bernardino da Silva Lapa, até ago-
ra não retrucado - com tôda certeza, hoje brasileiramente, a usi-
na de Volta Redonda, estaria empregando em seus fornos carvão 
nacional na percentagem de 100%. O êrro veio de Volta Redonda ter 
comprado aparelhagem para queimar carvão estrangeiro. Ago-
ra, quer empregar o carvão nacional. Em certa ocasião, aplica-
ram 80 % e quase levaram o diabo as grelhas. Por causa dêsse êrro 
não deverá a Central do Brasil ficar sacrificada com o transporte 
do minério e do carvão, e, ainda ter o "Zé Povo" de pagar. 

O SR. PLACIDO OLtMPIO - Há circunstância interessan-
te. Se o carvão nacional não serve para Volta Redonda, por que, 
então, suprimos a Argentina, durante três anos de guerra? 

Nós catarinenses, nos acostumamos a ver, nos Portos de La-
guna e Imbituba, os navios argentinos que vinham buscar o car-
vão brasileiro que lá era queimado. 

O Sr. Lima Figueiredo - Poderíamos também queimar in-
tegralmente êsse carvão. Talvez a Argentina tenha instalações 
que o Brasil não possui agora. Disse eu que houve um êrro e de-
veríamos adquirir instalações destinadas à queima do carvão ca-
tarinense. Se não contamos com essa aparelhagem é porque hou-
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ve êrro e por causa dêle o Brasil está pagando. Isso o que afir-
mei. A Central do Brasil não tem culpa dêsses fatos e está pa-
gando pelo mal que não fêz. Deve ficar fora do Plano para pro-
gredir, escolhendo o meio de tração que lhe convier. Entrando 
em regime de saldo as tarifas e as passagens poderão baixar e o 
povo viverá melhor. 

O SR. PLACIDO OLfMPIO - A Argentina foi apanhada de 
supetão, mais violentamente que o Brasil. Já há muitos anos fa-
lavam em aproveitamento do carvão nacional. 

O Lóide Brasileiro já queimava nas fornalhas de seus navios 
êsse carvão; as locomotivas da Central do Brasil, apesar da "Ma-
ria-Fumaça", que ia arrastando os vagões, também queimava car-
vão nacional; Volta Redonda nas mesmas condições. Repentina-
mente, a Argentina, não preparada para isso, sentiu os forneci-
mentos de hulha cortados e correu a Santa Catarina, onde foi 
suprida durante três anos, pelo carvão nacional. 

O Sr. Saulo Ramos' - Quero lembrar ao nobre orador e ao 
General Lima Figueired,o que, quando Volta Redonda foi cons-
truída, não tínhamos mtneração à altura de construir a usina pa-
ra consumir somente cai.rvão nacional. Não obstante, com adap-
tação, o nosso carvão poderá suprir amplamente Volta Redonda 
e substituir totalmente qualquer importação de carvão estrangei-
ro. É de lembrar que o carvão mais pobre do mundo é o japonês; 
lavado, selecionado é usado no Japão, movimentando as locomo-
tivas "Mikado", as mai~ velozes do mundo acionadas por carvão 
muito mais pobre e inferior do que o carvão brasileiro. 

O Sr. Lima Figueiredo - Estive no Japão e pude verificar 
que lã só se anda de locomotiva elétrica e Diesel-elétrica. O carvão 
japonês já foi apreciado como combustível num livro de Pires do 
Rio, onde foi comparado com o carvão nacional. 

O autor pôde verificar que os dois eram completamente 
diferentes. 

O Sr. Saulo Ramos - O carvão japonês é completamente di-
ferente do brasileiro; é mais pobre, mais betuminoso, tem 3. 000 e 
tantas calorias, ao passo que o nosso tem 6.200 calorias a mais. Na 
verdade, o carvão japoifês, lavado e selecionado, deu para cons-
truir a siderurgia do Japão, que fêz dêle potência econômica in-
ternacional. Com maior razão, se nós, brasileiros, utilizarmos nos-
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so carvão, que tem o dôbro de calorias do carvão japonês, pode-
ríamos fazer êsse milagre de ter nossa liberação econômica e acima 
de tudo, parque siderúrgico para a maior defesa da nossa pátria e 
subseqü~nte libertação econômica da mesma. 

O SR. PLACIDO OLÍMPIO - Sem esquecer que, na batalha 
de Tsu-shima, quando o Japão garantiu sua hegemonia no Oriente, 
a esquadra japonêsa que derrotou a Rússia só queimava car-
vão japonês; absolutamente não empregou o estrangeiro; o ma-
terial era inglês, mas o que ia nas fornalhas da esquadra de To-
go, impulsionando-lhe a velocidade, era o carvão japonês. Por 
quê, então, não poderemos ter nos navios do Lóide a mesma cou-
sa, sabido que o Japão é um conjunto de ilhas vulcânicas e, por 
isso mesmo, o carvão japonês tem maior percentagem de enxô-
fre? (Muito bem) . 

Eis porque venho tentando rebater a afirmativa do Sr. Ge-
neral Lima Figueiredo. S. Ex.ª aparece apresentando o Estado do 
Paraná como enteado do Brasil, porque êle não é contemplado, 
por assim dizer, como o de Santa Catarina, nessa luta do carvão. 
Explico, porém: as minas do Paraná, as de São Jerônimo têm re-
lativamente pouco tempo; destas minas, sim, ainda não se sabe 
exatamente qual a sua produção de carvão, isto é, qual a sua re-
serva, ao passo que as de Santa Catarina têm 500 milhões de to-
neladas, já prospectadas e pesquisadas desde 1904 pelo engenhei-
ro a que me referi, de nome White. No Rio Grande do Sul, as 
minas de São Jerônimo e Candiota fornecem à Viação Férrea e 
à usina termelétrica de Pôrto Alegre e têm pouco mais ou menos 
500 milhões de toneladas de reserva. 

O Sr. Saulo Ramos - A prospecção feita em Santa Catarina 
é de um bilhão de toneladas e atualmente o carvão é notado em 
tôda a parte com afloramentos que se estendem do sul para o 
norte, até atingir o Estado do Paraná. Quanto à declaração de 
que o Paraná não foi aquinhoado devidamente no Plano do Carvão 
Nacional, como se disse, isso decorre do fato de não ser êsse car-
vão-metalúrgico. Se o fôsse seria empregado, também, vultoso 
capital nesse Estado. Na verdade, não estamos realizando um 
plano em face de regiões do Brasil e, sim, um Plano Nacional, 
porque carvão é riqueza que não pertence a Santa Catarina, mas 
ao Brasil. 
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O SR. PLACIDO OLÍMPIO - Muito bem. Prova isso que a 
Santa Catarina não cabe um ceitil de impôsto de qualquer ma-
neira. 

O Sr. Saulo Ramos - Os municípios catarinenses nada rece-
bem do carvão extraído de suas minas. 

Sàmente o Govêrno Federal recebe uma taxa de Cr$ 2,00 por 
tonelada, o que é lamentável ... 

O Sr. Lima Figueiredo - Agora o ilustre colega Sr. Saulo 
Ramos alega que a reserva é de 1 bilhão de toneladas. Dizem 
os técnicos que a reserva de todos os Estados, Paraná, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul, é de 600 milhões. 

O SR. PLACIDO OLÍMPIO - Li ria biblioteca da Câmara 
obra interessante do engenheiro Pacheco sôbre os combustíveis, 
cuja reserva é por êle estimada em 1 . 038. 000 de toneladas . 

O Sr. Lima Figueiredo - Será o Engenheiro Janot Pacheco, 
o das chuvas? ... 

O SR. PLACIDO OLlMPIO - Se fôr, poderá êle acertar no 
problema do carvão ... 

O Sr. Lima Figueiredo - Nesse caso, fico com a opinião do 
engenheiro Mário Pinto. 

O SR. PLACIDO OLfMPIO - Em todo caso, trezentos ou 
seiscentos milhões garantem o consumo pelo menos de um sé-
culo para a execução do Plano do Carvão . 

O Sr. Saulo Ramos - A prospecção do carvão não foi ulti-
mada em Santa Catarina, e os afloramentos para maior ilustra-
ção atingem Paraná, S. Paulo, Piauí e várias regiões do norte 
do País. Vê-se, pois, a extensão dessa reserva, que justifica plena-
mente o Plano do Carvão Nacional. 

O SR. PLACIDO OLfMPIO - Por último, o Deputado Lima 
Figueiredo alude ao nome de três respeitáveis capitalistas que já 
empregaram seus esforços na mineração do carvão catarinense. 
Poderia mencionar outros. No sul de Santa Catarina, existe ainda 
uma cooperativa de mineiros, de pequenos proprietários, que se 
associaram para explorar a mina que fica próxima de Urussanga. 

O Sr. Saulo Ramos -- Jaffet, Lódi e outros não iriam então 
abrir mineração, no Rio Grande e Paraná, porque suas finalida-
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des eram a obtenção de coque para suas siderurgias. Como o car-
vão de Santa Catarina é coqueificável, haveria de ser lá que em-
pregariam seus vultosos capitais, dentro duma acertada orientação 
industrial. 

O Sr. Lima Figueiredo - Não ataquei êsses homens. 
O SR. PLACIDO OLÍMPIO - Absolutamente. 
O Sr. Lima Figueiredo - Fiz apenas a citação. Os inglêses 

é que começaram a descobrir essas minas. O povo inglês, sabe-
mos, é o mais experimentado na exploração do carvão. E todos 
os inglêses falharam. O marquês de Barbacena, quando lá es-
têve, resolveu a entrega daquilo aos inglêses, que vieram, traba-
lharam e, no final, deram com os burros nágua. Se o Govêrno 
não conceder êsse apoio agora, será que mineradores atuais vão 
ter destino melhor do que os inglêses de outrora em Santa Cata-
rina? 

O SR. PLACIDO OLÍMPIO - Bastava que a Central, o Lói-
de Brasileiro e outras pagassem o que devem a êsses mineradores, 
e não seria talvez necessário criar-se o Plano do Carvão. 

O Sr. Lima Figueiredo - Povo sem transporte é povo de bar-
riga vazia. 

O SR. PLACIDO OLÍMPIO - Em todo caso, com êsse paga-
mento a iniciativa particular podia desenvolver-se, porque já dis-
poria da experiência de negócios com o Govêrno. 

O Sr. Tenório Cavalcânti - Não teria havido no caso dos 
inglêses de Santa Catarina imperialismo inglês no negócio? 

O Sr. Saulo Ramos - Os inglêses pràpriamente não falharam; 
abandonaram a mineração, porque a Inglaterra, na ocasião, era 
a dominadora do comércio do carvão internacional e com carvão 
de 8. 200 calorias. Por certo não queria explorar essas minas. Era 
um processo escuso dos consórcios internacionais no livre comér-
cio da hulha negra. O nosso carvão aí está como testemunho de 
que poderemos construir a nossa siderurgia, alimentar as nossas 
máquinas e c.onstruir a nossa grandeza material. 

O SR. PLACIDO OLÍMPIO - O fim dos inglêses foi cons-
truir a Estrada de Ferro D. Teresa Cristina. Feito êsse negócio, não 
lhe interessou mais nada. Queriam vender o ferro e colocar as 
locomotivas, tanto assim que a abandonaram inteiramente. 
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O Sr. Lima Figueiredo - Pires do Rio, no seu maravilhoso 
livro, fala em falência . 

O SR. PLÁCIDO OLÍMPIO - A emprêsa não faliu. Não pros-
seguiu o negócio porque não queria a Inglaterra criar na Amé-
rica do Sul concorrente para seu carvão. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Ouvi há poucos minutos a decla-
ração de que, em matéria de carvão, os inglêses podem dar liçifo 
a todo mundo. Não é verdade. O carvão inglês não pode concor-
rer com o norte-americano e o alemão, porque não acompanhou 
o processo de racionalização da indústria carbonífera em seu país. 
Tanto assim que, para concorrer com êsses países, é necessário 
que o Govêrno britânico faça adiantamento aos trabalhadores nas 
minas de carvão da Inglaterra. Se não fizermos a racionalização 
do nosso carvão, deixaremos de criar uma grande fonte de rique-
za nacional. 

O Sr. Lima Figueiredo - Muito bem. 
O Sr. Dioclécio Dua-he - Conseqüentemente, o Plano do Car-

vão é altamente patriótico. 
O Sr. Lima Figueiredo - V. Ex.ª está em contradição. 
O Sr. Dioclécio Duarte - Ouvi também a informação de que 

o carvão brasileiro, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, 
não serve para movimentar os trabalhos da Usina de Volta Re-
donda. 

O SR. PLACIDO OLÍMPIO - Serve. 
O Sr. Dioclécio Duq,rte - Um dos fundadores da usina de 

Volta Redonda, indiscutivelmente um dos mais notáveis técnicos 
do assunto no Brasil, Coronel Edmundo de Macedo Soares, em 
entrevista que acaba de conceder, afirmou que o carvão brasilei-
ro prestou ótimos serviços a Volta Redonda. 

O Sr. Lima Figueiredo - Ninguém contesta isso. 

O SR. PLACIDO OLÍMPIO - Muito agradeço o aparte do 
nobre Deputado Dioclécio Duarte. 

Vejamos, pois, Sr. Presidente, nesse Plano do Carvão Nacio-
nal, uma velha aspiração de independência econômica do Brasil, 
assim como Volta Redonda e muitas outras usinas metalúrgicas 
que se irão espalhando pela Nação. 
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Não é porém apenas nesse setor que o carvão pode prestar 
bons serviços. Devemos substituir pouco a pouco a lenha que se 
vai retirando das nossas matas. Precisamos produzir gás em al-
gumas cidades do interior, construir usinas termelétricas. Assim, 
o carvão terá aplicação infinita. 

O Sr. Lima Figueiredo - Neste ponto, estou de acôrdo com 
V. Ex.ª, quando se trata das linhas de bitola estreita que pas-
sam perto das zonas geo-econômicas do carvão . 

O SR. PLACIDO OLÍMPIO - Quando tivermos carvão bem 
lavado e beneficiado poderemos levantar a cabeça no seio do gran-
de capitalismo internacional, livres, independentes, em vez de vi-
ver de chapéu na mão, pedindo esmola, auxílio para isto ou aquilo. 

O Sr. Saulo Ramos - Sendo sempre logrados por êsse capita-
lismo. 

O SR. PLACIDO OLÍMPIO - Além do mais, tendo garanti-
da uma apólice de seguro contra a sua falta em caso de guerra. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem. Palmas). 





Sessão eni 17 de outubro de 1951 

O SR. PRESIDENTE - Vai a imprimir o Parecer. 

Projeto 

PROJETO N.0 1.045 DE 1951 

Do parecer oral na Comissão de Economia. Subemenda substitu-
tiva da Comissão à Emenda n.0 2, de autoria do Deputado Jorge 
Lacerda. 

Substitua-se o Art. 14 e parágrafo do .projeto pelo seguinte: 
"Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder fi-

nanciamento até o total de 15 milhões de cruzeiros às emprêsas 
mineradoras, que desejarem ampliar ou criar serviços de assis-
tência social, e melhorar as condições de vida dos trabalhadores 
da indústria do carvão, inclusive pela elevação do seu orçamento 
familiar. 

Parágrafo único - A Comissão Executiva realizará empre-
endimentos relativos à assistência social no interêsse dos traba-
lhadores na indústria do carvão, despendendo, a partir de 1952, 
a quantia total de 15 milhões de cruzeiros - Leoberto Leal, Re-
lator . 

.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . " ................................ .  





Sessão em 19 de outubro de 1951 

ORDEM-DO-DIA 

Votação em primeira discussão do Projeto n.O 1.045-B, de 1951, que 
aprova o Plano do Carvão Nacional, com emendas e pareceres das Co-
missões de Serviço Público Civil e de Finanças. (Em urgência). 

O Sr. Presidente procedeu à leitura das emendas apresenta-
das nas Comissões, para submetê-las à votação. Depois de apro-
vadas, com exceção dos destaques, o Sr. Presidente deu início à 
discussão da Emenda n.º 1 da Comissão de Economia, destacada 
a requerimento do Sr. Artur Santos: 

"Ao Art. 4.º 
Redija-se: 
Fica criada uma Comissão Executiva do Plano do 

Carvão Nacional, instituída no Ministério da Viação e 
Obras Públicas, com autonomia administrativa, e inte-
grada por uma Diretoria e um Conselho Consultivo." 

Os debates tomaram feição técnico-legislativa. Falaram, pa-
ra encaminhar a votação, os Srs. Leoberto Leal, Artur Santos, 
Ponce de Arruda, Plácido Olímpio e Gustavo Capanema. 





Sessão eni 22 de outubro de 1951 

.......... -................................................. .  
ORDEM-DO-DIA 

Continuação da votação, em primeira discussão, do Pro1eto n.O 
1045-B, d.e 1951, que aprova o Plano do Carvão Nacional, com emendas 
e pareceres das Comissões de Serviço Público· Civil e de Finanças. <Em 
urgência). 

O SR. PRESIDENTE - Na sessão anterior, ficou adiada a 
votação da Emenda n.º 1, da Comissão de Economia. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado: 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Profere discurso que, entregue 

à revisão do orador, não foi devolvido para publicação. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda teve parecer contrário das 
Comissões de Finanças e de Serviço Público . 

O SR. LOPO COELHO (Para uma questão de ordem)(*) - Sr. 
Presidente, a Comissão de Serviço Público não opinou contrària-
mente a essa emenda. (Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Não presidi à sessão nessa oportu-
nidade, mas estou informado de que, em plenário, o relator da Co-
missão, o Sr. Rui Almeida, opinou contràriamente. 

O SR. LOPO COELHO - Sr. Presidente, perdôe-me insistir, 
mas acaba de informar-me o relator que deu parecer, em nome da 
Comissão, contra a emenda. 

• Não fol revisto pelo orador, 

-18-I 
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Desejo esclarecer a V. Ex.ª que de minha parte não houve 
autorização para S. Ex.ª dar o parecer. (Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Como já havia dito, não me achava 
na Presidência no momento da votação desta emenda. Recebi do 
meu assistente a informação de que o Deputado Rui Almeida ha-
via dado o parecer. Houve equívoco. O parecer, que consta à pá-
gina 9. 783 do Diário do Congresso, foi proferido pelo Deputado 
Plácido Olímpio, a quem dou a palavra. 

O SR. PLACIDO OL1MPIO - Senhor Presidente, dei parecer 
contrário à emenda, exatamente nos têrmos publicados no Diá-
rio do Congresso. Fui designado relator, na Comissão de Servi-
ço Público, e dei, escrito, o parecer que me competia. 

Quando chamado para emitir parecer verbal, fi-lo designado 
também pelo Presidente da Comissão, - Deputado Rui Almeida 

contrário à emenda. (Muito bem; muito bem). 

Votação da Emenda n.O 1 da Comissão de Economia 

Redigir como seguei o Art. 4.0 sem prejuízo dos parágrafos. 

Art. 4.0 É criada no Ministério da Viação e Obras 
Públicas a Comissão Executiva do Plano do Carvão Na-
cional integracfa por uma Diretoria e um Conselho Con-
sultivo. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que a aprovam queiram 
ficar como estão. (Pa'l.f.sa) . 

Rejeitada. 
O SR. LOPO COEJLHO (Pela ordem) requer verificação de 

votação. 
Feita a nova votação simbólica é dado como rejeitada. 

O SR. LOPO COELHO (Pela ordem) insiste na verificação 
da votação por bancadas . 

Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-
nhece-se terem votado a favor 45 Srs. Deputados e contra 82 -
Total 127, com o Sr. Presidente, 128. 

O SR. PRESIDENTE - Não há número. Vai-se proceder à 
chamada e conseqüente votação nominal. (Pausa) 

http:Pa'l.f.sa
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Os Srs. Deputados que votarem a favor responderão SIM e os 
que votarem contra responderão NÃO. 

O SR. PRESIDENTE - Responderam à chamada 174 Srs. 
Deputados, sendo 57 SIM e 117 NÃO. 

A emenda está rejeitada. 

O SR. HUMBERTO MOURA (Suplente de Secretário, servin-
do de l.º), procede à leitura dos nomes dos Srs. Deputados que 
responderam SIM. 

Maranhão: 

Antenor Bogéa - UDN. 

Piauí: 

Chagas Rodrigues - UDN. 
Dermeval Lobão - UDN. 

Ceará: 

Adahil Barreto - UDN. 
Humberto Moura - UDN. 
Leão Sampaio - UDN. 
Virgílio Távora - UDN. 

Rio Grande do Norte: 

André Fernandes - UDN. 

Paraíba: 

José Gaudêncio ;_ UDN. 

Pernambuco. 

Alde Sampaio - UDN. 
Dias Lins - UDN. 

Alagoas: 

Eustáquio Gomes - UDN. 
Freitas Cavalcânti - UDN. 
Rui Palmeira - UDN. 

Sergipe: 
Amando Fontes - PR. 

Bahia: 
Aliomar Baleeiro - UDN. 
Dantas Júnior - UDN. 
Luiz Viana. 
Oliveira Brito - PSD. 
Hafael Cincurá - UDN. 
Rui Santos - UDN. 
Vasco Filho - UDN. 
Viana Ribeiro dos Santos - PR.-

Espírito Santo: 
Dulcino Monteiro - UDN. 
Wilson Cunha - .PSD. 

Distrito Federal: 
Heitor Beltrão - . UDN. 
José Romero - PTB. 
Lopo Coelho - PSD. 
Roberto Morena - PRT. 

Rio de Janeirà: 
Carlos Roberto - PSD. 
Tenório Cavalcânti - UDN. 

Minas Gerais: 
Afonso .Arinos - UDN .. 
Alberto D20dato ,.._. UDN. 
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Alcides Lage - PTB. 
Antônio Peixoto - UDN. 
Bias Fortes - PSD. 
Guilherme Machado - UDN. 
Leopoldo Maciel - UDN. 
Manuel Peixoto - UDN. 
Rondon Pacheco - UDN. 

São Paulo: 

Lauro Cruz - UDN. 
Lima Figueiredo - PSD. 
Nelson Omegna - PTN. 
Novelli Júnior - PSD. 
Ranieri Mazzilli - PSD. 

Goiás: 

José Fleury - UDN. 

Mato Grosso: 
Aral Moreira - UDN. 
Ataíde Bastos - UDN. 
Dolor de Andrade - UDN. 

Paraná: 
Ostoj a Roguski - UDN. 

Santa Catarina: 
Jorge Lacerda - UPN. 
Leoberto Leal - PSD. 
Saulo Ramos - PTB. 
Valdemar Rupp - UDN. 
Wanderley Júnior - UDN. 

Rio Grande do Sul: 
Luiz Compagnoni - PRP. 
Raul Pila - PL. 

O SR. HUMBERTq MOURA (Suplente de Secretário, servin-
do de 1.0 ), procede à leitura dos nomes dos Srs. Deputados que 
responderam NAO. 

Amazonas: 
André Araújo - PDC. 
Antônio Maia - PSD. 
Paulo Néri - UDN. 
Pereira da Silva - PSD. 
Plínio Coelho - PTB. 
Rui Araújo - PSD. 

Pará: 
Armando Correia - PSD. 
Augusto Meira - PSD. 
Lameira Bittencourt - PSD. 
Paulo Maranhão - UDN. 
Virgínio Santa Rosa - PSP. 

Maranhão: 
Alfredo Dualibe - PST. 
Benedito Lago - PST. 

Clodomir Millet - PSP. 
Cunha Machado - PST. 
José Neiva - PSP. 
Paulo Ramos - PTB. 

Piauí: 
Leonidas Melo - PSD. 
Sigefredo Pacheco - PSD. 
Vitorino Correia - PSD. 

Ceará: 
Alencar Araripe - UDN. 
Alfredo Barreira - UDN. 
Antônio Horácio - PSD. 
Joaquim Bastos - PSP. 
Menezes Pimentel - PSD. 
Otávio Lobo - PSD. 
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Parcifal Barroso - PTB. 
Sá Cavalcânti - PSD. 

Rio Grande do Norte: 
Dioclécio Duarte - PSD. 
Valfredo Gurgel - PSD. 

Paraíba: 
Eipídio de Almeida - PL. 
Jandui Carneiro - PSD. 
João Agripino - UDN. 
Osvaldo Trigueiro - UDN. 

Pernambuco: 
Arruda Câmara - PDC. 
Ferreira Lima - PSP. 
Hélio Coutinho - PSD. 
Jarbas Maranhão - PSD. 
Nilo Coelho - PSD. 
Otávio Correia - PSP. 
Pontes Vieira - PSD. 
Severino Maris - PTB. 
Ulisses Lins - PSD. 

Alagoas: 
Ari Pitombo - PTB. 
Joaquim Viégas - PST. 
Medeiros Neto - PSD. 
Mendonça Braga - PST. 
Mendonça Júnior - PSD. 
Muniz Falcão - PSP. 

Sergipe: 
Carvalho Neto - PSD. 
José Onias - UDN. 

Bahia: 
Abelardo Andréa - PTB. 
Antônio Balbino - PSD. 

Carlos Valadares - PSD.  
Hélio Cabal - PR.  
Joel Presídio - PTB.  
Lafayette Coutinho - UDN.  
Manuel Novais - PR.  
N élson Carneiro.  

Espírito Santo: 
Alvaro Castelo - PSD. 
Ponciano dos Santos - PRP. 

Distrito Federal: 
Benjamin Farah - PSP. 
Gama Filho - PSP. 
Gurgel Amaral - PTB. 
Jorge Jabour - UDN. 
José Romero - PTB. 
Rui Almeida - PTB. 

Rio de Janeiro: 
Brígido Tinoco - PSD.  
Carlos Roberto - PSD.  
Celso Peçanha - PTB.  
Flávio Castrioto - PSP.  
Galdino do Vale - UDN.  
Getúlio Moura - PSD.  
Macedo Soares e Silva - PSD.  
Osvaldo Fonseca - PTB.  
Tenório Cavalcânti - UDN.  

Minas Gerais: 
Benedito Valadares - PSD.  
Carlos Luz - PSD.  
Clemente Medrado - PSD.  
Guilhermino de Oliveira - PSD.  
Gustavo Capanema - PSD.  
Hildebrando Bisaglia - PTB.  
Israel Pinheiro - PSD .  
Jaeder Albergaria - PSD.  
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Machado Sobrinho - PTB. Ponce de Arruda - PSD. 
Monteiro de Castro - UDN. Virgílio Correia - PSD. 
Pinheiro Chagas - PSD. Paraná:Tancredo Neves - PSD.  
Uriel Alvim - PSD. Aramis Ataíde - PSD.  
Valter Atraide - PTB. Firman Neto ..:_ PSD.  

Lauro Lopes - PSD.  
São Paulo:  Melo Braga - PTB. 

Artur Audrá - PTB. Paraílio Borba - PTB. 
Campos Vergai - PSP. Vieira Lins - PTB. 
Carvalho Sobrinho - PSP. Santa Catarina: 
Castilho Cabral - PSP. 

Agripa Faria - PSD.Coutinho Cavalcânti - PTN. 
Joaquim Ramos - PSD.Eusébio Rocha - PTB. 
Plácido Olímpio - UDN.Manhães Barreto - PSP. 

Paulo Lauro - PSP. Acre: 

Goiás: Oscar Passos - PTB. 

Benedito Vaz - PSD. Amapá: 
Galena Paranhos - PSD. Coaracy Nunes - PSD . 
.João d'Abreu - PSP. 
Plínio Gayer - PSD. Guaporé: 

Aluízio Ferreira.Mato Grosso:  
Rio Branco: Lício Borralho - PTB.  

Philadelpho Garcia - PSD. Félix Valais - PSP.  

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa o seguinte 

Requerimento 

Requeiro preferência para discussão e votação da minha 
emenda sob n.0 1 - do flenário - do Projeto n.º 1.045, de 1951. 

S.S., em 17 de outubro de 1951, - Artur Santos. 

Emenda n.0 1.  
Ao Art. 4.º:  
Redija-se:  
"Fica criada uma Comissão Executiva do Plano do  

Carvão Nacional, instituída no Ministério da Viação e 
Obras Públicas, com autonomia administrativa e integra-
da por uma Di:retoria e um Conselho Consultivo". 
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O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - (Para uma questão de or-
dem)(*) - Sr. Presidente, acabamos de votar emenda que visa 
modifiar o projeto do Govêrno na questão da subordinação do ór-
gão criado para dirigir o Plano do Carvão Nacional. 

Enquanto o Executivo pretende fique êste órgão subordina-
do diretamente ao Presidente da República, a emenda da Comis-
são de Economia entendia que devia êle ficar subordinado ao Mi-
nistério da Viação e Obras Públicas. A emenda do Deputado Ar-
tur Santos, cuja votação V. Ex.ª anuncia, deseja a mesma solu-
ção: retirar o órgão a ser instituído da direta subordinação ao 
Sr. Presidente da República e passando-o para o Ministério da 
Viação. 

Assim sendo, Sr. Presidente, quero crer que a emenda esteja 
prejudicada. (Muito bem; muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Não tenho dúvida de que esteja pre-
judicada a emenda. Ela concide, em seus têrmos, com a emenda 
da Comissão de Economia, já rejeitada. 

Há sôbre a mesa o seguinte 

Requerimento 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados. 
Na forma do Art. 46 do Regimento Interno da Câmara, re-

queiro preferência para a votação da Emenda n.o 18 apresentada 
na Comissão de Economia à qual a Comissão de Finanças sube-
mendou. 

Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1951. - Leoberto 
Leal. 

Emenda n.º 18. 
"Adite-se ao Art. 7.º, um segundo parágrafo com a 

seguinte redação, passando o Parágrafo único a consti-
tuir o Parágrafo 1.º do artigo. Parágrafo 2.º - Nos con-
tratos de financiamento às emprêsas mineradoras que 
também forem consumidoras, ficará assegurado às mes-

• Não foi revisto pelo orador. 
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mas o direito de utilizar o produto beneficiado de produ-
ção própria até o limite das suas necessidades, o qual 
será computado no esquema de produção e comércio do 
respectivo Estado. 

Esta emenda ficou prejudicada com a aprovação de subemenda 
da Comissão de Finanças. 

Há sôbre a mesa o seguinte 
Requerimento 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados. 
Na forma do Art. 146, § 5.º, III, do Regimento Interno da 

Câmara, requeiro preferência para a votação da redação dada ao 
Art. 14 do Projeto n.º 1.045-51, pela Comissão de Economia, sube-
mendando a Emenda n.0 2, do Deputado Jorge Lacerda, ao § 1.º, 
do Art. 14 do projeto, e, em conseqüência emendando o aludido 
artigo. 

A redação para a qual se requer preferência é a seguinte 
subemenda: 

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a con-
ceder financiamento até o total de 15 milhões de cruzei-
ros às emprêsas mineradoras, que desejarem ampliar ou 
criar serviços de assistência social e melhorar as condi-
ções de vida dos trabalhadores ·da indústria do carvão, 
inclusive pela elevação do seu orçamento familiar. 

Parágrafo 15fnico. A Comissão Executiva realizarã 
empreendimentos relativos à assistência social no inte-
rêsse dos trabalhadores na indústria do carvão, despen-
dendo, a partir qe 1952, a quantia total de 15 milhões de 
cruzeiros . - Leoberto Leal. 

Emenda n.0 2. 
o Parágrafo 1.º, do Art. 14, deverá ter a seguinte 

redação: 
§ 1.º - A Comissão Executiva realizará empreendi-

mentos relativos à assistência social no interêsse dos tra-
balhadores na ip.dústria do carvão, podendo despender, 
a partir de 1952, a quantia total de Cr$ 15.000.000,00. 

Tem a palavra o Sr. Leoberto Leal. 

O SR. LEOBERTO LEAL - (Para uma questão de ordem)(*) 
- Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem, antes de dar parecer 

• Nll.o foi revisto pel'J orador. 
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sôbre essa emenda. Antes dela, V. Ex.ª anunciou a votação da 
de n.º 18, para a qual pedi preferência, dizendo que estava pre-
judicada pela subemenda da Comissão de Finanças, ontem apro-
vada. 

Quer-me parecer, entretanto, que houve equívoco. Um asses-
sor da Mesa me ínformou que na votação das emendas da Comis-
são de Finanças estavam ressalvados os destaques. Ora, eu havia 
pedido destaque para a Emenda n.º 18, de minha autoria apre-
sentada perante a Comissão de Economia. 

A aprow,ção em globo, não compreendia, portanto, a emen-
da em aprêço, que - segundo me esclareceram na Mesa - esta-
va ressalvado entre os destaques. 

O SR. PRESIDENTE - Como não presidi à sessão passada, 
durante a votação da emenda, deixo de dar no momento a solu-
ção da questão de ordem levantada por V. Ex.ª, o que farei oportu-
namente. 

O SR. LEOBERTO LEAL - (Para encaminhar a votação)(*) 
- Sr. Presidente, quanto à Emenda n.0 2, que V. Ex.ª colocou em 
votação, quero trazer ao plenário o parecer da Comissão de Eco-
nomia. 

:msse órgão técnico da Câmara examinou o assunto com a 
presença do autor da emenda, Deputado Jorge Lacerda, e se de-
cidiu pela apresentação de subemenda, que é um ajustamento de 
todo o corpo do artigo, de vez que a emenda e respectiva sube-
menda o alteravam. 

E o seguinte o parecer da Comissão de Economia: 
"Emenda n.0 2, Jorge Lacerda, ao Art. 14, Parágra-

fo 1.º do projeto. 
A emenda visa dar nova redação ao Parágrafo 1, do 

Art. 14 do projeto, que estabelece que a Comissão Exe-
cutiva poderá, em caráter supletivo, realizar empreendi-
mentos de assistência social, despendendo até o montan-
te de dez milhões, que o Parágrafo 2.0 manda retirar, 
no caso de ter sido usada pela Comissão essa sua prer-
rogativa, do total de trínta milhões, previstos para fi-
nanciamento no campo da assistência social. A emenda 
aumenta aquêle quantum para 15 milhões e torna obri-
gatório a realização de empreendimentos de assistência 
social pela Comissão Executiva a partir de 1952. 

• Nâo fol revisto pelo orador. 
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Quanto à data em que se deve começar a fazer as-
sistência social, nada temos a opor a emenda. Entretan-
to, para estabelecer a obrigatoriedade da ação da Comis-
são Executiva nesse campo, será necessário alterar tôda 
a matéria dispositiva do artigo e seus parágrafos, por-
quanto, se aprovada fôr a emenda do Deputado Jorge La-
cerda, não terá razão de ser o Parágrafo 2.0 do Art . 14 
e se faz mister alcançar o quantum previsto para finan-
ciamento no corpo do aludido artigo, pois que os 30 mi-
lhões reservados para financiamento às emprêsas parti-
culares para assistência social ficariam diminuídos de 
15 milhões, à vista do exposto, sugere a Comissão de Eco-
nomia, aceitando as ponderosas razões do nobre Depu-
tado Jorge Lacerda, uma nova redação para o Art. 14, 
concebida nos seguintes têrmos: 

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a con-
ceder financiamentos até o total de 15 milhões de cruzei-
ros às emprêsas mineradoras que desejarem ampliar ou 
criar serviços de assistência social, e melhorar as condi-
ções de vida dos trabalhadores da indústria do carvão, 
inclusive pela e~evação do seu orçamento familiar. 

Parágrafo único. A Comissão Executiva realizará 
empreendimentqs relativos à assistência social no inte-
rêsse dos trabalhadores na indústria do carvão despen-
dendo, a partir de 1952, a quantia total de 15 milhões de 
cruzeiros. 

Altera, assim, o texto da emenda que manda a Co-
missão Executiva realizar (no imperativo) empreendi-
mentos de assistência social, enquanto que deixa cará-
ter optativo à despesa que caberá à mesma fazer. A men-
sagem do Executivo fala em um programa direto de as-
sistência (Fôlhas 13). Tal programa só terá lugar deter-
minando-se à Comissão Executiva que o elabore e reser-
vando0se à mes:q.1a meios para fazê-lo. Vê-se pela citação 
que acabo de fa:zer, que labora em equívoco o ilustre re-
lator da Comissão de Finanças quando diz, apreciando 
a Emenda n.0 5 da Comissão de Economia, que o projeto 
não visa à manutenção de serviços de assistência social 
e sim de iniciá-los mediante investimentos. Aliás, é o 
próprio Parágrafo 2.0 do Art. 14 do projeto que prevê 
empreendimentos diretos de assistência pela Comissão 
Executiva, só que o faz facultativamente, deixando-lhe o 
arbítrio ao invés de obrigá-la, o que não parece acertado. 

Mas salutar é que da verba de Cr$ 30.000.000,00, para 
assistência, o Poder Público aplique a metade, sob sua pró-
pria responsabilidade, ficando o Conselho Executivo obri-
gado a elaborar um plano para tal aplicação. O restante 

http:mes:q.1a
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que seja aplicado em financiamento às emprêsas minera-
doras que queiram fazer assistência social. Repartirá, as-
sim, o Govêrno o ônus da assistência social, pois que des-
penderá a metade da quantia prevista, já que o restante, 
será aplicado em financiamento, para que as emprêsas 
particulares façam também assistência; essa, sim, em ca-
ráter supletivo, pois a obrigação principal nesse setor deve 
caber ao Poder Público, ser-lhe-á reembolsada. 

Ficaria, assim, atendido o objetivo da emenda, e afas-
tadas as incongruências que a sua aprovação sem o con-
seguinte reajustamento do corpo do artigo traria. Atre-
ve-se a Comissão de Economia a apresentar esta nova 
emenda em face do muito que representa para a abandona-
da classe dos mineiros de carvão qualquer nova iniciativa 
de assistência social e em face, ainda, do fato de por mo-
tivo do regime de urgência, não ter sido ouvida a Comis-
são de Legislação Social, e ser a assistência ao trabalha-
dor assunto que não pode deixar de interessar à Comis-
são de Economia". 

Portanto, a Comissão de Economia é favorável à aprovação de 
uma subemenda que consubstancia a emenda do Sr. Deputado 
Jorge Lacerda, alterando o corpo do artigo para ajustá-lo à mesma 
e dar-lhe redação um pouco diversa. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PONCE ARRUDA - (Para encaminhar a votação)(*) -
Senhor Presidente, ao apreciar a Emenda n.0 2 do plenário ao 
Plano do Carvão Nacional, a Comissão de Finanças emitiu parecer 
contrário à mesma. Fê-lo baseada no programa do Govêrno, da 
assistência social, no momento em que a indústria marchasse para 
a racionalização, e, portanto, estivesse já reduzido, nas proporções, 
o operariado que ali ia ficar em caráter fixo. 

Não conhecia, na ocasião, a subemenda da Comissão de Eco-
nomia, ora em votação em regime de preferência. 

Em nome da Comissão de Finanças, quero declarar à Casa que 
ela dará inteiro apoio à redação proposta à subemenda apresenta-
da pela Comissão de Economia. (Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Os senhores que aprovam o requeri-
mento de preferência, queiram ficar como estão. (Pausa). 

Aprovado. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Os Senhores que aprovam a subemenda à de n.º 2 queiram 
ficar como estão. (Pausa. ) 

Aprovada. 

Fica prejudicada a Emenda n.0 2. 
Antes de submeter ao plenário nova preferência, devo resolver 

a questão de ordem levantada pelo Sr. Deputado Leoberto Leal. 
S. Ex.ª, havia requerido destaque para a votação da Emenda n.º 18. 
Depois, S. Ex.ª, com sua própria letra, cancelou a palavra "desta-
que" e escreveu "preferência". 

Ora, o plenário concedeu preferência para uma subemenda, de 
modo que, tendo concedido essa preferência para a da Comissão de 
Finanças, esta, para a qual o nobre Deputado pediu preferência, 
não tem mais razão de ser. Está prejudicada, porque uma prefe-
rência prejudica outra .. 

Há sôbre a mesa e vou submeter a votos o seguinte 

Requerimento 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados. 
Na forma do Item Ir,[ do Art. 146 do Regimento Interno re-

queiro preferência para a ~i:menda n.º 17 da Comissão de Economia, 
que manda substituir o representante da Estrada de Ferro Central 
do Brasil no Conselho Co:qsultivo do Plano do Carvão Nacional por 
um representante do Departamento de Comércio e Indústria do 
Ministério do Trabalho, sôbre a Emenda n.0 4 do plenário do Depu-
tado Lício Borralho, que manda substituir aquêle representante 
por um do Sindicato dos JV.Iineiros. 

16 de outubro de 1951. - Leoberto Leal. 

Os Senhores que o aprovam queiram ficar como estão. (Pausa). 
Rejeitado. 

Votação da Emenda n.º 8 da Comissão de Economia, com 
parecer favorável da Comissão de Finanças. 

Anexo n.º 2  
1 - Setor Transportes  
b) em Sant;a Catarina:  
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Acrescente-se: 
aparelhamento e obras no Pôrto de Laguna. 

Os Senhores que a aprovam queiram ficar como estão (Pausa). 
Aprovada. 
Votação da Emenda n. o 3, da Comissão de Economia 

com subemenda da Comissão de Finanças. 
Subemenda à Emenda n.º 3 da Comissão de Economia: 

Art. 8.º A Comissão Executiva, ouvido o DNPM, 
baixará instruções compulsórias aos mineradores benefi-
ciados diretamente por esta lei, acêrca dos processos da 
extração e lavagem do carvão". 

Os Senhores que a aprovam queiram ficar como estão. (Pausa) 
Aprovada. 
Fica prejudicada a emenda. 
O SR. LAURO LOPES - Sr. Pr:esidente, peço a palavra pela 

ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. LAURO LOPES (Para uma questão de ordem)(*) - Sr. 

Presidente, V. Ex.ª pronunciou anteriormente a aprovação das 
emendas com pareceres favoráveis da Comissão de Economia, salvo 
os destaques. A Emenda n.0 9 tem parecer favorável daquele órgão 
técnico. Eu a considero, salvo êrro da minha parte, aprovada. (Mui-
to bem). 

O SR. PRESIDENTE-A Emenda n.º 9 tem realmente parecer 
favorável da Comissão de Economia, mas há pedido de destaque 
para ela, porque teve parecer contrário da Comissão de Finanças. 
Ressalvei o destaque. Assim, essa emenda será votada destacada-
mente, bem como as de números 2 e 6, como foi requerido. Li tô-
das as emendas da Comissão de Economia, que têem pareceres fa-
voráveis, mas ressalvei aquelas cujos destaques haviam sido pedidos, 
porque os destaques não podem ser recusados pela Mesa. 

VOTAÇAO DO GRUPO DE EMENDAS DA COMISSÃO DE ECONOMIA, 
COM PARECER CONTRARIO DA COMISSAO DE FINANÇAS 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam o grupo, 
salvo os destaques, queiram ficar como estão. (Pausa) 

Rejeitado. 
• Não fol revisto pelo orador. 
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Há sôbre a mesa o seguinte 

Requerimento 

Requeiro destaque para a Emenda n.º 2, da Comissão de Eco-
nomia. 

S. S. em 22-10-51. - Leoberto Leal. 

Emenda n.0 2 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Mensalmente publicará a Comissão Executiva 

do Plano do Carvão Nacional no Diário Oficial da União, 
relatório de suas atividades. 

§ 1 - O relatório mencionará obrigatàriamente: 
a) - o valor das quantias despendidas a qualquer tí-

tulo com a execução do plano especificada minuciosamente 
a sua aplicação; 

b) - a relafão dos financiamentos solicitados, com 
menção do nome da emprêsa além do valor da aplicação 
e condição do fin;anciamento; 

c) - a relaç;ã.o dos financiamentos concedidos com a 
transcrição do respectivo contrato ou indicação do Diário 
Oficial em que tiver sido publicado. 

§ 2. - O curµprimento do disposto neste artigo cabe-
rá ao Diretor-Executivo a sua inobservância constituirá 
falta grave punida com a demissão do cargo. 

Os Senhores que a aprovam queiram ficar como est?io. (Pausa) 
Rejeitada. 

O SR. MELO BRAGA (pela ordem), requer verificação de vo-
tação. 

Feita a nova votação simbólica é dado como rejeitada. 

O SR. MELO BRAGA (pela ordem) insiste na verificação por 
bancadas. 

O SR. PRESIDENTE - Esgotada a hora da sessão, e sendo 
visível a falta de número, declaro adiada a votação. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .·.................. . 



Sessão e:rn 23 de outubro de 1951 

.............................................................  

O SR. SAULO RAMOS enviou à Mesa para ser publicado como 
lido o seguinte discurso: 

"Senhor Presidente e nobres Senhores Deputados. Desta tri-
buna, num primeiro discurso, congratulei-me com o Presidente Ge-
túlio Vargas, seus técnicos e colaboradores, pela iniciativa do Plano 
do Carvão Nacional. 

O mesmo é resultante de medidas que se impunham no estágio 
atual da mineração nacional. - Lembrei na ocasião que os carvões 
explorados nos vários continentes, o mais rico em calorias era o 
carvão inglês com 8. 200 calorias e o mais pobre o japonês com 
3. 000 e tantas calorias, não obstante êsses carvões apresentarem 
tão grandes diferenças qualitativas em poder energético, matérias 
voláteis, teor e percentagens de cinza, enxôfre etc., ambos alimen-
tam poderosas siderurgias e subseqüentemente poderosos parques 
industriais. 

Guerra e imperialismo 

Lembrei, também, que as nações mais poderosas no mundo 
econômico, financeiro e político, assentam suas bases materiais na 
hulha negra, como a Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, 
Rússia e Japão. 

A última guerra não mais foi do que uma luta imperialista en-
tre essas nações em que assistimos à derrota dos parques siderurgi-
cos e industriais da Alemanha e Japão. 

Carvão brasileiro 

O carvão brasileiro com até 7. 200 calorias, coqueificável, não é 
como apregoam os derrotistas ou ingênuos, um produto tão pobre 
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e inútil. :&:le poderá fazer a nossa supremacia siderúrgica e indus-
trial desde que saibamos aproveitá-lo com técnica e sabedoria. 

Plano do Carvão 

O Plano do Carvão é medida sábia, que merece louvores a ser 
aprovado nesta Casa. 

São 735. 000. 000,00 de cruzeiros aplicados em despesas repro-
dutivas. :&:sse montante voltará para os cofres públicos, em futuro 
próximo, numa verdadeira explosão de lucros, consolidando o ciclo 
técnico e cientüico da mineração, atendendo: extração, produção, 
transportes, distribuição, consumo e comércio. 

Dado a exigüidade de tempo, não me é possível abordar o as-
sunto como pretendia, com dados técnicos estatísticos e econô-
micos. 

Carvão catarinense 

Como representante' do Estado de Santa Catarina, quero con-
gratular-me com os mineiros e mineradores catarinenses, isto é, 
com os homens da produção e do trabalho que, vencendo sacrifícios 
ingentes e crises periódicas desde princípios da mineração em 1900, 
conseguiram transform~r o que se dizia utopia, numa realidade 
esplendida, qual seja a atual mineração carbonífera, que o Plano 
do Carvão lhe dará consistência e soluções definitivas. 

Henrique Lage - o Pioneiro do carvão nacional 

Nesta hora de vitóriij, devemos homenagear a memória do ines· 
quecível homem de indústria - Henrique Lage - o pioneiro de 
todos os tempos da exploração do carvão brasileiro, homem que 
via qualidades nos defeitos apontados ao nosso carvão, homem 
que organizou a Companhia Costeira para utilizar o carvão na-
cional, homem que sonhava com usinas termelétricas e com side-
rurgia. 

A êle devemos os estudos da coqueificação. 
Henrique Lage, selll dúvida, foi um comandante enérgico e 

humanitário dos homens do trabalho. Lutou sozinho contra o pessi-
mismo de uma época e contra as manobras de consórcios no comér· 
cio carvoeiro. Nunca foi vencido. Quando a sorte lhe era adversa 
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procurava o silêncio e a solidariedade do trabalhador mineiro, que 
humanamente e apesar de desajustado, sobrevivia com êle a tôdas 
as peripécias das crises econômicas. Para Henrique Lage o nosso 
carvão era ótimo. 

Via nas impurezas, qualidades de riquezas. 
Via na pirita sulfurosa a industrialização do ácido sulfúrico 

e enxôfre nativo. Até na argila cinzenta que recobre as camadas 
carboníferas, argila essa que se torna branca à luz solar, Henrique 
Lage, haveria de aproveitá-la, fundando a indústria de cerâmica de 
Imbituba para produzir ladrilhos, louças e obras de arte e mos-
trá-las como produto de suas minas. Dessa argila é que advem o 
nome da poderosa Companhia Barro Branco. Com os trabalhos des-
sa Companhia é que Henrique Lage e seus colaboradores mais dire-
tos Alvaro Catão Valter Velttereli, Ernâni Cotrin, Pedro Brando, 
Sávio Seco e outros - haveriam de consolidar a mineração do car-
vão catarinense. 

vargas - o Consolidador da política carvoeira 

Dentre tantos homens ou emprêsas que soérguem o nível da 
mineração carbonífera deixo de detalhar os trabalhos da Siderur-
gia Nacional que, também, minera carvão para alimentar a Usina 
Termelétrica de Capivari - Tubarão e os Altos fornos de Volta 
Redonda, pois o fato é do conhecimento de todos e tem a expressão 
e o significado da sábia política econômica exercida pelo Presi-
dente Vargas - o verdadeiro criador da siderurgia Nacional e con-
solidador da política carvoeira no Brasil. 

Irmãos Jafjet - Pioneiros da indústria pesada 

Prestando honra ao mérito, desejo ressaltar a presença dos ir-
mãos Jaffet -pioneiros da indústria pesada, à frente da Mineração 
Geral do Brasil, organização tão poderosa em Santa Catarina, como 
a Mineração Barro Branco. A presença dos irmãos Jaffet no sul 
catarinense, constitui sem dúvida, novo alento, nova colaboração 
decisiva nas atividades mineradoras pelos processos técnicos e cora-
josos de seus empreendimentos dinâmicos. Devo ressaltar o lado 
humanístico e compreensível da companhia dos irmãos Jaffet, de-
senvolvendo atividades numa região carbonífera com caracterís-

-19-I 



- 290-

ticas próprias onde se realiza uma mineração com compreensão, 
renúncias e sacrifícios entre os homens da produção e os homens 
do trabalho assalariado. 

Todos lutando em tôrno de um ideal comum - "dar carvão 
do Brasil para o povo brasileiro". Como a Companhia Barro Branco, 
a Mineração Geral do Brasil, que ali se instalou a fim de produzir 
carvão e coque para as suas indústrias pesadas, - sabe respeitar 
a legislação trabalhista e dar assistência social aos seus mineiros, 
colaborando com o progresso das populações rurais. As iniciativas 
dos irmãos Jaffet, pela multiplicidade de suas realizações, desa-
fiam nos tempos e no método a própria posterioridade como afirma-
ção do aproveitamento integral de nossas riquezas básicas, na con-
cretização da indústria pesada, fator de.progresso e de libertação 
econômica do País. 

Luta e sacrifício dos mineiros 

Senhor Presidente:  
A mineração catarinense é labor que enaltece uma geração.  
Nessa luta sobressai 1J papel do trabalhador.  
O homem rural se transformou em mineiro. O caboclo passou a  

ser o mineiro audaz, paria, arrancar das entranhas da terra o -
ouro negro. 

Antes da revolução de 1930 êsses trabalhadores contavam com 
a sorte e com a generosid~de dos patrões. Depois de 30 a legislação 
trabalhista lhes deu ampa.ro prejudicado pelas crises periódicas que 
oprimem mineradores e mineiros. Com a advento da última guerra 
a atividade mineradora atingiu consistência e estabilidade, e foi 
nessa ocasião que a classe trabalhadora, sàbiamente fêz as suas 
mais severas reivindicações nos anos de 1947 e 1949. 

Sindicato P.'atronal - Plano do Carvão 

Os mineradores organizados em sindicatos de classe ex1g1am 
solução do Govêrno para a crise avassaladora do carvão. 

Reunidos em mesas-r~dondas encontraram soluções ou conclu-
sões para se debelar a crise e, como conseqüência delas, surgiu o 
Plano do Carvão. 
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::t!:ste Plano não é como apregoam os derrotistas - fantasioso 
nem prejudicial aos trabalhadores. 

O Plano Mário Pinto foi elaborado sob a assistência direta do 
Presidente Vargas e estudado pelo Conselho Nacional de Minas e 
Metalúrgia, Departamento Nacional e Produção Mineral, Departa-
mento Nacional de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Central 
do Brasil e outras, Companhias Siderúrgica Nacional, Sindicato 
dos Mineradores, e dos Mineiros e o próprio Ministério do Trabalho 
pelos seus Departamentos técnicos. 

Trabalho e assistência - IAPETC 

Dizer-se que o Plano é prejudicial aos trabalhadores ou que êle 
nada promove em benefício dos mesmos, que não prevê a assistência 
social ou desemprêgo ou amparo aos mineiros é manifestação sus-
peita e esconde segundas intenções - seria negar a lógica e a se-
qüência da política trabalhista do Presidente Vargas. 

O Plano em nada altera a legislação trabalhista e posso infor-
mar à Casa que os mineiros como segurados do IAPETC, têm em 
Santa Catarina tôda assistência que lhes é devida. Por informa-
ção do atual Delegado em Santa Catarina - Dr. Rafael G. Cruz 
Lima - líder trabalhista - posso declarar que é despendida men-
salmente, quantia superior a Cr$ 400. 000,00 com assistência so-
cial e previdenciária, com serviços: médicos especializados, hospi-
talares, laboratórios de Ráio X, farmacêuticas, odontológicas e ju-
rídicas. 

É de se lamentar a situação em que o Prof. Oscar Stevenson -
Presidente do IAPETC, encontrou a instituição, mormente em 
Santa Catarina, onde os benefícios se encontravam atrasados, al-
guns para mais de 4 anos, e que por sua determinação vem de 
ser descentralizado o serviço de benefícios para as respectivas agên-
cias no Estado, o que proporcionará rapidez na solução dos mesmos. 

O Presidente Vargas na mensagem que agasalha o Plano diz 
textualmente as seguintes palavras em benefício dos trabalhadores: 

"Desta forma, os trabalhadores terão melhores condições de 
trabalho e, com menor número, será obtida uma produção multi-
plicada. Em conseqüência, os salários na indústria carvoeira de-
verão elevar-se consideràvelmente, apesar da grande redução pre-
vista nos preços do produto nacional. 
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Prevê ainda o Plano vultosa aplicação em habitações e serviços 
de assistência, com o objetivo de organizar as comunidades carvoei-
ras e de proporcionar condições dignas à vida do trabalhador, pois 
os mineiros, em geral, não estão tendo recompensa satisfatória 
pelos esforços que despendem em prol do País. 

Assim se procura alcançar, não só indiretamente, mas através 
de um programa direto da assistência, maiores benefícios para os 
trabalhadores." 

No próprio Plano lê-se: 

Problemas trabalhistas 

A mecanização intensiva e progressiva permitirá reduzir a 1/5 
o atual pessoal mineiro, simplificando os problemas trabalhistas 
social e uma sensível elevação de salários; tal redução de pessoal 
não acarretará prejuízos à classe operária, pois não se deve falar 
em desemprêgo num país com uma economia em expansão. Além 
disso, para serviços tão p~nosos como o da extração do carvão, o bra-
ço do homem deve ser substituído pela máquina. A racionalização 
da mineração permitirá, esperamos, dobrar o salário médio ora pa-
go em Santa Catarina e Paraná. 

A formação do pessoal se fará nas próprias minas, tendo o 
nosso operário se mostrado perfeitamente capaz de manejar as 
novas cortadeiras elétricas. É plausível que se possam preparar tô-
das as equipes necessárias em 4 a 5 anos. 

ltste prazo é também necessário para efetuar gradualmente a 
transformação, reduzindo o número de empregados, observadas as 
disposições das leis sociais. 

Há diversos outros p;roblemas trabalhistas a resolver e dos quais 
são mais de assinalar os; seguintes: 

a) pluralidade das Caixas de Pensões em Santa Catarina para 
o pessoal mineiro; 

b) dívidas das emprêsas de carvão para com as Instituições 
de Previdência Social, provenientes até de contribuições arrecadadas 
e não entregues; 

e) deficiência de assistência médica e hospitalar, por parte dos 
Institutos, em algumas regiões carvoeiras, apesar das contribuições 
arrecadadas serem vultosas; 
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d) geral precariedade da moradia do operário. 
O primeiro item depende sómente de acêrto administrativo no 

Ministério do Trabalho, podendo ser providenciado através do Con-
selho de Minas; o segundo item será gradualmente atendido à medi-
da que as emprêsas forem alcançando equilíbrio financeiro pela 
execução do Plano; o terceiro e quarto itens serão providos atra-
vés dos recursos destinados no Plano à assistência social e com ado-
ção pelos Institutos de uma melhor política em face das contribui-
ções arrecadadas. 

Outro ponto a assinalar é que a diminuição do número de mi-
neiros libertará um grande número de braços para as atividades 
agro-pecuárias regionais e novas indústrias que se fundarem. 

Os demais problemas de pessoal deverão ser tratados depois da 
mecanização quando, então, se poderá dimensioná-los adequada-
mente e dar-lhes solução apropriada. Nessa ocasião, dever-se-á es-
tudar cuidadosamente um conjunto de medidas que possa aumen-
tar o salário real do trabalhador, diminuindo o custo dos gêneros de 
primeira necessidade, procurando assegurar aos elementos femini-
nos, de sua família, atividades lucrativas, compatíveis com a con-
dição da mulher. 

Plano do Carvão e Sindicato dos Mineiros 

Os mineiros poderão ficar tranqüilos com a concretização do 
Plano do Carvão e certos de que na Consolidação das Leis Trabalhis-
tas e de seus sindicatos encontrarão a defesa imediata de seus an-
seios e necessidades. 

O trabalhador com estas instituições, podem e devem prescindir 
das promessas - dos deuses poderosos: homens públicos, políticos 
e advogados, desde que tenham união e sejam sindicalizados. 

Se um conselho posso dar aos trabalhadores em geral - é que 
se organizem em sindicatos - e o faço com as próprias palavras do 
Presidente Vargas: 

"Trabalhador, inscreve-te no teu sindicato que é órgão de defesa 
dos teus interêsses e de colaboração com o Estado para maior har-
monia social". 

Lembram-se os mineiros que os mineradores organizados em 
sindicatos Sindicatos Nacional da Indústria de Extração do Carvão 
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- conseguiram o apoio e colaboração governamental para solução 
d.os seus altos interêsses (Plano do Carvão) e os mineiros só terão 
fôrça - se forte - forem as suas organizações sindicais. 

Discurso do Deputado Saulo Ramos, Presidente da Assembléia Le-
gislativa de Santa Catarina 

Senhor Presidente. 
Durante a crise carbonífera de 1949 que motivou a mesa-redon-

da do carvão, tive a oportunidade de pronunciar discurso sôbre o 
assunto na Assembléia Legislativa e peço transcrever trecho domes-
mo, nos Anais do Congresso, como parte integrante dêste. 

Discurso pronunciado pelo Deputado Saulo Ramos na Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina, em 25 de mato de 1949 

"Realiza-se hoje, na capital da República, a Mesa-Redonda do 
Carvão, sob as auspícios de S. Ex.ª o Senhor Presidente da Repúbli-
ca em exercício, Dr. Ner~u Ramos, presidida pelo Ministro Clóvis 
Pestana, e, cá fora, o povo e os seus representantes estarão atentos 
aos debates e soluções que advenham do conclave. 

Que as dúvidas se dissipem, que a crise seja detida, porque a 
complexidade do proble111a merece esclarecimentos oficiais: 

1.0 - As firmas estrangeiras e nacionais importadoras de car-
vão não cumprem a lei q~.e obriga a mistura de 20 % do produto bra-
sileiro ao importado. ~sse aumento, na opinião de técnicos, já po-
deria ter alcançado a casa dos 50 % , mas, infelizmente temos de 
recorrer a mandado de s1~gurança para sermos obedecidos nas nos-
sas leis, conforme consta do Diário Oficial da Justiça da União, em 
data de 4 de julho de 1948, às páginas 1. 954 - 3. 955, para cum-
primento do Art. 14, do Decreto-lei n.º 9. 826, de 10-9-1946, que 
manda a mistura de 20 % . 

2.0 - O inexplicável atraso nos pagamentos por parte das 
autarquias e outros órgãos do Govêrno, como Estrada de Ferro Cen-
tral do Brasil, Lóide Brasileiro, Rêde Mineira de Viação etc., obri-
gando a indústria carbonífera a pagar juros elevados ao mundo fi-
nanceiro de créditos detxados por ordem governamental, consti-
tuem causas da crise. 

3.º - A falta de mecanização industrial agrava o preço do 
produto, pela elevação qo custo da mão-de-obra e mui principal-
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mente porque o Govêrno abandonou a política de preços baixos nos 
transportes ferroviários, marítimos e nas despesas portuárias sem-
pre acrescidos com novas taxas etc. 

4.o - Dizer que o carvão brasileiro é mais pobre em calorias 
que o inglês, não se justifica deixar de usá-lo em tempo de paz; 
dizer que o mesmo não é escolhido, contendo pedras e outras impu-
rezas, é o caso de indagar o que fazem os técnicos do Departamento 
de Produção Mineral sediados em Crisciuma, que não examinam o 
carvão na bôca-das-minas ou nos Portos de Laguna e Imbituba? 

5.0 - Afinal, tantos fatos verídicos ou não por certo serão de-
batidos na mesa-redonda e oxalá que não existam brasileiros ligados 
à nossa exploração e também aos lucros excusos do carvão importa-
do, sabotando, assim, as nossas leis e uma riqueza que deve perten-
cer a 50 milhões de brasileiros. 

6.º - Que as soluções da mesa-redonda não sejam parciais ou 
paliativas e sim corajosas, indo, desde a investigação da política 
econômica dos trustes, até as soluções compatíveis para os sim-
ples mineiros e para os produtores que alegam crises e pedem so-
luções. Só o Govêrno poderá resolver a seguinte equação: "O carvão 
catarinense, colocado no Rio de Janeiro, é vendido à razão de .... 
Cr$ 490,00 a tonelada, ao passo que o carvão americano é colocado 
ao prêço dumping de Cr$ 384,00 a tonelada. A evidência do dumping 
nos é revelada pelo preço do mesmo carvão americano vendido na 
Argentina por Cr$ 700,00 a tonelada". 

Ao Govêrno cabe providenciar contra o desemprêgo em massa 
no sul do Estado, bem como o êxodo daqueles que procuram traba-
lho nas nossas minas e que vivem como marginais das cidades e 
vilas, sofrendo, juntamente com a família dos trabalhadores, a fome, 
a miséria, a doença e o luto. Contudo aguardamos. Se o povo já 
levantou sua voz na defesa do petróleo, da energia elétrica e de 
tantas riquezas básicas, não deve ficar indiferente à riqueza car-
bonífera já vitoriosa no estágio do desenvolvimento atual da mine-
ração, que traz acesos os altos fornos de nossa indústria pesada. 

Aqui estamos, nós, do Partido Trabalhista Brasileiro, assistindo, 
com tôda a atenção, ao desenrolar dos acontecimentos, aguardando 
as soluções da mesa-redonda... 



Sessão em 23 de outubro de 1951 

ORDEM-DO-DIA 

Continuação da votação, em primeira discussão, do Projeto n.O 
1.045-B, de 1951, que aprova o Plano do Carvão Nacional, com emendas 
e pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças. <Em 
urgência). 

O SR. PRESIDENTE 1 Na sessão anterior, ficou adiada avo-
tação por falta de númerp, a Emenda n.0 2. 

Votação da Emenda n.O 2 

Acrescente-se onde convier 
Art. - Mens11lmente publicará a Comissão Executiva 

do Plano do Carvfi.o Nacional no "Diário Oficial" da União, 
relatório de suas atividades. 

§ 1.0 - O relifl,tório mencionará obrigatoriamente: 
a) - o valor das quantias despendidas a qualquer 

título com a execução do plano especificando minuciosa-
mente a sua aplicação; 

b) - a relação dos financiamentos solicitados, com 
menção do nome da emprêsa além do valor, aplicação e 
condição do financiamento; 

c) - a relação dos financiamentos concedidos com a 
transcrição do respectivo contrato ou indicação do "Diário 
Oficial" em que tiver sido publicado. 

§ 2.0 - O cu:µiprimento do disposto neste artigo cabe-
rá ao Diretor-Executivo e sua inobservância constituirá 
falta grave puni~.a com a demissão do cargo. 

Os Senhores que a aprovam queiram ficar como estão (Pausa) 
Rejeitada. 
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Há sôbre a mesa o seguinte 
Requerimento 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados: 
Requeiro, na forma do Art. 139, § 4.0 , destaque para a votação 

da Emenda n.º 6 da Comissão de Economia, que dá nova redação ao 
Art. 15 do Projeto n.o 1. 045-51, da autoria do relator naquela Co-
missão Deputado Daniel Faraco e respectiva subemenda aditiva, 
catalogada sob n.0 16 no avulso, e da autoria do Deputado Marino 
Machado, também aprovada. pela Comissão de Economia. 

Em 16-10-51. - Leoberto Leal. 

Votação da Emenda n.º 6 

Red.ija-se, como segue, o Art. 15: 
Art. 15. Os financiamentos previstos nos Arts. 6, 

13 e 14 serão feitos mediante garantia real e prazo máximo 
de vinte (20) anos. 

Os Srs. que a aprovam queiram ficar como estão. (Pausa.) 
Rejeitada. 

Há sôbre a mesa o seguinte 

Requerimento 

Sr. Presidente: 
Requeremos destaque para discussão e votação da Emenda n.º 

!J da Comissão de Economia. 
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1951. - Melo Braga. - Pa-

raílio Borba. - Vieira Lins. - Artur Santos. - Lauro Lapes. -
Wanderley Júnior. - Ostoja Roguski. - Aramis Ataíde. - Fir-
man Neto. 

Votação da Emenda n.0 8 

Acrescente-se: 
Plano do Carvão Nacional. 
Especificação das dotações: 
I - Setor Transporte 
e) ramal ligando Lisímaco Costa e Barro Prêto ..... . 

Cr$ 20. 000. 000,00. 
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Tem a palavra o Sr. Melo Braga, para encaminhar a votação. 

O SR. MELO BRAGA (Para encaminhar a votação)(*) - Sr. 
Presidente, entre os projetos que se têm votado nesta Casa, o do 
carvão nacional é dos que se revestem de maior importância, pois 
representa a maneira pela qual o Govêrno encara êste setor da eco-
nomia nacional. 

Sabemos quanto tem custado aos cofres nacionais a importação 
de carvão; conhecemos, também, as necessidades de Volta Redonda, 
da Estrada de Ferro Central do Brasil e de outras vias férreas para 
as quais o Plano pede especial atenção. 

Encontramos, na sua especificação, dotações que atingem de 
perto os Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Entre-
tanto, representante do Paraná, não podia, de forma alguma, deixar 
que o Plano passasse sem que o nosso Estado viesse participar da 
realização de parte do mesmo Plano. Daí o fato de têrmos apresen-
tado emenda na Comissão de Economia, pela qual pretendíamos, e 
pretendemos, a dotação 

1 
de 20 milhões de cruzeiros para início da 

construção de uma estrarda de ferro que vai ligar Lisímaco Costa a 
Barro Prêto. 

Queremos, desta maneira, beneficiar a região carbonífera do 
Paraná; procuramos, por esta emenda, uma vez aceita, encurtar, no 
mínimo, 80 quilômetros do percurso que deve ser feito pelo carvão 
da zona do Rio do Peixe para Itararé, em demanda de São Paulo. 
Por outro lado, também pretendemos aproximar as minas de car-
vão das indústrias de celµlose de Monte Alegre. 

Nossa emenda é ra;?:oável e se justifica, porque não podemos 
permitir a aprovação de um crédito no montante de 735 milhões de 
cruzeiros, sem que o Pa:raná tenha urna parcela, por mínima que 
seja, nessa dotação. 

Afirma-se que, no A'p.exo 2, relativo ao Plano SALTE, o Paraná, 
ou a Rêde Viação Para;ná-Santa Catarina, seria contemplada na 
parte do carvão nacional. No entanto, pelo Anexo n.0 2, as variantes 
a serem construídas estjio localizadas entre Venceslau Braz e Ja-
guariaíva, ou Itararé e Joaquim Murtinho, ou Jaguariaíva e Itararé 
quando nossa emenda é real, positiva, e quer atingir a verdadeira 
zona carbonífera do Paraná para melhor beneficiar aquela região. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Se compulsarmos a exposição de motivos enviada pelo Sr. Pre-
sidente da República, veremos as referências feitas ao carvão do 
Paraná. Ali se diz que, de todos os carvões, é o que melhor se apre-
senta, com menor quantidade de cinza; que o carvão do Paraná fi-
gura com apenas 15% de cinza, quando os de outras procedências, 
depois de beneficiados, passam a ter, no mínimo, 17% de cinzas! 

Com relação às calorias, lê-se ainda que o carvão do Paraná é 
o que produz maior percentagem. Quanto à coqueificação, ainda 
não temos os estudos feitos, porque ainda não chegou ao nosso co-
nhecimento qual o resultado obtido em coqueificação da única re-
messa feita do Paraná por solicitação nossa, para Volta Redonda. 
Como podemos então informar se uma única mina do Paraná foi 
que mandou seu carvão para tal exame? 

O nosso Estado já tem iniciado operações de crédito com um 
grupo capitalista da Suíça. Sabemos que o carvão do Paraná conti-
nua a ser explorado e chegará ao grau de desenvolvimento necessá .. 
rio, mas para êsse fim não contaremos com os recursos do Plano 
do Carvão Nacional. Temos recursos do grupo suíço. Quero sim-
plesmente que o Govêrno da República venha ao nosso encontro, 
dando-nos urna estrada de ferro na zona carbonlf era. 

Eis o pedido que a bancada do Paraná faz, no sentido da apro-
vação da emenda. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PONCE DE ARRUDA (Para encaminhar a votação)(*) 
- Sr. Presidente, Srs. Deputados: a mensagem do Poder Executivo 
relativa ao Plano do Carvão Nacional traz dois Anexos, de ns. 1 e 2, 
especificando as obras e serviços que entendeu necessário fazer para 
consecução do Plano. No Anexo 1, o Govêrno especifica as obras e 
serviços para os quais pede crédito orçamentário; no Anexo 2, enu-
mera obras e serviços para os quais já existem créditos autorizados 
pela Lei n.0 1.102, de 1950, ou seja, o Plano SALTE. 

Mas as obras do Anexo 1, bem corno as do de n.0 2, são essen-
ciais à realização do Plano. Tanto têm de ser feitas urnas quanto 
outras, para que o Plano se torne perfeito. A falha de qualquer peça 
evidentemente mutilará o Plano. Por isso, são igualmente importan-
tes os dois Anexos. A diferença é apenas esta: para o Anexo 1 não 
há crédito autorizado e para o de n.0 2 já existe crédito autorizado 
pela Lei n.0 1.102, de 1950. 

• Não fel revisto pelo orador. 
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No Anexo 2 estão especificadas, sem figurar nas dotações, diver-
sas obras e serviços, entre os quais uma variante na Rêde Paraná-
-Santa Catarina, como acontece também na Estrada de Ferro D.· 
Teresa Cristina. O nobre Deputado Melo Braga apresentou emenda, 
na Comissão de Economia, pleiteando uma dotação de 60 milhões 
de cruzeiros para a ligação Lisímaco Costa-Barro Prêto. 

O Sr. Paraílio Borba - Aliás, a mais aconselhável das ligações. 

O SR. PONCE DE ARRUDA - Perfeitamente. 
Quando foi apresentada a emenda, e eu a li, não havia jus-

tificativa pela qual se pudesse apreciar o valor econômico desta liga-
ção, seja para o fluxo do transporte do carvão, seja para o consumo, 
o que há pouco ouvi descrito brilhantemênte pelo Deputado Melo 
Braga, desta tribuna, e momentos antes havia sido por nós ventila-
do em conversa. 

Como dizia, o Deputado Melo Braga pleiteou uma dotação de 
60 milhões de cruzeiros para a referida ligação. A Comissão de Eco-

' nomia atendeu à emenda, concedendo a dotação de 20 milhões de 
cruzeiros. 

Ora, Sr. Presidente, se eram realmente necessários 60 milhões 
de cruzeiros, não deveria o Deputado Melo Braga concordar com 
tão drástica redução para 20 milhões de cruzeiros por obras de 
engenharia; ou se fazem com quantitativos certos e determinados 
no orçamento, ou não se se realizam. 

A Comissão de Economia aceitou a emenda, reduzindo a dota-
ção para 20 milhões de crµzeiros . 

Antes, porém, de entqu na análise do parecer da Comissão de 
Finanças, quero contestar a afirmativa de que o Estado do Paraná 
não foi contemplado no Plano do Carvão Nacional. 

O Sr. Paraílio Borba - O Paraná não afirma isso: sustenta, 
sim, que foi o menos aquinhoado no Plano do Carvão Nacional. Isto 
não sofre contestação. 

O SR. PONCE DA ARfiUDA - Chegaremos lá. 
Entre a documentação subsidiária oferecida pelo Poder Executi-

vo à consideração da Casa, e que tive ocasião de manusear, há uns 
gráficos mostrando a aplicação das dotações dos Estados, quer as 
de Anexo I, quer as do Ariexo II. Neste gráfico encontramos, para 
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o Paraná: - Mineração - 30 milhões; Melhoramentos ferroviários 
- 60 milhões, segunda do Plano Salte) ou sejam 90 milhões, para 
o Rio Grande do Sul: Mineração - 50 milhões; ponte sôbre o Jacuí, 
Plano Salte. - 50 milhões; cais carvoeiro de Pôrto Alegre - 10 mi-
lhões; ramais ferroviários - 30 milhões. Total, 140 milhões de cru-
zeiros. Para Santa Catarina: Mineração - 100 milhões Estrada 
de Ferro D. Teresa Cristina - 80 milhões; além das verbas para a 
frota mercante e o Pôrto de Imbituba. Portanto, 180 milhões. Mas 
terá o Paraná, além dessas verbas, as outras, que não estão especi-
ficadas e que se destinam a tôda a região: - as verbas de pesquisas 
do solo - 50 milhões; de indústria, - 50 milhões; de assistência 
social, - 30 milhões. Tais importâncias não irão para êste ou aquêle 
Estado, mas para tôda a região carbonífera. Assim, vemos que o 
Paraná tem 90 milhões específicos, o Rio Grande do Sul 140 milhões 
e Santa Catarina 180 milhões. 

De fato, numericamente, é menor a quota do Paraná mas de-
vemos atender à circunstância de que a produção do Paraná está 
prevista em 250. 000 mil toneladas, enquanto a do Rio Grande do 
Sul em 1. 000. 000, e a de Santa Catarina em 1. 250. 000 t. Se to-
marmos as proporções dos investimentos em face a produção, 
veremos que, não obstante a produção do Paraná ser quatro vêze~ 
menor que a do Rio Grande do Sul, aquêle Estado tem mais da me-
.tade da dotação específica dêste último, e, sendo cinco vêzes menor 
que a de Santa Catarina, tem, exatamente, a metade da dotação es-
pecífica dêste Estado. 

Faço a ressalva como quem rebuscou o assunto para dar uma 
explicação aos nobres colegas da bancada paranaense e mostrar que 
não há, absolutamente, essa posição desfavorável do Paraná em re-
lação a outros Estados carvoeiros. 

O Sr. Paraílio Borba - Ficou evidenciado que o Paraná foi, de 
fato, o menos aquinhoado na distribuição do crédito. Quero comu-
nicar ao ilustre relator que há, no meu Estado, entre as cidades de 
Venceslau Braz e Siqueira Campos, uma mina de carvão, a hulha 
brasileira, que está com falência decretada aqui no Rio por falta 
de amparo. Vê V. Ex.ª que os representantes do Paraná nada mais 
estão fazendo do que cumprir com o seu dever, defendendo êsses 
interêsses, que não são mais do Estado, mas da nacionalidade. 
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O SR. PONCE DE ARRUDA - Agradeço o aparte do eminente 
colega, mas acredito que não tenha trazido matéria nova ao es-
tudo, porquanto já disse que está prevista uma importância de 30 
milhões de cruzeiros para atender ao financiamento dos minerado-
res do Estado do Paraná. Se ela é menor, em relação ao Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, a diferença provém dêsse fato: a produção 
prevista para o Paraná é menor. Acresce outra circunstância, aliás 
favorável: o carvão paranaense contém menor percentagem de cin-
zas do que o de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, exigindo, 
portanto, aparelhamento de lavagem menos complicado e mais ba-
rato. Com isso, o Estado se beneficia, produzindo mais e com me-
nor financiamento. 

Passo, agora, à emenda do Deputado Melo Braga, que pede 
para o ramal de Lisímaco Costa-Barro Prêto a importância de 60 
milhões de cruzeiros. A Comissão de Finanças concedeu 20 milhões. 

A Lei n.º 1.102, de 1950 - Plano Salte - já consigna, além das 
construções ferroviárias específicas para o Paraná, as seguintes: 
Apucarana - Ponta Gro~sa; Apucarana - Guaira - Pôrto Men-
des; Itaguá a Engenheiro :Blei; Engenheiro Blei - Rio Negro - Bar-
retos; Riozinho-Guarapmwa; Joaquim Murtinho - Campo Mourão 
- variantes, melhoramentos, oficinas, alargamentos; enfim verba 
global para as obras neceSjsárias a uma estrada de ferro, no valor de 
430 milhões de cruzeiros. 

Estando a variante Usímaco Costa-Barreto Prêto no Paraná, 
entendemos já existir autorização para a efetivação dessa obra. 
Pleitear outro crédito para o mesmo serviço é redundância. Justa-
mente por êsse motivo, havíamos recusado a emenda, que não ofe-
recia alguma justificativa, do ponto de vista econômico. 

No desejo de concili:.:i.r o nobre e compreensível interêsse da 
bancada paranaense que visa servir seu Estado, apresentei à emen-
da da Comissão de Economia uma subemenda, no sentido de ser in-
cluído no Anexo n.0 2 a variante Lisímaco Costa-Barro Prêto, com 
o que, estou certo, atenderemos às justas reivindicações dos repre-
sentantes do Paraná. (Muito bem; muito bem). 

O SR. VIEIRA LINS -- (Para encaminhar a votação)(*) - Se-
nhor Presidente, o Plano do Carvão Nacional mereceu de minha 
parte. desde o início de sua discussão, a simpatia natural de quem 
quer ver realizado o desenvolvimento econômico do País. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Convicto estou de que êsse Plano não resolve fundamental-
mente o problema, porque para tanto necessário se torna garantir 
o mercado interno e a liberdade de exportação, promover a nacio-
nalização das companhias, e dar assistência médica e hospitalar, 
além do aumento dos salários dos trabalhadores das minas. 

Só assim, veremos tais homens sacrificados, verdadeiros párias 
sociais ou mulambos humanos, e quanto à indústria do carvão defi-
nha em benefício dos trustes estrangeiros. Na impossibilidade, po-
rém, de avançarmos a tanto, de chegarmos, numa primeira luta, ou 
numa primeira etapa dessa caminhada, ao ponto final das nossas 
reivindicações, adotei o Plano de Carvão Nacional, assim como se 
apresenta, pela necessidade imediata de dar solução mais ou menos 
adequada ao problema. 

Surgem, entretanto, aspectos de caráter regional a princípio, 
mas de caráter geral na sua concepção e no seu desenvolvimento. 
É o caso de nossa emenda, da emenda do meu companheiro de ban-
cada na Comissão de Economia que parece particularizar-se ao Es-
tado. Todavia, o resultado da aprovação da emenda, que é a dimi-
nuição, o encurtamento da distância de condução do carvão do 
centro produtor ao centro consumidor - nestas condições, melho-
raria de caráter geral - transforma a providência num problema 
nacional. Conseqüentemente, o Paraná não está advogando tão-
-sómente para si através tão-sómente de nossa estima, de nosso 
amor e desvêlo, mas, também. para o Brasil, na certeza de que, 
assim, concorreremos com mais um pouco de energia, mais um 
pouco de esfôrço, mais um pouco de trabalho em bem da própria 
comunidade nacional. 

O digno relator, que vem procurando dar a êste problema aso-
lução mais precisa, nos acenou, ou - expressão mais simples -
nos indicou e prometeu a subemenda, colocando essa emenda no 
Anexo I. Fêz S. Ex.ª exposição interessante a respeito dos créditos 
do Plano Salte que correspondem a êsse Anexo; procurou demons-
trar o aquinhoamento de verbas para o Paraná, já existentes den-
tro do Plano. Não nos chegou a convencer por inteiro, em definitivo. 
Não obstante, se não há possibilidade, se não encontramos, como 
desejamos, dentro do pensamento da maioria, o apoio de que preci-
samos, de que necessita o nosso Estado, e imprescindível à melhoria 
do Plano do Carvão Nacional, ainda assim nos resta a satisfação 
de ver, por fim, não a emenda vencida, não a emenda caída, mas 
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transformada nesta inclusão no Anexo II, na esperança, vinda 
depois da publicação do projeto, com as emendas aprovadas, na se-
gunda discussão, de melhorarmos esta situação - quem sabe? -
com a unificação dos dois Anexos e a própria dotação da verba que 
pretendemos. 

Desta forma, não nos estamos distanciando do pensamento do 
digno relator, mas aceitando, prazerosamente, na impossibilidade 
de tudo ser conseguido, uma fórmula capaz de conciliar nossas as-
pirações com o interêsse do Plano do Carvão Nacional. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - (Para encaminhar a vota-
ção)(*) - Sr. Presidente, a argumentação aduzida pelos nobres 
Deputados do Paraná levam-me a crer· que é conveniente ao País 
atendê-los, uma vez que pleiteia, não propriamente o interêsse re-
gional de seu Estado, mas, sem dúvida, o interêsse nacional. 

O Sr. Jorge Lacerda - Perfeitamente. 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA-Todavia, tenho de fazer duas 

1considerações. Não posso deixar de ser sensível aos argumentos com 
que o nobre Relator impugna a emenda. Assim, inclino-me pela 
adoção da subemenda :proposta. Mas, Sr. Presidente, a sua aceita-
ção traria para V. Ex.ª µma dificuldade regimental: fazer publicar 
a subemenda, antes da votação. Dessa maneira, para encurtar o 
processo legislativo, interessado que me acho na tramitação urgen-
te da matéria, vou convocar a maioria para votar contra a emenda, 
não aceitando também a subemenda. Votar agora pura e simples-
mente contra a emenda para, em segunda discussão, atender ao de-
sejo dos paranaenses, consoante a fórmula proposta pelo Relator ou 
dentro de outra que melhor se afigurar. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Realmente, a subemenda não pode 
ser aceita pela Mesa, pois já estamos em fase de votação e o parecer 
das comissões já foi oferecido. Assim, a solução sugerida por V. Ex.ª 
é a única possível, mesmo porque a Mesa não pode, como disse, 
aceitar a subemenda. 

Vai-se proceder à votação. 
Os Srs. que aprovam a Emenda n.º 9 queiram ficar como estão 

(Pausa) 
Rejeitada. 

• Não fol revisto pelo orador. 
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A emenda da Comissão de Serviço Público Civil, está prejudi-
cada, pela aprovação da Emenda n.º 1, da Comissão de Finanças. 

Votação das emendas oferecidas pelo plenário: 
A Emenda n.º 1 já foi votada e rejeitada pelo plenário, na sessão 

anterior. 

Votação da Emenda n.0 2 

O § 1.º do Art. 14 deverá ter a seguinte redação: 
§ 1.º A Comissão Executiva realizará empreendimentos 

relativos à assistência social no interêsse dos trabalhadores 
na indústria do carvão, podendo, despender, a partir de 
1952, a quantia total de Cr$ 15. 000. 000,00 . 

Esta emenda ficou prejudicada pela aprovação da subemenda 
da Comissão de Economia. 

Votação da Emenda n.O 3 

O § 2.º do Art. 4.º passará a ter a seguinte redação: 
§ 2.º O Conselho Consultivo, que será presidido pelo 

Diretor-Executivo constituir-se-á de um representante de 
cada um dos seguintes órgãos: Conselho Nacional de Por-
tos, Rios e Canais, Departamento Nacional de Estradas de 
Ferro, Estrada de Ferro Central do Brasil, Companhia Si-
derúrgica Nacional e Sindicato Nacional da Indústria de 
Extração do Carvão; bem como dos Governos do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são os Estados 
produtores mencionados no Plano. 

Tem a palavra o Sr. Ponce de Arruda. 
O SR. PONCE DE ARRUDA - (Para encaminhar a votação) 

(*) - Sr. Presidente, a emenda do plenário visa aumentar o núme-
ro de membros do Conselho Consultivo, com a inclusão de três re-
presentantes, sendo um do Estado do Paraná, um do Estado de 
Santa Catarina e outro do Estado do Rio Grande do Sul, na qua-
lidade de representantes dos respectivos governos. 

Ora, a Mensagem do Sr. Presidente da República diz que o 
Conselho Consultivo foi composto de elementos ligados à produção, 
ao transporte e ao consumo do carvão nacional. Não vejo, por isso, 
razão para considerar representantes de Estados. O plano é de 
obras e financiamentos; obras que o Govêrno Federal vai empreen-

• Não foi revisto pelo orador. 
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der com recursos dêle e que sempre fêz sem precisar, para isso, da 
assistência dos Estados; financiamentos que irá fazer com recursos 
da União, para atender à indústria e mineração do carvão e que 
também nada tem a ver com os governos estaduais. Nem se diga 
que o fato dessas jazidas estarem situadas em territórios daqueles 
Estados justificaria a introdução de representantes dos respectivos 
governos nessa Comissão de técnicos, porque a Constituição de 
1946, diferentemente da de 1891, distinguiu a propriedade do solo 
da do subsolo, passando a última a ser privativa do Govêrno da 
União. 

Destarte, não vendo razões convincentes para admissão de mais 
três membros do Conselho Consultivo que, além de aumentá-lo 
desnecessàriamente, viria majorar as despesas com o custeio da 
administsação, custeio que o Govêrno da República fêz questão de 
frisar em sua Mensagem, não iria além de 3 % da importância total 
a ser gasta, a Comissão de Finanças, como a de Economia, dá pa-
recer contrário a essa emenda do plenário. (Muito bem). 

1 -O SR. LEOBERTO Ll.l::AL (Para encaminhar a votaçao) (*) -
Sr. Presidente, a Comissão de Economia também dá parecer contrá-
rio à emenda em questão, pelos motivos que vou espor. 

A Emenda n.º 3, de SiUtoria do Deputado Jorge Lacerda, feita 
ao § 2.o do Art . 4.o, visa ~ontemplar os Estados do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, com o representante de cada um no 
Conselho Consultivo do Plano do Carvão Nacional. 

O Plano do Carvão ~facional é um empreendimento eminen-
temente técnico. A repre;sentação no Conselho Consultivo tem e 
deve conservar, também, esta feição. 

A virtude da emenda seria unicamente de aumentar o número 
de Conselheiros e, talvez lhe dificultar as deliberações, a menos que 
os Conselheiros residisseil(l todos, inclusive os representantes dos 
Estados, na Capital da República. 

Urge assinalar, outrossim, que as questões que surgirem na 
execução do Plano, serão sempre de caráter técnico. Os que figura-
rão no Conselho já serão em número suficiente e de capacidade, 
para que se imponha a necessidade de outras designações. 

Neste caso, aos Estados pouco pode interessar o terem represen-
tante seu, mormente se o Plano já vem com as dotações especifi-

• Não foi revisto pelo orador. 
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cadas e de aplicação obrigatória, dentro de cada um dos setores que 
o constituem. Assim, em nada pode melhorar ou contribuir, para o 
respectivo Estado, o seu representante, cuja função seria, exclusi-
vamente, a de subscrever pareceres, sem que êstes tenham a missão 
de incluir na aplicação dos fundos, fato que, ainda, poderia inte.-
ressar aos Estados . 

Não vemos, ainda, em que possa interessar aos Estados carvoei-
ros deslocar um dos poucos técnicos, permanentemente para a Ca-
pital Federal, com dispêndio não pequeno, de vez que o técnico não 
poderia viver apenas do jeton de Cr$ 500,00, por sessão do Conselho 
e estas são limitadas ao máximo de 40 por ano, se a sua função é 
apenas subscrever pareceres de um órgão já de oito membros, nas 
questões a serem submetidas ao Presidente da República e nas que 
lhe forem sujeitas pelo Diretor-Executivo. 

Positivamente, a participação nesse Conselho, puramente téc-
nico e opinativo, não constitui compensação aos Estados carvoeiros, 
pelo ônus que lhes traz a circunstância de terem carvão em seu 
subsolo. 

Por tais motivos, a Comissão de Economia é contrária à emenda. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 

o SR. JORGE LACERDA (Para encaminhar a votação, lê o se-
guinte discurso) - Sr. Presidente, a Emenda n.º 3, que ora vai s~r 
votada, dispõe sôbre a inclusão de representantes dos Estados pro-
dutores do carvão no Conselho Consultivo previsto no Plano do Car-
vão Nacional. Arguiram-na de inconveniente, sob a alegação de que 
êsse Conselho é um órgão eminentemente técnico. Em face dessa 
interpretação, será defeso ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná, que produzem o combustível, fazerem-se representar na-
quela entidade. 

Discordamos, data venia, dessa tese. E favoràvelmente à pro-
posição de nossa autoria, honraram-nos com o seu apoio eminentes 
figuras desta Casa, como os Srs. Deputados Soares Filho, Afonso 
Arinos, Monteiro de Castro, Flores da Cunha, Nestor Duarte, Raul 
Pilla, Artur Santos, José Bonifácio, Aliomar Baleeiro, Alberto Deo~ 
dato e até um ilustre líder do próprio Govêrno, o Sr. Deputado Bro-
chado da Rocha, que conosco assentou a apresentação dessa mesma 
emenda. 

O Sr. Wanderley Júnior - Sou testemunha dêsse ato. 
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para o qual V. Ex.ª tão veementemente pede a participação do Es-
tado, é meramente consultivo. O caso não é de participação na Co-
missão Executiva. 

O SR. JORGE LACERDA - Estava justamente analisando êsse 
aspecto no meu discurso, quando fui interrompido. 

Pediria permissão a V. Ex.ª para prosseguir em minhas consi-
à-erações. Aliás, V. Ex.ª me oferece argumento muito valioso, que 
vem fundamentar minha tese. 

O Sr. Leoberto Leal - Queria retificar o discurso de V. Ex.ª, 
declarando que o Deputado Alberto Deodato votou, na Comissão de 
Economia, e com a unanimidade de seus membros, contra a emenda 
de V. Ex.ª. 

O SR. JORGE LACERDA - Naquele momento, S. Ex.ª não pro-
feriu voto. Depois, em palestra comigo, manifestou-se a favor da 
emenda. Evidentemente, V. Ex.ª não vai descrer de minha palavra, 
quando me expresso sôbre o pronunciamento do nobre Deputado

1 

Alberto Deodato. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permita V. Ex.ª um aparte rápido. 
Um argumento, a meu ver, deve ser levado em conta: - se não 
fôr útil essa intervenção dos Estados no Conselho, ou pelo menos, 
se não houver possibilid;!lde de se fazerem ouvir, que mal haverá 
em que dêle participem'? 

O SR. JORGE LACElRDA - Não há mal algum. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
(Lendo): 

"Por êsse caminho, Srs. Deputados, quantos projetos de ordem 
técnica não deixariam de ter trânsito pelo Parlamento, que não é 
obviamente uma instituição técnica. A que conseqüências não nos 
levaria essa temerária tese? O próprio Plano do Carvão, por ser 
técnico, não devera, à luz dêsse entendimento, ser encaminhado à 
Câmara e ao Senado. 

Não se compreende, portanto, seja negado aos Estados produto-
res o direito de se representarem no aludido Conselho, cujas me-
didas, em grande parte, hão de ser aplicadas em território que está 
j"u.stamente sob a jurisdição dos governos locais. Não terão, porven-
tura, êsses governos sob sua responsabilidade delicados problemas, 
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como o rodoviário, sem falar no da saúde e educação e que se en-
trosam perfeitamente na execução do próprio Plano? E vale per-
guntar ainda se os Institutos do Pinho e do Mate não contam com 
representantes dos diferentes Estados interessados nesses produtos? 
E não serão técnicos, acaso, êsses órgãos ? 

Bem vivo, em todos nós, Srs. Deputados, é o aprêço pela téc-
nica. Mas a técnica, bem o sabemos, não é tudo. E a êsse respeito 
cabe lembrar, por exemplo, os debates travados em tôrno de um dos 
problemas do próprio Plano do Carvão. Quero referir-me à inclu-
são do Pôrto de Laguna no projeto que ora discutimos. Entre outras 
restrições a êsse pôrto, chegaram a descobrir uma grande rocha 
na entrada da barra. Quando numa das Comissões, os nobres Depu-
tados José Bonifácio, Manhães Barreto e Hélio Cabal, diante da 
exclusão de Laguna, manifestaram sua justificada surprêsa, ale-
gou um técnico, por sinal, na ocasião, que as condições desfavorá-
veis dêsse pôrto residiam principalmente naquela rocha. Baseado 
em argumentos convincentes, fundamentado que estava em plantas 
hidrográficas e outros levantamentos irretorquíveis, coube-me es-
clarecer que não existia a aludida rocha. Misteriosa rocha, extra-
viada talvez da lendária Atlântida. Pois bem, Senhores Deputados, 
não sendo eu um técnico, permitiram-me, entretanto, as circunstân-
cias, aclarasse dúvidas como esta. 

Se a palavra de quem não é técnico logrou levar sua modesta 
contribuição a êsse e outros pontos, considerados técnicos, do pró-
prio Plano do Carvão, lícito nos é perguntar: por que não figura-
rem, então, representantes dos Estados do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul, no Conselho Consultivo, onde, suscitadas ques-
tões regionais, poderão levar também sua colaboração? Nem todos 
os problemas, evidentemente, poderão ser dominados pela visão 
dos técnicos por mais argutos, mormente quando se lhes descerra 
aos olhos um amplo e complexo plano como êste, que desborda para 
o campo econômico e social. 

Reclamam, pois, os Estados produtores de carvão, apenas se-
jam ouvidos no Conselho Consultivo, que, por funcionar na Capital 
da República, permanecerá distante dos rudes cenários de traba-
lho que se desenrola nas bôcas-das-minas, distante dos dramas já 
assinalados em meus dois discursos proferidos nesta Casa. O que 
se pretende é levar essa voz autorizada dos Estados carboníferos, 
nascida do conhecimento direto dos problemas sociais e econômicos 
das regiões interessadas, a um órgão que terá como principal campo 



- 312 -

de aplicação de suas medidas essas próprias unidades da Federação. 
Quem, por exemplo, melhor do que os Estados para o emprêgo ade-
quado da dotação dos quinze milhões de cruzeiros, aprovada ontem 
pelo plenário, e destinada à construção de hospitais, creches, postos 
de saúde, maternidades etc., a partir de 1952, nas regiões das minas 
de carvão? 

Dirijo, pois, o meu apêlo aos nobres Deputados das diferentes 
bancadas, para que acolham esta justa reivindicação dos Estados 
produtores do carvão. - (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA- (Para encaminhar a votação) 
- Senhor Presidente, darei meu voto contra a emenda, atendendo 
às ponderações que foram aqui expendidas pelos dignos relatores 
das Comissões de Finanças e de Economia. 

Todavia, a maioria não votará a matéria de modo· coeso. A 
bancada trabalhista vai votar pela aprovação da emenda. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a Emenda 
n.0 

1 

3 queiram ficar como '~stão. (Pausa) 
Rejeitada. 

O SR. ALIOMAR BAI..EEIRO - (Pela ordem) requer verifica-
ção de votação. 

Feita a nova votação simbólica é dado como 
Rejeitada. 

O SR. ALIOMAR BA~EEIRO - (Pela ordem) insiste nave-
rificação por bancadas. 

Procedendo-se à verif~cação por bancadas, reconhece-se terem 
votado a favor 75 Srs. Deputados e contra 35, total 110, com o Sr. 
Presidente 111. 

O SR. PRESIDENTE -- Não há número. Vai-se proceder à cha-
mada e conseqüente votação nominal. (Pausa) 

Os Srs. Deputados qu~ votarem a favor responderão Sim e os 
que votarem contra respo~1.derão Não. 

Responderam à chamada 199 Srs. Deputados, sendo 141 Sim 
e 58 Não. 

A emenda está aprovada. 
O SR. RUI SANTOS (3.º Secretário, servindo de 1.º) procede 

à leitura dos nomes dos Srs. Deputados que responderam Sim. 
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Amazonas 
Jaime Araújo - UDN 
Paulo Néri - UDN 
Plínio Coelho - PTB 

Pará 
Lameira Bittencourt - PSD 
Virgílio Santa Rosa - PSP 

Maranhão 
Antenor Bogéa - UDN 
Clodomir Millet - PSP 
José Neiva - PSP 
Paulo Ramos - PTB 

Piauí 
Chagas Rodrigues - UDN 
Dermeval Lobão - UDN 

Ceará 
Adail Barreto - UDN 
Alencar Araripe - UDN 
Alfredo Barreira - UDN 
Armando Falcão - PSD 
Humberto Moura - UDN 
Joaquim Bastos - PSP 
Leão Sampaio - UDN 
Otávio Lobo - PSD 
Parcifal Barroso - PTB 
Sá Cavalcânti - PSD 
Virgílio Távora - UDN 

Rio Grande do Norte 
Djalma Marinho - UDN 
André Fernandes - UDN 
Valfredo Gurgel - PSD 
José Augusto - UDN 

Paraíba 
Elpídio de Almeida - PL 
José Gaudêncio - UDN 
Osvaldo Trigueiro - UDN 

Pernambuco 
Alde Sampaio - UDN 
Dias Lins - UDN 
Nilo Coelho - PSD 
Otávio Correia - PSP 
Pontes Vieira - PSD 

Alagoas 
Eustáquio Gomes - UDN 
Freitas Cavalcânti - UDN 
Mendonça Braga - PST 
Mendonça Júnior - PSD 
Muniz Falcão - PSP 

Sergipe 
Amando Fontes - PR 
José Onias - UDN 
Luiz Garcia - UDN 

Bahia 
\ 

Abelardo Andréa - PTB 
Aliomar Baleeiro - UDN 
Antônio Balbino - PSD 
Aziz Maron - PTB 
Dantas Júnior - UDN 
Eduardo Catalão - PTB 
Joel Presídio - PTB 
Lafayette Coutinho - UDN 
Manoel Novaes - PR 
Nelson Carneiro 
Rafael Cincurá - UDN 
Rui Santos - UDN 
Vasco Filho - UDN 
Viana Ribeiro dos Santos - PR 

Espírito Santo 
Alvaro Castelo - PSD 
Dulcino Monteiro - UDN 
Ponciano dos Santos - PRP 
Wilson Cunha - PSP 
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Distrito Federal 

Benjamin Farah - PSP 
Édison Passos - PTB 
Gurgel Amaral - PTB 
Heitor Beltrão - UDN 
Jorge Jabour - UDN 
José Romero - PTB 
Lopo Coelho - PSD 
Lutero Vargas - PTB 
Roberto Morena - PRT 
Rui Almeida - PTB 

Rio de Janeiro 

Celso Peçanha - PTB 
Flávio Castrioto - PSP 
Galdino do Vale - UDN 
Macedo Soares e Silva - PSD 
Osvaldo Fonseca - PTE; 

1 

Saio Brand - PTB 
Soares Filho - UDN 
Tenório Cavalcânti - UDN 

Minas Gerais 

Afonso Arinos - UDN 
Alberto Deodato - UDN 
Alcides Lage - PTB 
Antônio Peixoto - UDN 
Bias Fortes - PSD 
Carlos Luz - PSD 
Feliciano Pena - PR 
Guilherme Machado - UDN 
Hildebrando Bisaglia - PTB 
Jaeder Albergaria - P~D 

Leopoldo Maciel - UD~ 

Manoel Peixoto - UDN 
Monteiro de Castro - UDN 
Rodrigues Seabra - PSP 
Pinheiro Chagas - PSD 
Uriel Alvim - PSD 

São Paulo 
Artur Audrá - PTB 
Campos Vergai - PSP 
Carvalho Sobrinho - PSP 
Castilho Cabral - PSP 
Coutinho Cavalcânti - PTN 
Dario de Barros - PTN 
Ferraz Egreja - UDN 
Ferreira Martins - PSP 
Lauro Cruz - UDN 
Lima Figueiredo - PSD 
Manhães Barreto - PSP 
Mário Eugênio - PSP 
Moura Andrade - UDN 
Ortiz Monteiro - PTB 
Paulo Lauro - PSP 
Pereira Lopes - UDN 
Romeu Fiori - PTB 

Goiás 
Benedito Vaz - PSD 
Jales Machado - UDN 
João d'Abreu - PSP 
José Fleuri - UDN 
Plínio Gayer - PSD 

Mato Grosso 
Ataíde Bastos - UDN 
Dolor de Andrade - UDN 
Lício Borralho - PTB 
Philadelpho Garcia - PSD· 

Paraná 
Aramis Ataíde - PSD 
Artur SR.ntos - UDN 
Firman Neto - PSD 
Lauro Lopes - PSD 
Melo Braga - PTB 
Ostoja Roguski - UDN 
Paraílio Borba - PTB 
Vieira Lins - PTB 



- 315 -

Santa Catarina Acre 

Agripa Faria - PSD José Guiomard - PSD 
Joaquim Ramos - PSD Oscar Passos - PTB 
Jorge Lacerda - UDN 

AmapáNereu Ramos - PSD 
Plácido Olímpio - UDN Coaraci Nunes - PSD 
Saulo Ramos - PTB 

GuaporéWanderley Júnior - UDN 
Aluízio Ferreira 

Rio Grande do Sul 
Rio BrancoLuiz Compagnoni - PTB 

Raul Pila - PL Félix Valois - PSP 

A SR. RUI SANTOS (3.º Secretário, servindo de 1.º) procede à 
leitura dos nomes dos Srs. Deputados que responderam Não. 

Amazonas Ceará 
Menezes Pimentel - PSDAndré Araújo - PDC 
Moreira da Rocha - PRAntônio Maia - PSD 

Pereira da Silva - PSD Rio Grande do Norte 
Rui Araújo - PSD Dix-huit Rosado - PR 

Pará Paraíba 
Augusto Meira - PSD Janduí Carneiro - PSD 
Armando Corrêa - PSD João Agripino - UDN 

José J offili - PSDDeodoro de Mendonça - PSP 
Pereira Diniz - PLOsvaldo Orico - PSD 

Pernambuco 
Maranhão Arruda Câmara - PDC 

Alfredo Dualibe - PST Ferreira Lima - PSP 
Benedito Lago - PST Heráclio Rego - PSD 
Cunha Machado - PST Jarbas Maranhão - PSD 

João Roma - PSD  
Piauí Ulisses Lins - PSD  

Leónidas Melo - PSD Alagoas 
Sigefredo Pacheco - PSD Ari Pit.ombo - PTB 
Vitorino Corrêa - PSD Joaquim Viégas - PST 
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Medeiros Neto - PSD Minas Gerais  
Rui Palmeira - UDN  Clemente Medrado - PSD 

Gustavo Capanema - PSDSergipe Israel Pinheiro - PSD  
Carvalho Neto - PSD Rondon Pacheco - UDN  
Leite Neto - PSD Tancredo Neves - PSD  

Bahia São Paulo 
Altamirando Requião - PST Arnaldo Cerdeira - PSP 
Carlos Valadares - PSD Iris Meinberg - UDN 
Hélio Cabal - PR Novelli Júnior - PSD 
Jaime Teixeira - PSD Ranieri Mazzilli - PSD 
Luiz Vianna · 

GoiásOliveira Brito - PSD 
Galeno Paranhos - PSDEspírito Santo  

Mato Grosso Eurico Sales - PSD 
Aral Moreira - UDN  

Rio 'de Janeiro  Ponce de Arruda - PSD 
Brígido Tinoco - PSD Virgílio Corrêa - PSD 
Getúlio Moura - PSD 

Santa CatarinaJosé Pedroso - PSD 
Miguel Couto - PSD Leoberto Leal - PSD 

Votação da Emenda n.º 4. 
Emenda ao Art. 4.º, § 2.º: 

"Substitua-se o representante da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, por um representante dos Sindicatos de 
mineiros da indústria carbonífera . " 

O SR. PRESIDENTE - Esta emenda ficou prejudicada com a 
aprovação da emenda anterior. 

Votação da Emenda n.0 5. 
Redija-se da seguinte forma: 
Art. 4.0 : 

§ 4.º O Diretor Executivo perceberá a gratificação 
mensal de Cr$ 13. 000,00 e os membros do Conselho Con-
sultivo, salvo o seu presidente, a gratificação de Cr$ 500,00 
por sessão a que comparecerem, até o máximo de 40 ses-
. sões por ano. 
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§ 5.0 Não perceberão as gratificações do parágrafo an-
terior os servidores públicos que tenham vencimentos ou 
remuneração de valor superior ao do padrão O. 

Esta emenda ficou prejudicada pela aprovação da Emenda 
n.º 1, da Comissão de Finanças. 

Terminada a votação das emendas, anuncio a votação do pro-
jeto. 

Votação do Projeto n.0 1. 045-B - 1951 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º Fica aprovado o Plano do Carvão Nacional, consubs-

tanciado nos empreendimentos constantes do Anexo n.º 1 a esta lei 
e demais providências que ela menciona, e destinado a conjugar as 
atividades de produção, beneficiamento, transporte e distribuição 
do carvão nacional, a fim de ampliar-lhe a produção, regularizar 
o seu fornecimento, reduzir-lhe os preços e melhor aproveitá-lo co-
mo combustível e matéria-prima. 

Art. 2.0 Para custeio das despesas com a execução dêste Plano, 
inclusive financiamentos a emprêsas privadas fica aberto o crédito 
especial de Cr$ 735. 000. 000,00 (setecentos e trinta e cinco milhões 
de cruzeiros), que o Poder Executivo é autorizado a aplicar de acôr-
do com o seguinte esquema: 

Cr$ 
Exercício de 1952 ............... 185. 000. 000,00 
Exercício de 1953 ............... 185. 000. 000,00 
Exercício de 1954 ............... 185. 000. 000,00 
Exercício de 1955 ............... 170. 000. 000,00 
Exercício de 1956 ............... 10. 000. 000,00 

Parágrafo único. Serão incluídas nos orçamentos anuais as 
dotações destinadas ao custeio dos empreendimentos constantes do 
Anexo n.º 2, essenciais ao Plano do Carvão Nacional, e para os quais 
já existe autorização na Lei n.º 1.102, de 18-5-50. 

Art. 3.° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar opera-
ções externas de crédito, até o limite de US$ 20. 000. 000,00 (vinte 
milhões de dólares), ou o equivalente em outra unidade monetária, 
para financiar no exterior, as despesas necessárias à execução dêste 
Plano. 
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§ 7.0 Aos membros da Comissão Executiva aplicar-se-ão as 
disposições da legislação relativa a deveres, direitos e vantagens 
dos servidores públicos civis da União. 

Art. 5.° Compete à Comissão Executiva: 
a) determinar e supervisionar a elaboração e execução dos 

projetos específicos relativos aos vários setores de obras e serviços 
previstos no Plano, utilizando, tanto quanto possível, os órgãos pró-
prios da União e dos Estados: 

b) determinar e supervisionar a preparação das especificações 
do equipamento, a servirem de base às encomendas diretas que fi-
zer no exterior; 

e) decidir sôbre os pedidos de financiamento, celebrando os 
contratos respectivos, de acôrdo com esta lei; 

d) promover, em colaboração com os órgãos competentes, a 
pronta execução das encomendas e da remessa de equipamentos do 
exterior; 

e) obter, pelos meios mais apropriados e através dos órgãos 
especializados, a cooperação da técnica nacional e estrangeira na 
realização de pesquisas geológicas e tecnológicas, visando ao apro-
veitamento do carvão nacional e de seus subprodutos e à localiza-
çã() e caracterização de novas jazidas; 

f) estudar planos de industrialização a eletrificação regio-
nais, para incrementar o uso do carvão nas zonas produtoras, utili-
zando, para isso, tanto quanto possível, os serviços técnicos dos 
órgãos próprios da União e dos Estados; 

g) elaborar seu regimento interno, organizar seus serviços, 
admitir e requisitar o pessoal a êles necessário, na forma da legis-
lação, e arbitrar gratificações; 

h) promover qualquer outra medida que julgue conveniente 
à execução do Plano do Carvão . 

§ 1.º Compete à Diretoria, sob a direção imediata do Diretor-
Executivo, promover e coordenar a execução do Plano. 

§ 2.0 O Conselho Consultivo deverá pronunciar-se, previa-
mente, sôbre tôdas as questões submetidas à decisão do Presidente 
da República, competindo-lhe ainda manifestar-se sôbre quaisquer 
outros assuntos que lhe forem encaminhados pelo Diretor-Executi-
vo e sugerir a êste as medidas que lhe pareçam convenientes à efi-
ciente execução do Plano. 
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Art. 6.° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder finan-
ciamento até o total de Cr$ 180. 000. 000,00 (cento e oitenta milhões 
de cruzeiros), às emprêsas mineradoras que desejarem mecanizar 
a extração e montar lavadores para o carvão por elas produzido. 

§ 1.0 Para gozar do benefício dêsse financiamento, a emprêsa 
mineradora deverá apresentar à Comissão Executiva pedido fun-
damentado em que descreva o projeto de mecanização, com indi-
cação da produção prevista e dos custos e métodos de lavra e de 
beneficiamento, demonstração de reservas e de condições apro-
priadas da camada a explorar, além da prova de organização téc-
nico-administra tiva para a aplicação dos novos processos de mine-
ração e lavagem. 

§ 2.0 Nos pedidos de financiamentos o Departamento Nacional 
da Produção Mineral dará parecer acêrca da viabilidade do projeto. 

§ 3.0 As emprêsas mineradoras que solicitarem financia-
mento deverão apresentar, concomitantemente, planos de assistên-
cia social aos seus em~regados, com especificação dos respectivos 
custos, ou demonstrar que tal assistência já está sendo prestada 
de forma satisfatória. 

Art. 7.º Nos contratos de financiamento firmados nos têrmos 
do artigo anterior, as emprêsas mineradoras assumirão o compro-
misso de aceitar o esq-qema de produção e comércio que tiver sido 
estabelecido para cada Estado, e porão sempre sua contabilidade 
à disposição da Comissão Executiva e do Conselho Nacional de Mi-
nas e Metalurgia para que êste de acôrdo com a legislação em vigor 
possa fixar adequadamiente os preços do carvão nacional dos vários 
tipos e procedências . 

Parágrafo único. No cálculo dêsse preço serão considerados 
os benefícios concedido13 em virtude do disposto no artigo anterior 
e a necessidade de atripuir às emprêsas de mineração lucros com-
patíveis com os riscos d.a indústria. 

Art. 8.º A Comissão Executiva, ouvido o Departamento Na-
cional da Produção Mineral, baixará instruções aos mineradores 
acêrca dos processos de extração e lavagem do carvão. 

Parágrafo único. No caso da mineração de Santa Catarina, 
tais instruções deverão visar precipuamente à racionalização da 
produção do carvão de tipo metalúrgico. 
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Art. 9.° Fica o Poder Executivo autorizado a, caso julgue con-
veniente, proceder à encampação ou à desapropriação do Pôrto de 
Imbituba. 

§ 1.o Se não fôr feita a encampação ou desapropriação, ficará 
a emprêsa concessionária obrigada a realizar as obras previstas 
nêste Plano, no prazo estabelecido . 

§ 2.o Se fôr feita a desapropriação com a anuência da conces-
sionária, esta poderá ser indenizada com quantia superior ao custo 
histórico, até o limite de 20% (vinte por cento). 

§ 3.o No caso de reversão do pôrto ao domínio da União, po-
derá o Presidente da República: 

a) autorizar seja êle explorado sob regime de arrendamento, 
cabendo preferência à atual concessionária em igualdade de condi-
ções com outro ou outros proponentes; ou 

b) determinar que a Comissão Executiva superintenda a sua 
administração, enquanto não fôr organizada uma entidade autár-
quica para a sua exploração. 

Art. 10. A Comissão Executiva promoverá a aquisição de em-
barcações apropriadas em número e com características que permi-
tam o transporte eficiente e econômico do carvão. 

Parágrafo único. Essas embarcações serão reservadas para as 
linhas de transporte de carvão e só poderão ser destinadas a outros 
fins mediante audiência da Comissão Executiva e, após sua ex-
tinção, do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia. 

Art. 11. O uso das facilidades de pôrto e de transporte que 
forem estabelecidas ficará limitado aos tipos de carvão aprovados 
pelo Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, evitando-se, tanto 
quanto possível, a exportação de carvão bruto ou com caracterís-
ticas julgadas inconvenientes pelos órgãos competentes. 

Art. 12. Na fixação das tarifas de serviços públicos e de fretes 
para carvão, será sempre ouvido o Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia, adotando-se as taxas de amortização e juros usuais 
para tais casos. 

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, até 
o total de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros), fi-
nanciamento às indústrias nacionais que utilizem a pirita do carvão 
nacional na produção de ácido sulfúrico ou de enxôfre. 

-21-1 
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Parágrafo único. Os financiamentos serão concedidos me-
diante requerimento em que se descrevam as instalações da preten-
dente e sua situação econômica, e se forneçam esclarecimentos sôbre 
o processo de produção a empregar, que será submetido à aprecia-
ção do Departamento Nacional da Produção Mineral e do Conselho 
Nacional de Minas e Metalurgia. 

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder finan-
ciamentos, até o total de Cr$ 30. 000. 000,00 (trinta milhões de cru-
zeiros), às emprêsas mineradoras que desejarem ampliar ou criar 
serviços de assistência social, e melhorar as condições de vida dos 
trabalhadores da indústria do carvão, inclusive pela elevação do 
seu orçamento familiar. 

§ 1.º A Comissão Executiva poderá, em caráter supletivo, rea-
lizar empreendimentos relativos à assistência social, que interes-
sem aos trabalhadores de conjuntos de emprêsas mineradoras e 
transportadores de carvão, podendo despender nesses serviços até 
Cr$ 1O . 000 . 000,00 (dez milhões de cruzeiros) . 

§ 2.º As quantias r::i.ue, em assistência social, forem aplicadas 
diretamente pela Comi;ssão Executiva, nos têrmos do parágrafo 
anterior, serão deduzidc.Ls do montante mencionado n~ste artigo. 

Art. 15. Os financiamentos previstos nos Arts. 6.0, 13 e 14 
serão realizados sob condições favoráveis de juros e amortização, 
mediante garantias adequadas . 

Parágrafo único. Os contratos-tipo, as taxas de juros e os 
planos de resgate dos financiamentos serão submetidos à aprova-
ção do Presidente da República. 

Art. 16. Os financiamentos às emprêsas privadas serão con-
cedidos pela Comissão Executiva. 

§ 1.º A Comissão Executiva poderá contratar com institui-
ções bancárias a admini,stração dos financiamentos que conceder a 
emprêsas privadas. 

§ 2.0 Poderá ainda a Comissão contratar com tais instituições 
ou outras os próprios financiamentos, nos limites estabelecidos pelos 
Arts. 6.0 , 13 e 14, mediante sua aprovação aos empréstimos, em cada 
caso, correndo a diferença de juros por conta das verbas autori-
zadas nesta lei e das dotações que a seguir forem consignadas nos 
orçamentos. 

§ 3.0 Os contratos previstos nesta lei serão isentos de> impôsto 
do selo. 

http:deduzidc.Ls
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Art. 17. Os contratos de financiamento serão submetidos a 
registro no Tribunal de Contas. 

Parágrafo único. A fiscalização do cumprimento dos contra-
tos de financiamento compete à Comissão Executiva e, após sua 
extinção, ao Departamento Nacional da Produção Mineral. 

Art. 18. Obtidos os financiamentos externos ou internos, na 
forma dos Arts. 3.º e 16, § 2.º, ou realizados pelas próprias em-
prêsas privadas os investimentos previstos nesta lei, só serão apli-
cadas, das dotações correspondentes, constantes do Anexo n.0 1, as 
parcelas que se destinarem a satisfazer os encargos daqueles.finan-
ciamentns, consignando os orçamentos posteriores a 1955 as dota-
ções necessárias ao serviço de amortização e juros. 

Art. 19. O Presidente da República, ouvida a Comissão Exe-
cutiva, expedirá os atos necessários à solução das seguintes ques-
tões decorrentes da execução do Plano: 

a) modalidade de administração do Lavador de Capivari; 
b) modalidade de administração da frota carvoeira; 
e) distribuição da produção oriunda do Lavador de Capivari, 

de modo a atender, precipuamente, à indústria siderúrgica. 
Art. 20. Os equipamentos necessários à racionalização da in-

dústria do carvão, encomendados dentro de 4 (quatro) anos, goza-
rão, ouvida a Comissão Executiva, de prioridade na concessão de 
câmbio e de licença de importação, bem como de isenção de impostos 
e taxas aduaneiras. 

Art. 21. As despesas decorrentes da aplicação desta lei, que 
não resultem dos investimentos ou destinações específicas previs-
tos nos Itens 1 a 10 do Anexo n.º 1, serão atendidas com a dotação 
consignada no Item 12. 

Art. 22. As dotações de que trata o Art. 2.º, após registro pelo 
Tribunal de Contas, serão postas no Banco do Brasil, por anteci-
pação, à disposição do Diretor-Executivo, que as movimentará li-
vremente e comprovará seu emprêgo, no final de cada exercício, 
pelo processo de tomada de contas. 

Art. 23. Para efeito de aplicação, as dotações mencionadas 
no Art. 2.0 , terão validade até o exercício de 1956. 

Parágrafo único. As economias que eventualmente puderem 
ser feitas, em qualquer setor ou item do Anexo 1, salvo as referidas 
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no Art. 18, poderão ser aplicadas, ajuizo do Presidente da Repúbli-
ca, no refôrço da dotação destinada a outro setor ou item, nos têr-
mos desta lei . 

Art. 24. As despesas com os trabalhos da Comissão Executiva, 
no presente exercício, correrão à conta das dotações destinadas à 
racionalização da indústria do carvão, constantes do Anexo 4.0 , 

Verba 4, Consignação IX, Subconsignação 23, Item 5, Alínea 03, 
do orçamento vigente. 

Art. 25. A presente lei entrarâ em vigor na data da sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. 



ANEXO N.0 1 

PLANO DO CARVÃO NACIONAL 

Especificação das dotações 

I - Setor Transportes. 
a) em Santa Catarina: Cri 

1 - Construção do Pôrto de Imbituba, per-
mitindo acostagem de navios de 10 m 
de calado e carga mecânica do carvão, 
e indenizações correlatas . . . . . . . . . . . . . 160.000.000,0ll 

2 - Aquisição de uma frota carvoeira, 
para transporte a granel . . . . . . . . . . . . 110.000.000,00 

b) no Rio Grande do Sul: 
3 - Construção de ramais ferroviários 

para as minas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000,00 
4 - Construção de um parque carvoeiro ern 

Pôrto Alegre .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. .. . . 10.000.000,00 
c) na Estrada de Ferro Central do Brasil: 

5 - Construção de uma carvoeira ern Japeri 10.000.000,00 
d) no Pôrto de Rio de Janeiro: 

6 - Aparelhamento do pátio de carvão e 
dragagem ............................ . 25. 000. 000,00 

II - Setor Mineração e Indústria: 
7 - Financiamento da aquisição e insta-

lação de equipamento para as minas 
e de aparelhagem para a lavagem do 
carvão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000. 000,00 

8 - Financiamento das indústrias que uti-
lizarem carvão nacional como matéria-
prima, que consumirem pirita do car-
vão nacional ou que se destinarem a 
obter enxôfre dessa pirita . . . . . . . . . . . . 50. 000. 000,00 

9 - Assistência social aos trabalhadores 
da indústria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 000. 000,0ü 



- 326 -

III - Setor Pesquisa, Administração e eventuais 
10 - Pesquisas de carvão e investigações 

tecnológicas sôbre seu melhor apro-
veitamento ........................... . 50 . 000 . 000,00 

11 - Despesas administrativas com a execu-
ção do Plano ........................ . 20 . 000 . 000,00 

12 - Diferenças de orçamento das obras 
previstas e outros empreendimentos 
sõbre carvão, inclusive ev.entuals ..... . 70. 000. 000,00 

TOTAL 735. 000. 000,00 







O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o Sr. Lima Figueiredo, 
para encaminhar a votação. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, o Assessor-técnico do Presidente da República, no 
seu memorial justificativo declarou que, se a Central do Brasil não 
utilizasse carvão nacional, Volta Redonda não poderia assumir so-
zinha o sacrifício, e o Plano não poderia funcionar. 

Então, a Central do Brasil seria o dispositivo de déclanchement 
para o funcionamento do plano. Acontece, porém, que, ao mesmo 
tempo que o Presidente da República manda ao Congresso projeto 
acompanhado de Mensagem dispondo sôbre a queima de carvão na-
cional na principal estrada de ferro do País, autoriza essa mesma 
estrada a comprar 120 locomotivas Diesel-elétricas. Li, há pouco, 
nos jornais, que também à Noroeste do Brasil fôra concedida auto-
rização para aquisição dessas máquinas,· aliás sem concorrência 
pública, ao contrário do que estabelecia a Mensagem enviada ao 
Poder Legislativo. 

Essas máquinas Diesel, como já provei, lendo relatórios dos 
técnicos das nossas principais ferrovias, apesar da excelência sob 
todos os títulos, não foram recomendadas pelo II Congresso Brasi-
leiro de Engenharia e Indústria, realizado no Rio de Janeiro, em 
1946. 

As recomendações, no que toca ao planejamento dos transpor-
tes, são as seguintes: 

"21 - Que se elabore um plano nacional para estender 
a eletrificação das estradas de ferro a todos os trechos em 
que a densidade do tráfego e a intensidade dos transportes 
remunerem o capital de primeira instalação"; 

"22 - Que se complete sem interrupção a eletrifica-
ção das ferrovias de bitola larga, como o impõem a grande 
densidade do tráfego, a concentração, nas suas proximi-
dades, das maiores usinas geradores do País e a travessia 
dos trechos acidentados da Serra do Mar e da Serra da 
Mantiqueira"; 
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"23 - Que se prosssiga a eletrificação da E. F. Soro-
cabana, e se inicie a do trecho dos subúrbios da Leopoldina 
Railway, a da Paranaguá-Curitiba e a de outras estradas 
de bitola estreita"; 

Eu incluiria, também, a linha Auxiliar da Central. 
"24 - Que, feita a captação da cachoeira de Paulo 

Afonso, se dê início à eletrificação da Great Western e da 
· V. F. Leste Brasileiro"; 

As recomendações dêste Congresso, tôdas elas, se referiam à 
eletrificação das estradas de ferro. 

Mais adiante, como imperativo da defesa nacional, êste tabu 
que muitas vêzes atrapalha a solução dos nossos problemas, anto-
lhamos o seguinte: 

"27 - Que seja dada a necessária assistência e prote-
ção oficial à indústria carbonífera brasileira, considerada 
como de interêsse nacional, para garantir o suprimento 
de carvão às estradas de ferro e às indústrias essenciais, 
especialmente em tempo de guerra ou de crise nos países 
exportadores de pulha"; 

"28 - Que as estradas de ferro mantenham perma-
nentemente um certo número de unidades aparelhadas 
para a queima econômica do carvão nacional"; 

"29 - Que o aumento de consumo do carvão nacional 
resulte mais da homogeneidade das suas características e 
da modicidade do preço, do que da imposição de sua com:. 
pra em porcenta,,gem ligada ao carvão importado"; 

Nesse inciso, o Congresso recomendou que o carvão estrangeiro 
entrasse em livre concorrência com o carvão nacional, e não hou-
vesse imposição para se empregar o carvão brasileiro. 

"30 - Que, visando a uniformidade das característi-
cas do carvão n,acional, seja mantida a atual disposição 
legislativa que determina a entrega de todo o carvão de 
Santa Catarina à Companhia Siderúrgica Nacional, após 
o necessário beneficiamento na usina de Tubarão"; 

Aqui já êle não vê o emprêgo do carvão catarinense nas vias 
férreas. Está certo, pois devemos resolver isoladamente os problemas 
de carvão e de transporte: o primeiro, secundário, não pode, de 
modo algum prejudicar Q segundo, que é o essencial. Mas como, no 
Brasil, urgência de assuqtos é mito ... 

"31 - Que, em face da extensão necessária da eletri-
ficação das estradas de ferro de· maior densidade de trá-
fego no centro e sul do País se promovam novos mercados 
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para a utilização do carvão nacional, principalmente pela 
concessão de prêmios a instalações fixas apropriadas ao seu 
consumo, com a utilização dos subprodutos de destilação, 
de preferência o alcatrão para a pavimentação das estradas 
de rodagem"; 

Bravíssimos! Aqui está o caminho para a solução do problema 
carvoeiro! 

"32 - Que, para a redução do preço do carvão nacio-
nal seja mecanizada a sua extração, e se faça o aparelha-
mento das estradas de ferro e dos portos que servem as 
jazidas carboníferas, e do transporte marítimo, com a aqui-
sição de uma frota carvoeira apropriada". 

Vemos, desta leitura, que alguma coisa foi aproveitada no Plano 
do Carvão, mas que a tendência é para a eletrificação. Mais ainda: 
que o carvão é empregado nas ferrovias sómente como remédio, 
~o caso de guerra, defesa nacional. 

No meu parecer, na Comissão de Segurança Nacional, dizia eu 
que devíamos fazer a eletrificação no País e empregar as máquinas 
Diesel-elétricas, ou sómente Diesel. Para isso, devíamos fazer a ex-
ploração do nosso xisto betuminoso. 

Vejo, agora, no jornal, telegrama do chefe do Estado-Maior das 
Fôrças Armadas, o General de Exército · Alvaro Fiuza de Castro, 
dirigido ao Governador do Paraná Sr. Munhoz da Rocha, concebido 
nos seguintes têrmos: 

"Exmo. Sr. Governador Munhoz da Rocha. 
Tenho a satisfação de manifestar-lhe a magnífica im-

pressão causada neste Estado-Maior pela notícia, ultima-
mente divulgada, de que V. Ex.ª havia determinado provi-
dências para o imediato início do aproveitamento das ja-
zidas de esquisto betuminoso existentes nesse Estado. 

O Estado-Maior das Fôrças Armadas, há cêrca de cinco 
anos vem-se batendo junto aos poderes competentes do 
País pela utilização de t.ão grande riqueza nacional, tendo 
feito mesmo visitar por um dos seus subchefes, o Estado 
do Paraná e aí verificar os trabalhos que, de longa data, 
vinha realizando o ilustre engenheiro Professor Ludovico 
João Weber. 

Sabendo, agora, da iniciativa de V. Ex.ª, retomando o 
problema, apresso-me em vir trazer-lhe o aplauso e estí-
mulo dêste Estado-Maior, solicitando a V. Ex.ª determinar 
seja o mesmo informado, quando convenientemente, do 
andamento dos estudos e trabalhos realizados. 
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Sirvo-me do ensejo para manifestar-lhe o meu alto 
aprêço e a mais distinta consideração. - Alvaro Fiuza de 
Castro, General de Exército, Chefe do Estado-Maior das 
Fôrças Armadas". 

Está aqui uma das soluções: eletrificação, de um lado; diesel-
-elétrica, de outro, onde a primeira não puder ser feita. E, em vez 
de obrigarmos a queima de um carvão de fato imprestável, incapaz 
de concorrer com o que nos vem do estrangeiro, em preço e quali-
dade, desde agora exploremos essas jazidas de esquisto betuminoso 
a fim de que tenhamos, no mais curto prazo, óleo com que fazer 
movimentar as máquinas diesel-elétricas, o que resolve, pela velo-
cidade e pela capacidade de carga, o caso brasileiro. 

O Sr. Plácido Olímpio - E na indústria pesada o carvão nacio-
nal não serve ? 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Não estou discutindo êsse ponto. 
O Sr. Plácido Olímpio - Em primeiro lugar, em se tratando da 

defesa nacional, está a i:qdústria pesada, da qual tôdas as Nações 
cuidam. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - A indústria pesada, no Brasil, 
meu caro colega, está anO.ando de gatinhas. V. Ex.ª, quando pro-
feriu, marcialmente, seu discurso, falou em chapas, couraças e ca-
nhões, mas ainda não temos ferro sequer para fabricar enxadas. 
É o que estamos vendo. 

O Sr. Plácido Olímpio - Têmo-lo, entretanto, para fabricar 
trilhos destinados às estradas de ferro. 

O SR. LIMA FIGUEiflEDO - Todos sabem, porém, a que pe-
nas estamos realizando êsse trabalho. Os trilhos ficam-nos muito 
mais caros do que se os adquiríssemos no estrangeiro. Malgré tout, 
prefiro a solução nacionaJ. 

O Sr. Plácido Olímpio - A diesel-elétrica é mais vantajosa, 
mas sabe V. Ex.ª que eno:,rmíssimo seria o capital necessário à ele-
trificação de tôdas as estradas de ferro do País. Nem temos, creio, 
potencial hidráulico suficiente para tanto, pois êste se restringe a 
quinze milhões de quilowatts, dos quais apenas uns dez por cento 
são aplicados na iluminação das cidades e todo o mundo vive a 
clamar. Se formos aplical· êsse potencial também na eletrificação 
das estradas de ferro a situação ainda mais se agravará. 
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O SR. LIMA FIGUEIREDO - V. Ex.ª está confuso e em desa-
côrdo com a opinião dos técnicos que já trouxe em meu último dis-
curso. E citarei mais um, o Dr. Artur Pereira de Castilho, Presi-
dente da Conferência dos Diretores de Estradas de Ferro. 

Não estou debatendo o problema que V. Ex.ª apresenta, mas 
falando em defesa nacional, no que tange aos transportes, sua viga 
mestra. Sob êste prisma, olho o futuro do Brasil, tendo presente a 
miséria pela qual atravessa o País, fruto, quase exclusivo, da falta 
de transportes. Diáriamente esta Câmara se transforma em ver-
dadeiro muro de lamentações, uns a dizerem que têm produção 
mas não têm transporte, outros a se queixarem de que as florestas 
pegaram fogo, devido às locomotivas a carvão. 

O Sr. Plácido Olímpio - A carvão, não; a lenha. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - A lenha ou a carvão, tôdas elas 
dão fagulhas. E das segundas de vez em quando os foguistas jogam 
cinzas fundentes em mistura com carvão em labaredas ... 

O Sr. Plácido Olímpio - Se fôssem a carvão, não provocariam 
incêndio. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Vamos ouvir a opinião do Dr. 
Artur Pereira de Castilho, que exprime quanto foi aprovado na Con-
ferência dos Diretores de Estradas de Ferro, realizada, no Rio de 
Janeiro, em 1938: 

"Sôbre a importante questão do sistema de tração, 
adota-se integralmente a diretriz do programa ferroviário 
de 1946: 

"A nossa definitiva impressão sôbre as ferrovias bra-
sileiras é que elas têm de fato a sua sólida base de desen-
volvimento econômico, capaz de lutar contra qualquer 
concorrente, na adoção do sistema eletrificado; fatos con-
cretos já provaram essa asserção"; 

11 "A questão do zoneamento dos combustíveis é 
aceita, dentro do princípio de que a escolha do sistema de 
tração no programa ferroviário se refere ao tráfego mais 
intenso, predominante". 

"Assim na zona do carvão ou da lenha, com o sistema 
de tração vapor, excepcionalmente será permitida a ado-
ção da tração Diesel-elétrica ou Gás-elétrica para o serviço 
rápido e confortável dos passageiros, o que se recomenda 
aqui, como meio eficaz de recaptação do tráfego de viajan-
tes, desviado para o rodoviarismo. 
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Serão ainda permitidos a aquisição e o tráfego de car-
gas por locomotivas Diesel-elétricas em linhas de condições 
técnicas de exploração onerosa pela tração a vapor e cuja 
remodelação, além de demora, exigirá recursos financeiros 
sem a razoável compensação". 

Aqui se verifica a preferência da Diesel-elétrica, capaz de re-
aver o transporte conquistado pelos transportes rodoviários. 

"Em cada estrada, utilizando normalmente o carvão 
nacional, é indispensável proceder uma pesquisa tecnico-
econômica completa sôbre o uso do carvão beneficiado e do 
carvão in natura, para adotar em definitivo o combustível 
de mais favorável rendimento econômico". 

Dessa leitura chegamos à conclusão de que a solução principal 
é a eletrificação . 

De fato, dos 50 milhões de cavalos· de potencial elétrico, na 
América do Sul, 19 milhões estão no Brasil e grande parte no norte, 
na Amazônia, mas não pode ser empregado presentemente. Temos 
ainda essas quedas por todos os recantos do Brasil e que não foram 
aproveitadas convenientemente. Bem perto de nós encontramos o 
Rio Paraíba, os formadores e afluentes do Rio Paraná e muitos ou-
tros onde as águas correm sem produzir coisa alguma para o nosso 
País, que não acredita ne,sse presente que a natureza lhe deu. Mas 
isto é outra questão. 

Acabamos de receber de Londres a seguinte notícia: 

Um novo problema sôbre o carvão 

De Londres nos vem a notícia de que os atuais métodos 
de mineração e distribuição de carvão poderão vir a rece-
ber grandes alterações com a aplicação de um novo pro-
jeto de mineraçào e distribuição de carvão, o qual está 
sendo convenientemente estudado no estabelecimento cen-
trai de pesquisas da Junta Nacional de Carvão do Reino 
Unido. 

O referido projeto está fundado na trituração de todo 
o carvão até reduzi-lo a pó nas próprias galerias, de onde, 
juntamente com água, será bombeado e, possivelmente, 
distribuído às áreas industriais por meio de carbodutos, 
isto é, canalizações. 

O carvão, assim finamente pulverizado, já está sendo, 
aliás, misturado a aglomerantes e, em seguida, transfor-
mado em briquettes, que, dá mais calor que o carvão bru-
to, sendo também mais fàcilmente manuseáveis e unifor-
mes, quer em tamanho, quer em qualidade. 
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Foi projetada uma prensa para confeccionar os bri-
quettes, os quais pesam de 1,5 a 2 libras (de 700 g. a 900 
grs. aproximadamente), prensa essa que se acha instalada 
em Cardiff com uma produção de cinco toneladas por hora. 

A notícia é particularmente, para os nossos minera-
dores de carvão, muito interessante, pois que, possivelmen-
te, êsse processo permitirá, simultâneamente, dar ao pro-
duto nacional o beneficiamento de cuja falta tanto se res-
sente do qual vimos tratando destas colunas com fre-
qüência. 

A primeira observação, o que logo ressalta é a econo-
mia da mão-de-obra, do transporte examinado êste por 
todos os seus aspectos. 

No momento em que os nossos congressistas exami-
nam a mensagem do Executivo sôbre o Plano do Carvão, 
estudado, em memorável mesa-redonda sob a presidên-
cia do ex-Ministro da Viação e atual deputado, engenheiro 
Clóvis Pestana, a notícia que estamos veiculando alarga 
os horizontes para um exame mais profundo da matéria, 
que tanto interessa à economia nacional e aos nossos pro-
blemas, de segurança. 

:t!:sse processo, já lembrado entre nós, não foi aceito, nem o 
será, porque os nossos mineradores querem continuar a vender 
terra preta por carvão, querem ficar ricos à custa da miséria do 
Brasil. Qualquer beneficiamento aumentàrá o. preço de custo, e 
isto não lhes convém. 

Considero o projeto um aleijão, Sr. Presidente, e alerto a Câ-
mara para o fato de que, se o aprovar, o Brasil estará condenado a 
viver sempre de gatinhas, sem meios de transportar aquilo que dará 
fôrça e vigor ao povo brasileiro - alimentação suficiente! (Muito 
bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam o projeto 
queiram ficar como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
O Projeto volta à Comissão de Finanças a fim de redigir para 

a segunda discussão. 



Sessão em 24 de outubro de 1951 

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa e é deferido o seguinte 

Requerimento 

Sr. Presidente: 
Como líder de Partido, solicito a V. Ex.ª conceder a palavra ao 

Sr. Deputado Saulo Ramos para fazer uma comunicação. - Joel 
Presídio, Líder do PTB. 

Tem a palavra o Sf. Saulo Ramos, como líder de Partido. 

O SR. SAULO RAP40S (Lê o seguinte discurso) - Sr. Presi-
dente e Srs. Deputados. 

O Plano do Carvãq Nacional enviado a esta Casa apenso à 
Mensagem Presidencial p..º 252 é, portanto, projeto de lei de origem 
governamental. 

Quero de início me compartilhar com os senhores Deputados 
pelo espírito de alta cor.p.preensão verificado em tôrno dos debates 
e das soluções dos proplemas administrativos e econômicos que 
transitam no Parlamento brasileiro, nesta legislatura . 

.!:sses debates ou essas soluções bem revelam através a diversa 
aplicação e atuação dos partidos que aqui se situam, que estamos 
compreendendo as substanciais modificações de estrutura da socie-
dade contemporânea sôbre todos os seus aspectos: culturais, sociais, 
políticos e econômicos . 

O Plano do Carvão visando a nacionalização do melhor aprovei-
tamento dessa riqueza básica, constitui sem dúvida, mais um teste 
da representação dos pi:~rtidos políticos e da própria iniciativa go-
vernamental. 
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O Plano é um resultado das duas grandes crises da mineração 
carbonífera nos anos de 1947-1949, bem como caracteriza a orien-
tação da política econômica traçada pelo Presidente Vargas desde 
a revolução de 3 de outubro de 1930. 

Essa mineração iniciada em fins de 1800 no Rio Grande do Sul 
e princípio de 1900 em Santa Catarina e Paraná teve início desor-
denado, sofrendo crises periódicas até o advento da última guerra 
e a instalação da Siderúrgica Nacional. 

Êsses fatos deram consistência e estabilidade à inversão, daí o 
motivo em que as duas últimas crises foram encontrar soluções 
nas mesas-redondas do carvão (1947 e 1949), reunindo em tôrno 
delas representantes do poder público, representações de entidades 
dos homens da produção e do trabalho de nossas hulheiras. 

Das conclusões dêsses trabalhos é que se criou o Plano do Car-
vão Nacional. 

O Sr. Presidente Vargas, no presente como no seu passado, e 
de acôrdo com a observação desenvolvida durante a campanha 
eleitoral que o fêz Presidente da República, haveria de orientar 
como Govêrno os delineamentos do Plano, discriminando direta-
mente os trabalhos de seus colaboradores. O Plano mereceu acura-
dos estudos dos departamentos técnicos do. Govêrno com a audiên-
cia dos homens e dos sindicatos da mineração. 

Eis porque nós do Partido Trabalhista, como a grande maioria 
dos Srs. Deputados, aceitamos não só o pedido de urgência para o 
trânsito rápido do projeto nesta Casa, como a sua aprovação den-
tro das características enviadas pelo próprio Govêrno. Contudo a 
nós do PTB não cabe o silêncio em tôrno do parecer do Deputado 
Lima Figueiredo, nobre representante do Partido Social Progres-
sista, aprovado pela Comissão de Segurança Nacional: 

Senão vejamos o que diz o parecer. 
O Deputado Lima Figueiredo, relator do P. e. N., na Comis-

são de Segurança Nacional, assim se expressou: 

"7. Da leitura atenta do projeto e seus Anexos, che-
guei às seguintes conclusões: 

a) o projeto visa atender às emprêsas mineradoras 
em detrimento dos consumidores; 

b) o projeto tem em mira aumentar a produção, 
quando o problema a resolver é o de melhorar a qualidade; 

-22-I 
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e) o projeto é prejudicial ao Estado, porque, para 
sua execução, necessitará de leis complementares, a fim de 
que sejam postas em prática as medidas contidas na Men-
sagem Presidencial e no Memorial". 

Essas conclusões são inaceitáveis. 
O projeto tem em mira a racionalização da indústria carvoeira, 

dando-lhe amparo econômico e financeiro para que se desenvolva 
com ritmo normal todos os aspectos do ciclo: mineração, transpor-
tes, distribuição, comércio e consumo. 

O Sr. Lima Figueiredo - Uma coisa que ainda não disse, mas 
que vou dizer agora, neste aparte a V. Ex.ª, é que tanto o projeto é 
prejudicial ao Estado que o Govêrno vai financiar os mineradores 
sem saber o que as minas podem dar. Quando um agricultor quer 
empréstimo ou financiamento qualquer, êle tem de provar milhões 
de coisas para poder receber tuta-e-meia e plantar gêneros para o 
povo comer. 1!:ste é mais um aspecto de que o projeto é prejudicial ao 
Estado. 1!:sse plano não cogita de prospecção nem de sondagens . 

1 ' 

Lá, se V. Ex.ª cavar o c1fião, vai encontrar uns dez centímetros de 
carvão, depois um metro de terra, em seguida outros dez centíme-
tros de carvão, e assim por diante. E se essa exploração não fôr 
bem feita, não se poderá saber quanto aquilo vale. E como vamos 
dar dinheiro a êsses ho~nens, sem conhecer o valor das minas? 

O SR. SAULO RAMOS -As razões agora aduzidas por V. Ex.ª 
ainda não são razoáveis. Prospecções já foram feitas. A quantidade 
de carvão existente no :ijio Grande do Sul é de mais de um milhão 
de toneladas e em outro tanto estão calculadas as reservas só da 
região sul do Estado de Santa Catarina. Devo dizer a V. Ex.ª que 
afloramentos de carvão não são apenas vistos e estudados no sul, 
no centro e no planalto tj.e Santa Catarina, mas observa-se êsse aflo-
ramento também no Paraná, em São Paulo, no Piauí e até na região 
do Xingu. Isto seria o bastante para que o Govêrno viesse em apoio 
da mineração brasileira, pela instituição do Plano do Carvão. 

O Sr. Lima Figueiredo - Isso é ufanismo. 

O SR. SAULO RAlV.j:OS - Não é ufanismo, mas realidade da 
técnica e da ciência, e da natureza do subsolo brasileiro. 

O Sr. Lima Figueiredo - É por isso que o Brasil não vai para 
a frente. 
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O SR. SAULO RAMOS - O Brasil vai para a frente, apesar 
do parecer dado por V. Ex.ª na Comissão de Segurança Nacional. 

Respondo às conclusões de V. Ex.ª com as palavras do próprio 
Presidente Vargas, na Mensagem enviada ao Congresso: 

"Os fundamentos gerais técnico-econômicos que nor-
teiam o Plano são essencialmente os seguintes: 

a) necessidade de manter a indústria em atividade, 
assegurando-lhe, de imediato, um nível de produção da 
ordem de 2 a 3 milhões de toneladas de carvões lavados, 
entregues ao consumo; 

b) não impor o carvão ao consumo fora de seu em-
prêgo útil e além de seu raio de ação própria, considerando 
suas características específicas e zonas geo-econômicas; 

e) racionalizar a indústria, desde a extração e trans-
porte até à distribuição, para baratear o preço da caloria 
a tal ponto que o uso do combustível nacional não seja 
desvantajoso, ou se mantenha apenas por medidas de con-
sumo forçado; 

d) disseminar o beneficiamento do carvão, de modo 
a transportar o produto tratado, destinando-se os tipos im-
puros, resultantes da lavagem, ao uso local, em usinas ter-
melétricas ou outras indústrias, que desenvolvam e di-
versifiquem a economia das zonas de mineração; 

e) desenvolver as aplicações do carvão e seus rejeito:; 
e sua industrialização local. 

Os estudos realizados pelos técnicos demonstram a 
possibilidade de conseguir consideráveis reduções no custo 
da mineração e do transporte, desde que sejam feitas as 
substanciais inversões na mecanização e beneficiamento 
em obras públicas e no aparelhamento de portos e estradas, 
previstas no Plano. 

As principais economias contempladas são as seguin-
tes: 

a) diminuição do preço de venda do carvão bruto, 
que atualmente oscila entre Cr$ 120,00 e Cr$ 170,00-t, 
para Cr$ 100,00 fob, minas, com o resultado da mecani-
zação. 

b) diminuição do frete marítimo, entre Santa Cata-
rina e Rio, de cêrca de Cr$ 140,00-t para Cr$ 45,00, me-
diante a conjugação do uso de navios não só maiores, mas 
também, de características adequadas, com a normaliza-
ção do ciclo de viagens; 

e) diminuição de Cr$ 40,00-t no custo de transporte 
no Rio Grande do Sul, pela ligação direta da Viação Férrea 
com as minas. 
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Prevê-se que, após quatro anos de execução do Pla-
no, poderá ser alcançada urna produção mínima vendá-
vel de 2. 500. 000-t, correspondente a 3. 700. 000-t de car-
vão bruto, cifras estas que representam quase o dôbro 
das atuais. · 

As mencionadas reduções conjugadas ao aumento do 
consumo, justificam amplamente a previsão de que os pre-
ços de venda nos centros consumidores baixarão para me-
tade das atuais cifras. 

A racionalização da indústria do carvão proporcio-
nará à União e aos Estados consideráveis economias efe-
tivas nos orçamentos normais de diversas autarquias, 
cujos deficits acabam onerando, por um caminho ou ou-
tro, o Tesouro Nacional. Calcula-se que as economias di-
retas dessa origem sejam bastantes para amortizar o Plano 
em 6 ou 7 anos, pois a diminuição das despesas de custeio 
das ernprêsas de serviço público da União e de alguns Es-
tados, consumidores de carvão, deverá atingir a cêrca de 
Cr$ 120. 000. 000,00 anuais" . 

.·O Deputado Lima Figueiredo no seu longo parecer, fugindo 
às diretrizes essenciais 1 do plano, se mostra simpático à "dieseletri-
flcação" das estradas de ferro, afirmando: 

"O Projeto é contra os interêsses do Estado. A tendên-
. eia das ferrovias é para a tração elétrica ou Diesel-elétrica, 
de modo que, ~provar-se um Plano do Carvão Nacional com 
a base do seu uso nas estradas de ferro - é entravar o 
progresso do País" . 

O Plano do Carvão tem base ampla e não unilateral corno afir-
ma. o pobre deputado po PSD. 

(J Sr. Lima Figueiredo - Quem o disse foi o Engenheiro Mário 
Pinto; 

O SR. SAULO RAMOS - Numa hipótese absurda que fôsse 
êss~ o .espírito do Plar~o e que as nossas locomotivas e máquinas 
fôssem acionadas com energia elétrica, com óleo diesel ou até mes-
mo com energia atômica, ainda se justificaria o Plano nas bases 
propostas pelo Govêrno. 

Sem carvão não há siderurgia.  
Sem siderurgia não há ferro e aço.  
Sem ferro e aço não se constroem locomotivas ou máquinas.  
Sem· máquinas e ipstrurnentos de produção não há progresso.  
Ó Sr. Lima Figueiredo - Pura literatura! 
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plano nacional se resume na solução do problema de Santa 
Catarina, com o qual não estou de acôrdo, conforme V. Ex.ª 
verificará, depois de eu expor meu ponto de vista. 

O Sr. Saulo Ramos - É que o carvão do Rio Grande 
do Sul não oferece as mesmas características do de Santa 
Catarina, nem o do Paraná que é um carvão antracitoso, 
como também existe em Santa Catarina carvão dêsse tipo. 
O dêste último Estado, porém, produz coque metalúrgico. 
É natural, pois, que sendo êste carvão coqueificável, sejam 
voltadas as atenções para Santa Catarina, porque daí é 
que há de vir o coque para alimentar Volta Redonda, a 
siderurgia nacional. 

V. Ex.ª está vendo o problema por um prisma e eu, 
por outro. Chegaremos mais adiante, a fazer confronto dos 
nossos pontos de vista. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO- Obriga a Central a con-
sumir o carvão catarinense e se ela não o quiser, o mag-
nífico Plano o "Plano salvador do Brasil" desabará como 
castelo de cartas. . Isso é Plano? Ao fazermos planos de 
informações, d~ manobras e de emprêgo das tropas, sem-
pre procuramos ter uma solução que atendesse a todos os 
adversários. E1, se assim não acontecesse, não seria plano 
e sim vôos de imaginação, exercícios para as meninges ... 

O Sr. Saulp Ramos - A maneira de se produzir coque 
com carvão de Santa Catarina para Volta Redonda nos 
obriga a produzir o carvão necessário para alimentar a 
Central do Brasil. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Isso é uma coisa que 
virá mais adia~1te. É fato mais científico. Estou transmi-
tindo a opiniãp do técnico: se a Central não comprar o 
carvão de Santa Catarina, não funciona o Plano. Se isso 
fôsse um Plano, atenderia a tôdas as condições, quer a 
Central compr~sse ou não. No memorial justificativo do 
Assessor-técnico não se encontra uma solução. Ou a Cen-
tral morre com o carvão ou morre com Volta Redonda 
- e nós teremos liquidado o nosso principal transporte 
- o que é preciso é que se salve o Plano do Carvão. 

O Sr. Saulo Ramos - Vamos dar razão ao engenheiro 
Mário Pinto. Para alimentar Volta Redonda com o coque 
de Santa Catarina é necessária a produção de um tipo 
de carvão par~ ser consumido pela Central e por outras 
entidades, cujos máquinas ou grelhas usam êsse tipo de 
carvão. 
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O SR. LIMA FIGUEIREDO - Não posso ficar com 
V. Ex.a. Prefiro ficar com os transportes, que são a ossa-
tura, a espinha dorsal do País. 

O Sr. Saulo Ramos - Prefiro ficar com o engenherio 
Mário Pinto e com a realidade da técnica. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - É um direito que assiste 
a V. Ex.ª. 

E por isso merece o Plano a adjetivação que lhe dei, 
fantasio~o, faramalheiro e mais um que lhe dou agora -
impatriótico. O Plano é um bléfe, com os artifícios mais 
pomposos seus idealizadores desejam embelezar a Nação. 

Então o Plano ficou nisso: Pasmem, senhores! . O Pa-
raná mandado às urtigas, o Rio Grande do Sul adstrito às 
suas fronteiras, como já se achava, e Santa Catarina na 
dependência do holocáusto da Central do Brasil. Eu pode-
ria ser a favor disso, Senhores? Certamente, não. Podem 
vestir êsse rei do jeito que quiserem, mas para mim êle 
estará sempre nú. . . nuíssimo ... 

O Sr. Saulo Ramos - A vestimenta é técnica e cien-
tífica, nobre Deputado. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Entrando na parte de 
como atender aos supremos interêsses do Brasil, direi aos 
meus nobres companheiros que .o que convém à defesa 
nacional, em primeiro lugar, é o transporte - transporte 
rápido, seguro e barato. 

O resto vem depois. 
Para mim, o Govêrno devia nacionalizar aquelas mi-

nas, a fim de que, durante a paz, se fizessem somente as 
traçagens, isto é, a abertura das minas e galerias até os 
salões, de modo que se viesse amanhã uma guerra, elas 
estariam em ponto de poder começar a fornecer o carvão 
para nossa metalurgia. 

O Sr. Saulo Ramos - V. Ex.ª me concede um aparte? 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Peço ao nobre colega 

me permita concluir meu raciocínio. 
Como estamos, atualmente, em tempo de paz, deve-

mos comprar combustível, líquido ou sólido, estrangeiro, 
que é barato e traz melhores resultados, tanto que a nossa 
siderurgia emprega 75 % do carvão estrangeiro e 25 % do 
nacional. 

Não sabemos, ainda, o que aquelas minas têm: não 
há sondagens e não há prospecções dignas de fé, digam o 
que disserem. Consultei os técnicos e não encontrei nenhu-
ma. Devemos, então, guardar aquilo avaramente. Num ca-
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so de guerra, como em 1914 e 1939, teremos tudo prospec-
tado: as minas planejadas, os salães determinados e pron-
tos, podendo começar o trabalho imediatamente, de um 
momento para outro. 

A nossa metalurgia não sofrerá qualquer atraso. 
Dizem que vamos tirar divisas do estrangeiro. í!:ste 

argumento é infantil. 
Nós, de divisas tiramos em enceradeiras, tiramos em 

perfumes, tiramos até em melões, sendo País do qual já 
disse Caminha: "em se plantando dá". 

Entretanto, se opõem à compra de carvão e óleo mais 
barato e melhor para a nossa indústria, indústria de que 
o caboclo não quer nem a enxada, pois anda caçando a es-
trangeira, porque em cada enxadada que dá na terra, com 
seu esfôrço e seu suor, a enxada nacional quebra; nós, que 
ainda não temos indústria; nós com indústria prejudicial 
à agricultura, não devemos tirar divisas para comprar 
combustível ? Os que assim afirmam estão fazendo de-
magogia, querem apenas fazer oposição. O certo é que 
devemos comprar, em tempo de paz, êsses combustíveis 
e fazer as pro~pecções, preparando as minas, gastando 
pouco a pouco, para que, no momento da guerra, possamos 
substituir o co~bustível comprado no estrangeiro pelo 
que temos no País . Para as nossas refinarias de petróleo 
devemos incontinente construir fábricas de ácido sulfúrico 
em Santa Catarina, aproveitando as piritas. 

É êste o meu ponto de vista. 
Tenho recepido telegramas angustiosos do Sindicato 

dos Metalúrgicos de Crisciúma, e me admiro de que os Sin-
dica tos de carvã,o de Santa Catarina, que agora fazem re-
clamações, não tenham comparecido à Conferência de Ara-
xá. Nessa Conferência no setor de "Circulação e Transpor-
te", por não terem comparecido os representantes catari-
nenses, dos sinqicatos das federações dos serviços sociais, 
ficou resolvido na III Comissão, Circulação e Transporte, 
cujo relator er~ nosso atual Ministro da Viação, Alvaro 
de Souza Lima, o seguinte: 

"6. - a eletrificação das vias férreas de grande trá-
fego, com a utilização da energia proveniente, quer de 
usinas hidrelétricas, quer de usinas térmicas que usem 
combustíveis baratos. 

Ora, a essa reunião, popular, a êsse conclave democrá-
tico, os homens que desejam à outrance êste Plano de 
Carvão deveriarp ter comparecido, a fim de colaborarem 
nas recomendações da Conferência, acêrca do Plano do 
Carvão Nacional. 
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O Sr. Saulo Ramos - O Estado de Santa Catarina se 
fêz representar, nessa Conferência, por catarinenses ilus-
tres. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Mas não especializados 
no ramo. 

O Sr. Saulo Ramos - Agora, o Plano que V. Ex.ª 
preconizou para a nacionalização do carvão, para que o 
Govêrno abrisse galerias no tempo de paz devo dizer que 
é bem a antítese do Plano do engenheiro Mário Pinto. Co-
mo brasileiro acho que o carvão é, acima de tudo, matéria 
básica da defesa nacional, fator de industrialização e, por 
isso, deve ser explorado, tanto na paz como na guerra. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Prezo e respeito a opi-
nião de V. Ex.ª. Não concordo, porém, com a mesma. Cada 
um de nós tem uma idéia. Se todo o mundo tivesse os 
mesmos ideais, estaríamos num paraíso. 

O Sr. Saulo Ramos - A luz da ciência econômica, de-
vemos explorar nosso carvão, em todos os tempos, a fim 
de têrmos uma siderurgia nacional, isto é, ferro e aço, 
para podermos construir o progresso e a defesa da paz. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - É uma opinião.  
O Sr. Saulo Ramos - Nunc1;t realizar críticas, como  

V. Ex.ª está fazendo, ao afirmar que o carvão nacional não 
fornece energia para movimentar as nossas máquinas. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção. Lembro estar a fin-
dar-se o tempo de que dispõe o orador. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Peço ao Sr. Deputado 
Saulo Ramos que me permita concluir o discurso. 

O Sr. Saulo Ramos - Com muito prazer. 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Antes de deixar a tri-

buna, Sr. Presidente, lerei oportuno e interessante artigo 
referente ao Plano do Carvão - "Como atender à defesa 
nacional e aos interêsses do Brasil" - do engenheiro Ber-
nardino Lapa, publicado no "Jornal do Brasil" de hoje". 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para comentar críti-
cas feitas pelo grande órgão da imprensa, "Diário de Notícias'', que, 
em suas colunas, acusa o Govêrno do Presidente Vargas. 

No dia 27, êsse jornal, em grande manchete, dizia: "Estranha 
e contraditória omissão do Govêrno "trabalhista" do Sr. Getúlio 
Vargas". 
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E logo vêm os subtítulos: "Manda Mensagem ao Congresso 
concedendo vultoso empréstimo aos mineradores, mas se esquece 
dos mineiros". Pinta o Deputado Jorge Lacerda a crua realidade 
do homem que vive nas minas catarinenses -: A "genrocracia" e 
sua influência nos regimes" etc. 

O Sr. Lima Figueiredo - V. Ex.ª acredita em assistência social 
através de financiamento? 

O SR. SAULO RAMOS - A assistência social, no País, é obra 
positiva e está representada pela legislação social trabalhista. 

O Sr. Lima Figueiredo -Apesar dêsse dinheiro, os homens vão 
continuar esfarrapados. Há pouco li fr~se de Valentim Bouças, es-
clarecendo que lá queriam trabalhadores de 14 a 16 anos, porque 
ainda tinham os pulmões frescos . 

O SR. SAULO RAMOS - É uma informação errônea. 
A mineração, em Santa Catarina, desde os seus primórdios, não 

teve desenvolvimento c~mtinuado e sim desordenado. Não é êste o 
aspecto que caracteriza a mineração catarinense e nem desejo co-
mentar essa afirmativa bastante desumana. E diz o "Diário de No-
tícias" do dia 23 de outubro: "corrigem os deputados uma grave 
omissão do Govêrno trabalhista". 

Aprova a Câmara e:menda destinando quinze milhões para as-
sistência aos trabalhadores das minas de carvão - "Será aplicada 
a dotação a partir do próximo ano, nos têrmos da emenda do Sr. 
Jorge Lacerda - Suborcfinar-se-á diretamente ao Presidente da Re-
pública a Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional." 

Ora, Sr. Presidente, esta Câmara em nada corrigiu, em nada 
modificou o Plano do C~rvão. 

O Sr. Agripa Faria -- Não é lamentável que o Sr. Deputado Li-
ma Figueiredo analise o Plano do Carvão, pois S. Ex. a tem o mesmo 
espírito de progresso; tem o mesmo sentido, suas palavras. 

O Sr. Lima Figueiredo - Obrigado ao nobre colega. 
O Sr. Agripa Faria-- O que é lamentável é que não se houvesse 

focalizado - acho, porém, que o nobre orador o vai fazer - o esta-
do em que se achava o carvão nacional.O que não era admissível 
é que catarinense algum viesse para a tribuna da Câmara lamentar 
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ou apontar erros do Plano do Carvão Nacional. Desejávamos que o 
Plano fôsse aprovado, tal qual o Executivo o mandou para aqui, 
embora, como tôda obra humana, tivesse erros e virtudes. 

O SR. SAULO RAMOS - Foi o que afirmei, e êsse foi o procedi-
mento da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, como dos de-
mais partidos. 

O Sr. Agripa Faria - No tocante ao problema social, quero fri-
sar que mostrei ao Deputado Jorge Lacerda, falando sôbre o assunto 
do carvão de Santa Catarina, que a bancada iria oferecer emenda 
nesse sentido, a qual foi apresentada pelo Deputado Plácido Olím-
pio... 

O SR. SAULO RAMOS - Concordo com V. Ex.ª... 
O Sr. Agripa Faria - A nós nunca interessou que a emenda 

partisse de fulano ou sicrano, mas sobretudo que os mineiros fôssern 
contemplados. O que é de lamentar, no entanto, é que a emenda 
Plácido Olímpio tivesse sido rejeitada e aprovada na Comissão de 
Finanças subemenda quase semelhante à do Deputado Plácido 
Olímpio, embora ambas colimassem a mesma finalidade... 

O SR. SA ULO RAMOS - Distribuição por partes iguais era a 
emenda Plácido Olímpio semelhante à do Deputado Lacerda. 

O Sr. Agripa Faria - ... com distribuição, em cada ano, para 
o Serviço de Assistência Social. O que desejo acentuar, também, meu 
caro Deputado, é que sempre consideramos essa assistência social 
aos mineiros urna necessidade, e tanto a bancada catarinense a en-
carou assim, como que essa iniciativa, embora partida do Deputado 
Plácido Olímpio, da União Democrática Nacional teve o apoio sem 
restrições do Partido Social Democrático e do PTB. 

O SR. SAULO RAMOS - Como, aliás, muito elegantemente 
apoiou o Deputado Plácido Olímpio o Plano do Carvão Nacional, 
defendendo-o quando o mesmo fôra atacado desta tribuna. 

O Sr. Agripa Faria - Muito bem. Agora, o que é de salientar é 
que nós desejávamos fôsse o Plano aprovado tal qual o enviara o 
Executivo a esta Casa. Entretanto, as emendas apareceram, e acre-
dito que a bancada de Santa Catarina, na sua totalidade, trabalhou 
no sentido de que o Plano fôsse aprovado, com as modificações que a 
bancada catarinense sugeriu. 
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O Sr. Celso Peçanha - Quero trazer, neste instante, meu tes-
temunho da atuação de V. Ex.a, Sr. Deputado Saulo Ramos, com re-
ferência ao Plano do Carvão Nacional. Ouvi várias vêzes V. Ex.ª 
conversando com o nobre líder do Partido Trabalhista Brasileiro, 
nesta Casa, Sr. Deputado Brochado da Rocha, e pedindo o apoio 
da bancada trabalhista a tôda e qualquer medida que viesse melho-
rar a situação dos trabalhadores daquela zona, inclusive aquelas 
que fêz em colaboração com o nosso líder, o Deputado Lacerda. 
V. Ex.ª demonstrou, na nossa bancada, ser defensor intransigente 
do problema do trabalhador ligado ao carvão. 

O SR. SAULO RAMOS - Agradeço o aparte de V. Ex.a, um 
dos mais brilhantes deputados da banc~da trabalhista. 

O Sr. Celso Peçanha - Faço apenas justiça a V. Ex.ª. 
O Sr. Lima Figueiredo - V. Ex.ª sabe que, na Mensagem, vem 

a declaração da Assessor-técnico da Presidência da República, se-
gundo a qual, com a mecanização, muitos mineiros iam ser dispen-
sados do seu trabalho. 

O SR. SAULO RAMOS - É natural. 
O Sr. Lima Figueireqo - Não acho natural, numa época de fo-

me, em que o mineiro já não ganha para comer quando trabalha; 
e muito menos· quando não trabalhar. 

O SR. SAULO RAMOS - Um País com indústria em pleno de-
senvolvimento não oferei::e o temor demonstrado por V. Ex.ª em 
relação ao desemprêgo. Novas indústrias surgirão... 

O Sr. Lima Figueiredo - Afirma o Assessor-técnico que êsses 
homens que serão dispensados já estão quase ou mesmo tuber-
culosos. 

O SR. SAULO RAMOS -O quadro não é tão tétrico. 
O Sr. Lima Figueiredo - A mina de carvão é uma fábrica de 

tuberculosos. ~sses homeµs vão ser empregados em trabalhos agro-
-pecuários. Não conheço a região, mas todos dizem que lá não 
existe a indústria agro-p~cuária. 

O SR. SAULO RAMOS - No sul catarinense existem várias 
outras indústrias. Os trabalhadores são atingidos por várias molés-
tias pleura-pulmonares e a fábrica de tuberculosos não é tão exa-
gerada como afirma V. ~x.ª· 
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O Sr. Lima Figueiredo - Acredita V. Ex.ª que se êsses homens 
pudessem trabalhar na agro-pecuária, iriam procurar emprêgo em 
minas de carvão? Ninguém acreditará nisso. Só o fariam se recebes-
sem salários muito altos. 

O SR. SAULO RAMOS - Em Santa Catarina, o nosso caboclo 
se transformou no mineiro heróico. O homem rural foi trabalhar 
nas minas e hoje temos uma legião de mineiros. Há, porém, engano 
de V. Ex.ª, quando diz que o Plano prejudicará os trabalhares pelo 
desemprêgo. Pode apenas restringir o número de trabalhadores. 

O Sr. Lima Figueiredo - O tempo dirá a V. Ex.ª. 

O SR. SAULO RAMOS - Dirá a V. Ex.ª e ainda mais ao Brasil. 
A posteridade justificará plenamente o trabalho do Govêrno de hoje 
como o nosso trabalho em benefício do povo e principalmente dos 
trabalhadores do Brasil. 

O Sr. Lima Figueiredo- Tudo o que dissermos ficará nos Anais. 
Não acharia V. Ex.ª justo que êsses homens que vão ser dis-

pensados fôssem obrigatoriamente aceitos nos trabalhos do Pôrto 
de Imbituba? 

O SR. SAULO RAMOS - Não sou do!1o de emprêsas no sul do 
Estado. 

O Sr. Lima Figueiredo - Mas V. Ex.ª é representante do povo 
de Santa Catarina e não quererá deixar os mineiros serem dispensa-
dos do trabalho. 

O SR. SAULO RAMOS - Os mineiros estão amparados pela le-
gislação trabalhista e trabalho não lhes faltará no dia de amanhã. 

O Sr. Lima Figueiredo - Apesar de estarem com a saúde aba-
lada, vão ficar sem trabalho. V. Ex. a mesmo reconheceu isto. 

O SR. SAULO RAMOS - Não reconheci e não reconheço ab-
solutamente tal situação. 

O Sr. Lima Figueiredo - Oxalá que isto suceda. Não é, porém, 
o que está na Mensagem. Com a mecanização, os homens vão ser 
dispensados. 

O SR. SAULO RAMOS - O engenheiro Mário Pinto, ao foca-
lizar o projeto, declara que êle assegurará a estabilidade e o traba-
lho para os mineiros. 
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O Sr. Lima Figueiredo - O trabalho na indústria agro-pecuá-
ria. 

O SR. SAULO RAMOS -Ao ver de V. Ex.a, que não conhece a 
região carbonífera, o que não sucede comigo, que a conheço mui-
to bem. 

O Sr. Lima Figueiredo - Mas está escrito e ninguém poderá 
tirar daí. 

O SR. SAULO RAMOS - O aparte a mim dirigido pelo nobre 
Deputado Agripa Faria foi de fato bastante esclarecedor, porque o 
Plano prevê uma quantia de 30 milhões de cruzeiros que será apli-
cada em benefício dos trabalnadores. E, pelo Art. 14, o Govêrno 
ficava com o direito de, supletivamente, usar 10 milhões de cruzei-
ros. A emenda apresentada pelo ilustre Deputado Plácido Olímpio 
que dividia em partes iguais a quantia é idêntica à do Deputado 
Jorge Lacerda. Ao regressar de uma viagem rápida que fiz a Recife, 
com surprêsa assisti, na Comissão de Economia, ao nobre relator da 
matéria, Deputado LeobeJ;to Leal, apresentar uma subemenda à 
emenda do Deputado Jor~e Lacerda, que foi aprovada pela Casa, 
enquadrando-a devidamente no Plano. Foi aliás aprovada com o 
voto unânime da bancada trabalhista. Não posso, no entanto, di-
zer que, por esta emenda, sejam dados aos trabalhadores isto é, 
aos mineiros mais 15 milhões. O Plano previa 30 milhões. Continua 
a cifra de 30 milhões ap(>s aprovação do Plano. Dizer-se que o 
Plano não previa benefícios para os trabalhadores é ignorá-lo, bem 
como a legislação traball'.1.ista, porque, onde existe indústria de-
senvolvida, existe amparo ao trabalhador devido a essa lei magna. 

O Sr. Agripa Faria - No tocante ao assunto de assistência so-
cial ao mineiro, deve-se frisar que, contràriamente ao ponto de vista 
do nobre colega e amigo General Lima Figueiredo, a ação supletiva 
do Estado é necessária. É preciso que o dono da mina empregue um 
pouco do seu capital em benefício do mineiro... 

O Sr. Lima Figueiredo - ~le recebe financiamento para isso? 
O Sr. Agripa Faria - ... é necessário que a iniciativa parti-

cular seja estimulaàa. Não se pode pôr aos ombros do Govêrno tôda 
a sorte de benefícios que devem ser distribuídos ao povo. O dono da 
mina, no caso, deve també:µi suportar um pouco com o ônus dessa 
assistência. 
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O Sr. Lima Figueiredo -Até agora êles não fizeram nada. 
O SR. SAULO RAMOS - Têm feito muito dentro de suas pos-

sibilidades. 
O Sr. Agripa Faria - E' por isso que está sendo levado suple-

tivamente ao dono da mina o numerário para êsse fim. 

O SR. SAULO RAMOS - Em Santa Catarina a iniciativa pri-
vada tem socorrido, espontâneamente, os nossos trabalhadores. 
Tanto a Companhia de Mineração Barro Branco, como a Compa-
nhia dos irmãos Jaffet assim têm procedido. Para exemplificar, 
devo dizer que os irmãos Jaffet construiram uma ala de isolamento 
no Hospital de Urussanga, fizeram doação de 170 mil cruzeiros 
para o Hospital de Crisciúma e, há três anos, doações de cem mil 
cruzeiros para a construção do Hospital do Trabalhador, que será 
construído em Crisciúma. 

O Sr. Lima Figueiredo - Já foi dito aqui na Câmara que em 
Guatá, de duzentas crianças nascidas, sàmente vingaram 30. Se 
houvesse assistência à infância, isso não sucederia. Ví também na 
imprensa notícia de que o monumento ao trabalhador do carvão 
em Crisciúma era um homem esfarrapado dos pés à cabeça. 

O SR. SAULO RAMOS - Absolutamente!. .. 
O Sr. Lima Figueiredo - E era verdade, porque ser mineiro 

em Crisciúma é mesmo viver esfarrapado. 
O SR. SAULO RAMOS - É ser herói da mineração brasileira. 
O Sr. Lima Figueiredo - Estou dando testemunho de outras 

pessoas, que não foram contestadas. Foi publicado na imprensa do 
País inclusive no "Diário de Notícias" desta Capital. 

O Sr. Agripa Faria - Meu nobre amigo, Deputado General 
Lima Figueiredo: não é possível por-se em evidência a mortalidade 
infantil de determinada unidade da Federação por um número 
apenas. 

O Sr. Lima Figueiredo - Era a opinião de um catarinense 
ilustre. 

O Sr. Agripa Faria - Posso asseverar que existe mesmo um 
oásis de baixa mortalidade infantil em Santa Catarina. :msse oásis 
é tão grande que levou uma comissão de técnicos do Departamento 
de Saúde Pública a fazer estudo a respeito. Verificou-se que, privi-
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lêgiadamente, em Santa Catarina existe uma região em que o índice 
de mortalidade infantil é tão pequeno que não ultrapassa a 28 por 
1. 000. Ora, ela varia em Santa Catarina dêsse mínimo, que é en-
contrado nos países mais civilizados do mundo, ao máximo. Posso 
assegurar a V. Ex.ª que êsse mínimo de mortalidade infantil existe 
em Urussanga, zona carvoeira. Não é possível deduzir daí a forte 
mortalidade infantil verificada em Guatá. Vivi meus primeiros anos 
em Lauro Müller e Guatá, que conheço muito bem. Certamente, 
tendo aumentado a densidade da população, se terá elevado a mor-
talidade infantil ali. Posso assegurar a V. Ex.ª que a mortalidade 
infantil em Santa Catarina é no Brasil inteiro a menor, e, mesmo 
comparando com os dados concretos dêsse pesquisador, está muito 
abaixo da própria mortalidade infantil de São Paulo. 

O SR. SAULO RAMOS - V. Ex.ª situou a questão muito bem, 
e repiso: se Guatá apresenta índice tão elevado, devo dizer que em 
Urussanga é quase nulo. É com profunda tristeza que se constata 
índice tão elevado de mortalidade infantil em municípios brasileiros 
que não são carboníferos'. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Quanto a Urussanga, nada sei. Estive, 
entretanto, no município catarinense de Timbó, perto de Jaraguá, 
onde existe uma fábrica de matrizes de papelão. Sem saber de nada, 
pois não tinha tido qualquer informação prévia sôbre a cidade, fi-
quei admirado do bom aspecto das crianças na escola pública. Já 
corri quase todo o Brasil, e tenho visto crianças em tôda parte. 
Visito sempre as escolas, e não observei ainda coleção tão bonita. 
Comentando o fato com o prefeito, S. S.ª me disse que uma comissão 
americana tinha ido lá. Realmente, aquêle município registrava o 
melhor índice de vitalidade, de salubridade e a mais baixa mortali-
dade infantil. Não sei se é zona carbonífera. 

O SR. SAULO RAMOS - Corresponde à zona industrial no 
Vale do Itajaí, onde a terra é dividida em pequenas propriedades, 
onde existe progresso comercial e pecuário. Aliás, a afirmação de 
V. Ex.ª pode ser estendida a todos os municípios do Vale do Itajaí. 

Sr. Presidente, contudo, as críticas do Diário de Notícias 
se identificam com as do discurso do Deputado Jorge Lacerda, dig-
no representante do Partido de Representação Popular. Lembro 
que S. Ex.ª também é brilhante jornalista, e a prova dessa identi-
ficação reside no discurso que passo a comentar: 
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Disse o Sr. Deputado Jorge Lacerda no seu primeiro discurso, 
logo no início: 

"Renderiamos desde logo, o nosso aplauso às linhas ge-
rais dêsse Plano, se lhe acrescentassem um prólogo indis-
pensável, propondo a liquidação de um débito, por parte 
do Govêrno, aos mineradores do carvão, no valor de cêrca 
de Cr$ 150. 000. 000,00". 

O adendo e o prólogo de liquidação de dívidas não se justifica-
riam no Plano ou na Mensagem presidencial, pois essas dívidas não 
são propriamente do Govêrno. O que tem a ver o Govêrno Federal 
com as dívidas da Prefeitura do Município do Rio Grande, da Via-
ção Férrea do Rio Grande do Sul, da Cantareira, e até mesmo das 
autarquias ou emprêsas paraestatais? 

Essas organizações têm direções próprias, responsáveis com ad-
ministrações independentes. 

A elas cabem solver êsses compromissos e não ao Govêrno Fe-
deral. 

Continuando, diz S. Ex.ª: 
"Não tivessemos acompanhado de perto a evolução 

dêsse trabalho, que congregou esforços de estudiosos, téc-
nicos e industriais, tomá-lo-íamos, sem dúvida, como um 
dêsses atos irônicos e contraditórios em que, não raro, se 
comprazem, entre nós, os deuses da administração pú-
blica". 

O Plano do Carvão Nacional é a resultante de estudos técnicos 
e econômicos, concretizados e dirigidos pelo Presidente Vargas com 
a assistência de entidades ligadas à própria indústria carvoeira. A 
"ironia contraditória" do representante perrepista não pode acusar 
"Os "Deuses da Administração Pública", êsses deuses poderosos e 
inigualáveis foram frutos de uma época superada em que o indivi-
dualismo político social e econômico ditava meios, normais e cir-
cunstanciais... Os tempos são outros. A mentalidade é nova. O in-
dividualismo cede lugar aos anseios e necessidades das coletividades 
oprimidas. Tais deuses no Brasil não mais existem, são sombras do 
passado que sorvem na taça da reação o castigo do medievalismo. 

Carta geog1·áfica 

Discordo também com o enunciado em relação à nossa carta 
geológica, citando S. Ex.ª frase de Euclides da Cunha: 

-23-1 
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"A carta geológica do Brasil é ainda um mosaico pre-
cário, inacabado, de estudos estrangeiro e alguns nacio-
nais. Assistia razão a Euclides da Cunha quando observava 
que "a nossa história natural ainda balbucia em seis ou 
sete línguas estrangeiras e a nossa geografia física é um 
livro inédito". Sentimos, nesse terrenos, as conseqüências 
do frágil desenvolvimento que vêm tendo, entre nós, a ciên-
cia e a técnica, pelo que responsabilizamos, em grande 
parte, a deficiência de nossa formação universitária". 

A geografia física ou melhor a carta geológica do Brasil não é 
mosaico tão inacabado e nem é tão frágil o desenvolvimento da téc-
nica e ciência pelas deficiências de nossa formação universitária. 

Se não temos um nível compatível de desenvolvimento cultural, 
apresentamos contudo em tôdas as profissões uma plêiade de cien-
tistas e técnicos nacionais: na mediéina, na engenharia, na econo-
mia, nas artes etc., principalmente aquêles do Departamento de 
Produção Mineral, assunto em foco e ligado ao Plano do Carvão 
Nacional. 

P6rto de Laguna 

Subscrevo a opiqião do nobre Deputado, pois o tradicional pôr-
to oferece requisitos técnicos, situação e localização para ser o 
pôrto carvoeiro por excelência no sul catarinense. 

Laguna dispõe de aparelhamento portuário e mecanização, 
dando uma evasão anual de 1 . 200. 000 t. de carvão. 

É propriedade dei. União e oferece bom ancoradouro e cais abor-
dável. 

Os defeitos que se lhe apresentam em relação à barra nada sig-
nificam perante a ciência e a técnica. Com o capital preconizado 
pelo PCN, para a desapropriação e aproveitamento do Pôrto de 
~mbituba, poder-se-ici. aparelhar o de Laguna. Guardo a esperança 
de que nesta Casa e no Senado Federal surjam medidas favoráveis 
ao Pôrto de Laguna, para que a Comissão Executiva do Carvão Na-
cional uma vez instalada, reexamine o assunto nos devidos têrmos. 

Problema dos Mineiros 

Diz o Sr. Deputado Jorge Lacerda: 
" ... irei focalizar, agora a questão do trabalhador das 

minas. E valho-me do ensejo, que me oferece esta nobre 
tribuna, para erguer minha voz em defesa dessa legião de 
mineiros... " 
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"Muito se falou do carvão, mas pouco se disse do ho-
mem do carvão. E é lícito que se pergunte: que pretende 
o Plano do Carvão Nacional fazer do trabalhador das mi-
nas?" 

Refirindo-se aos mineradores, afirma: 
"Como poderiam, então, proporcionar melhores con-

dições de vida ao mineiro, se o próprio Govêrno dava um 
exemplo de desídia, deixando de pagar-lhes, durante vá-
rios anos, dívidas que chegaram a elevar-se a ....... . 
Cr$ 200. 000. 000,00?" 

Ao focalizar a questão dos trabalhadores das minas, S. Ex.ª, 
faz interrogação em relação ao Plano, em seguida acusa o Govêrno 
de desídia, por falta de pagamento de dívidas etc. 

Das duas uma - ou S. Ex.ª não leu o Plano, ou pretende esta-
belecer confusão, criando um caso entre o Govêrno, o Plano e os 
mineiros. 

Mais adiante, ao abordar o vulto dos recursos do Plano de 
735. 000. 000,00 de cruzeiros, faz política contraditória ou coisa 
semelhante, afirmando: 

"Cabe-me perguntar: que solução foi proposta para 
os problemas dos trabalhadores das minas? Que programa 
se traçou o Plano, no sentido de atender aos justos recla-
mos daquela gente? A resposta, Srs. Deputados, estranha 
e contraditória resposta para um Govêrno trabalhista, está 
alí mesmo no projeto de lei do Sr. Presidente da Repúbliéa, 
está no Art. 14, que assim dispõe". 

O Art. 14 autoriza o financiamento até Cr$ 30. 000. 000,00 às 
emprêsas mineradoras que desejarem ampliar ou criar serviços de 
assistência social e melhores condições de vida para os trabalhado-
res. 

E dizer que êsse Plano dirigido pelo Presidente Vargas não 
tivesse visado os trabalhadores, é não ter lido a Mensagem. A isso 
respondo eu com as próprias palavras do Presidente, enviadas na 
Mensagem: 

"Desta forma, os trabalhadores terão melhores condi-
ções de trabalho e, com menor número, será obtida uma 
produção multiplicada. Em conseqüência, os salários na 
indústria carvoeira deverão elevar-se consideràvelmente, 
apesar da grande redução prevista nos preços do produto 
nacional. 
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Prevê ainda o Plano vultosa aplicação em habitações 
e serviços ·de assistência, com o objetivo de organizar as 
comunidades carvoeiras e de proporcionar condições dig-
nas à vida do trabalhador, pois os mineiros, em geral, 
não estão tendo recompensa satisfatória pelos esforços 
que despendem em prol do País. 

Assim se procura alcançar, não só indiretamente, mas 
através de um programa direto de assistência, maiores be-
nefícios para os trabalhadores". 

O Sr. Lima Figueiredo - A Mensagem fala nos trabalhadores 
que vão ficar nas minas. Sôbre os que vão ser dispensados, nada o 
Presidente disse. 

O SR. SAULO RAMOS-V. Ex.ª es~á muito preocupado com os 
trabalhadores e com o próprio Presidente Vargas. Num país rico 
como o nosso, em pleno desenvolvimento industrial, não se teme o 
desemprêgo, nobre Deputado. Eu sou do sul do Estado e digo a 
V. Ex.ª com tôda a pureza: não há êsse perigo de desemprêgo, em 
Santa Catarina. 

O Sr. Lima Figueir1~do - Por que o disse, então, o Sr. Mário 
Pinto no Memorial? 

O SR. SAULO RAMOS - :mie esclarece uma situação... 
O Sr. Lima Figueiredo - Disse. V. Ex.ª precisa responder a 

isso. 

O SR. SAULO RAMOS - O engenheiro Mário Pinto... 
O Sr. Lima Figueiredo - Deve conhecer a região. 

O SR. SAULO RAlVl'.OS - ... - aborda êsse ponto, fazendo 
considerações gerais sôbre o Plano. Vou ler o tópico "Problemas 
Trabalhistas" do mesmo Plano. 

"A mecanização intensiva e progressiva permitirá re-
duzir a 1/5 o atual pessoal mineiro, simplificando os pro-
blemas trabalhistas, permitindo uma melhor assistência 
social e uma sensível elevação de salários; tal redução de 
pessoal não acarretará prejuízos à classe operária, pois não 
se deve falar eIIl desemprêgo num país com uma economia 
em expansão. Além disso, para serviços tão penosos como 
o da extração do carvão, o braço do homem deve ser subs-
tituído pela máquina. A racionalização da mineração per-
mitirá, esperamos, dobrar o salário médio ora pago em 
Santa Catarina e Paraná". 

http:RAlVl'.OS


- 357 -

Interrompo a leitura dêste tópico porque já o fiz em discurso 
aqui pronunciado e o assunto é de conhecimento de todos. 

O Sr. Lima Figueiredo - V. Ex.ª não leu a Mensagem? 

O SR. SAULO RAMOS - Li. 

O Sr. Lima Figueiredo - Não viu que os homens vão ser dis-
pensados? 

O SR. SAULO RAMOS - Acabei de ler o trecho citado e a 
Casa está bastante esclarecida sôbre o assunto. 

O Sr. Lima Figueiredo - E êsse trecho não se refere à dispensa? 

O SR. SAULO RAMOS - Prevê o desemprêgo e assistência aos 
mineiros. 

O Sr. Lima Figueiredo - Então? E não acha V. Ex.ª que dei-
xar os homens sem trabalho é uma questão fundamental? 

O SR. SAULO RAMOS - Se êsses trabalhadores ficassem sem 
trabalho seria realmente questão fúndamental. Já disse a V. Ex.ª 
e estou repisando, que em Santa Catarina não haverá êsse perigo. 
O sul do Estado é rico e lá não existe apenas a indústria do carvão, 
há várias outras e à proporção que o Plano seja aplicado, novas in-
dústrias surgirão. 

O Sr. Lima Figueiredo - E os homens que são portadores de 
tuberculose serão transferidos para outras regiões? A informação 
que tenho é de que êles estão fisicamente incapazes. 

O SR. SAULO RAMOS - Neste caso serão amparados pelo 
IAPETC. Devo dizer a V. Ex.ª que essa instituição emprega, men-
salmente no meu Estado quatrocentos mil cruzeiros em bene1-
fícios: aposentadoria, pensões, assistência médico-hospitalar odon-
tológia, etc. Se o trabalhador estiver doente, não será dispensado: 
terá seus direitos assegurados em face da legislação trabalhista. · 

O Sr. Lima Figueiredo - Vamos esperar, o futuro dirá quem 
está certo. 

O SR. SAULO RAMOS - Será uma grande testemunha para 
V. Ex.ª e para nós outros. 
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Prossigo, Sr. Presidente. 
Não é estranha e nem contraditória a resposta do Govêrno Tra.; 

'balhista. O Plano é de caráter e aplicação reprodutiva. Foi meticulo-
samente estudado pelo Govêrno e visa melhoria para os produtores 
e trabalhadores. É de soerguimento industrial. A onde há indústrias 
o~ trabalhadores se amparam na própria Legislação Trabalhista; 
não obstante o Plano prevê Cr$ 30. 000. 000,00 para os serviços so-
ciais e para os trabalhadores. Assim mesmo o Deputado Lacerda ex.: 
clama e confirma críticas ao Presidente Vargas: 

"Mais fácil seria Lázaro ressuscitar pela segunda vez, 
do que têrmos, por êsse modo, assistência aos mineiros. 
Então é dessa maneira que o grande Plano do Carvão, que 
fala em recursos de mais de 700 milhões de cruzeiros; pre-
tende resolver o problema? 

O Sr. Heitor Beltrão - Na campanha presidencial o 
Senhor Getúlio Vargas prometeu isso tudo para àquela 
zona. Já estamos no nono mês. E' o tempo em que essas 
coisas nascem .. '· (Riso) . " 

E o Deputado Lacerqa, confirmando, assim respondeu: 

"O SR. JORGE LACERDA-· V. Ex.ª tem razão". 
O Deputado Lacerda faz injustiça aos próprios mineradores-

idênticas àquelas que externa em relação ao Plano e ao próprio 
Presidente Vargas, confiqnando o aparte do Deputado Heitor Bel~ 
trão. 

Desde os primórdios da mineração Catarinense, a Cia. Barro 
Branco, como outras companias têm dado assistência social aos seus 
trabalhadores de modo espontâneo e compatível com suas possibi-
lidades. Há poucos dias, fui informado pelo Diretor da Mineração, 
Sr. Gabriel J. Macário, que esa companhia supervisionada pelos 
irmãos Jaffet, construiu uma ala na maternidade de_ Urussanga e 
é sabida a doação feita de Cr$ 100. 000,00, pela mesma companhia 
ao hospital de Crisciúma. 

Ainda outra interpel~ção do Se_nhor Deputado Lacerda. 

"Eu pergunto: por que o Senhor Presidente da Repú-
blica, nesta altura, não convocou o Ministério da Educa-
ção, o Ministério do Trabalho, dizendo claramente que er-
gueria na região carbonífera, em Lauro Müller, no Muni., 
cípio de Orleães, em Crisciúma, em Capivari e Siderópolis, 
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no Município de Tubarão em Urussanga, um hospital, uma 
casa de saúde, uma maternidade, um pôsto de assistência? 

O Sr. Agripa Faria - Mas sabe V. Ex.ª que em todos 
êsses municípios existem hospitais". 

A resposta está no aparte do Deputado Agripa de Faria, acima 
referido. 

O Plano foi elaborado como conseqüência da "Mesa-redondaH 
de 1949, com assistência dos técnicos do Departamento da Produ-
ção Mineral e várias entidades sindicais, como também dos Minis-
térios do Trabalho e da Educação, e dirigido, pessoalmente, pelo 
Sr. Presidente Getúlio Vargas . 

Quanto à paisagem do carvão, citada pelo Deputado Lacerda, 
diz S. Ex.ª: 

"Estive em Guatá, e Rio Bonito, localidades do distri-
to de Lauro Müller, no Município de Orleães, berço da in-
dústria carbonífera em Santa Catarina. 

Testemunhei naquelas localidades, com viva emoção, 
o espetáculo constrangedor das casas dos mineiros, pe-
quenas habitações de madeira enfileiradas totalmente pre-
tas, pois eram pintadas de piche. Na paisagem, nenhum 
jardim, nenhuma flor. Carvão por tôda parte: no chão, nos 
rostos, nas ruas, nas paredes, nos pulmões a tuberculose 
vai ceifando inúmeras vidas. E, naquele ambiente soturno, 
a lembrar sombria necrópoles, crescem e multiplicam-se 
as familias dos trabalhadores, sem que nenhuma provi-
dência, sequer, lhes venha minorar as aflições dêsse estado 
de verdadeira penúria. 

É com profunda tristeza que trago ao conhecimento 
da Câmara dos Deputados uma revelação amarga. Em 
Guatâ, grande produtor de carvão, nasceram, em 1948, 
exatamente duzentas crianças. E dessas duzentas crianças, 
Srs. Deputados já morreram 170 crianças". 

Quem visita as minerações nos vários municípios catarinenses, 
traz consigo impressões multiformes. Nos centros populosos, cida-
des e vilas, o progresso nos oferece contrastes em suas residências 
luxuosas ou rústicas. As casas dos mineiros se espalham entre plan-
tações de eucaliptos, nas matas, nas planícies ou nas encostas mon-
tanhosas. São casas construídas de madeira pelas companhias mi-
neradoras e alugadas por 15 a 50 cruzeiros mensais. Em certos lu-
gares elas se enfileiram em núcleos residenciais provisórios, para a 
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exploração das minas-do-dia ou a céu aberto, e mudadas para ou-
tros lugares quando se esgota o carvão das minas de superfície. 

Poucos são os núcleos residenciais fixos e estáveis. 
O mineiro e sua residência mudam constantemente, acompa-

nhando os focos de mineração, salvo onde o carvão é minerado nas 
profundezas da terra. A mineração catarinense teve crescimento de-
sordenado, com crises periódicas e surtos de trabalho. 

Nos albores da garimpagem, o rancho do caboclo, construído de 
pau a pique foi aos poucos substituído pelas rústicas casas de ma-
deira. 

As companhias porfiaram sempre na higienização, levando 
água potável aos núcleos residenciais. 

Nos últimos anos, com os trabalhos da siderurgia nacional, sur-
giram vilas operárias com casas de material e com requisitos sani-
tários como as de Capivari - Tubarão, não obstante a Vila Operá-
ria de Siderópolis, com suas casas de madeira pertencentes à Side-
rurgia não oferecerem COiffôrto, pois ali a obra de higienização não 
foi precisa e nem comple~a. 

Com a concretização do Plano do Carvão e racionalização de 
_complexos problemas os trabalhadores serão atendidos nos seus 
anseios e necessidades. 

O Plano dará estabilização à mineração e os trabalhadores 
serão recompensados em seu labor árduo. 

:t!lles é que são verdadeiros heróis da mineração. 
Contudo e apesar de tudo e que me foi dado observar no Sul 

catarinense, não sou daqueles que guardam a impressão soturna a 
lembrar sombrias necrópQles ... 

A mortalidade infantil registrada no núcleo de mineradores de 
Guatá, localidade do distrito de Lauro Müller, nos surpreende quan-
do nesses arredores em Urussanga essa mortalidade é quase nula e 
é com profunda tristeza que se constata mortalidade infantil com 
índices tão elevados noutros municípios brasileiros não carboní-
feros. 

Cenários de papelão 

O nobre Deputado LB!-cerda termina o seu discurso revelando 
pessimismo em relação à política econômica que está sendo levada 
pelo Presidente Vargas, assim se pronunciando: 
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"Nem me atrevo, meu Deus, a falar em casas, casas 
para os operários, outro problema que aflige os mineiros de 
minha terra. Quanto se tem falado, entre nós, Srs. Depu-
tados, em planos de casa própria, casas populares, vilas 
proletárias. O que é necessário, porém, e desarmar essas 
casas, definitivamente, de seus aparatosos cenários de pa-
pelão, erguidos pela ociosa imaginação da nossa máquina 
burocrática na Capital da República e convertê-las em 
realidade, no interior do Brasil". 

Senhor Presidente: 
Quando tivermos um grau de desenvolvimento de mineração 

compatível com a industrialização de nossas riquezas básicas, en-
tão, nós brasileiros, haveremos de nos orgulhar de ter prestado a 
nossa colaboração ao Plano do Carvão Nacional, porque essa riqueza 
básica é antes de ser fato de verdadeira civilização do País, será 
mais do que isso, a nossa libertação econômica. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 





Em sessão de 31-10-51, o projeto do Plano do Carvão Nacional 
voltou para a Ordem-do-Dia, em segunda discussão. Foram ofere-
cidas emendas pelos Srs. Jaime Araújo, Melo Braga e Macedo Soa-
res e Silva, encaminhando-se a proposição para as Comissões de 
Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, de Economia e de Finanças. (DCN de 1-11-51). 

Prosseguiram os debates nas sessões de 8 e 9-11. Falaram os 
seguintes oradores: Ponce de Arruda, Pereira Diniz, Gustavo Capa-
nema, Leoberto Leal, Melo Braga, Saulo Ramos, Vieira Lins, Lima 
Figueiredo, Macedo Soares e Silva e Fernando Ferrari. Submetido 
a votação, o projeto foi aprovado. (DCN de 9 e 10-11-51, págs. 10.760, 
10.809 e 10.819). 

Em 14-11-51 foi o Plano do Carvão Nacional remetido ao Se-
nado Federal. (DCN de 15-11-51, pág. 11. 287) . 





Sessão em 31 de outubro de 1951 

(Extraordinária noturna) 

Segunda discussão do Projeto n.0 1.045-B, de 
1951, que aprova o Plano do Carvão Nacional e 
dispõe sôbre a sua execução. - (Em urgência. -
Inscrito o Sr. Dioclécio Duarte) . 

O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o Sr. Dioclécio Duarte. 
(Pausa). 
Não está presente.  

Encerrada a discussão e adiada a votação.  

EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO N.0 1.045-B, DE 1951, EM SEGUNDA 
DISCUSSÃO, PARA SEREM ENCAMINHADAS AS COMISSÕES DE 
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA, DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E 
OBRAS PÚBLICAS, DE ECONOMIA E DE FINANÇAS. 

N.º 1 
Redija-se assim o § 2.0 do Art. 7.º:  
Art. 7.º  
§ 2.º - Terão, também direito ao financiamento, nas condi- 

ções estabelecidas no Art. 6.º as emprêsas produtoras de carvão 
para consumo próprio, desde que enquadrem os excedentes de sua 
produção, no esquema geral que tiver sido estabelecido. 

Justificação 

A emenda em aprêço tem tôda a procedência e atende ao que 
se continha na Emenda n.º 18, da Comissão de Economia, que ficou 
prejudicada na primeira discussão, sem que o Plenário conhecesse 
do seu mérito. 
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Ela sana uma injustiça, sem portar os inconvenientes que a 
douta Comissão de Finanças encontrou na citada emenda primitiva, 
que subemendou. 

Não se pode, sob pena de se cometer grave injustiça, privar dos 
benefícios do financiamento, desde que preencham as condições, 
exigidas na lei, as emprêsas mineradoras, pelo simples fato de que 
se abalançaram ao mister verdadeiramente pioneiro no Brasil, de 
pesquisar e extrair carvão, visando precipuamente consumi-lo em 
outras atividades industriais da mesma emprêsa. 

A douta Comissão de Finanças acatou êste ponto de vista, tan-
to assim que apresentou a subemenda que se consubstanciou, no 
Projeto n.º 1. 045-B-1951, como § 2.º ª? Art. 7.º. 

Acontece, entretanto, que a subemenda, tal qual a redigiu a 
Comissão de Finanças, não deve ser aceita, pois arma os órgãos 
executivos do Plano do Carvão Nac~onal, de um arbítrio verdadei-
ramente perigoso. 

Com efeito, diz-se f1li que "poderão também ser financiadas 
as emprêsas mineradoras de carvão para consumo próprio ... " 

Ora, tal arbítrio não tem razão de ser. Ou a emprêsa preenche 
as exigências condicionadoras do benefício às do Art. 6.0 - e, nes-
te caso, é justo que deve ~er beneficiada pelo financiamento, se a êle 
se habilitar, ou não as preenche, e, nesse caso, não se deve atribuir 
aos órgãos executivos o :poder de financiá-la, em detrimento de ou-
tras que as preencheran,1. 

Quanto ao enquadramento do seu produto no esquema geral de 
produção, é justo que se lhe exija, quanto à sua produção comer-
ciável - aquela que vai procurar os mercados consumidores -, 
não quanto a que reserva para consumo próprio, que é elaborada 
de acôrdo com as necessidades das demais indústrias de sua proprie-
dade. - Jaime Araújo. - Napoleão Fontenele. - Leoberto Leal. 
- Alberto Deodato. - Saulo Ramos. - João d'Abreu. - Wander-
ley Júnior. - Plácido Olímpio. - Valfredo Gurgel. - Rondon Pa-
checo. - Rui Palmeira. - Valdemar Rupp. - Melo Braga. - João 
Roma. - Iris Meinberg. - Uriel Alvim. - Artur Audrá. - Paulo 
Ramos. - Neto Campelo. - Agripa Faria. - Viana Ribeiro dos 
Santos. - Paulo Néri. -- Antônio Maia. - Virgílio Correia. 
Heráclio do Rego. - Eustáquio Gomes. - Ferreira Lima. 
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N.º 2 
Inclua-se no 

Anexo I 
Ligação ferro viária entre as estações de Lisímaco Costa e Ven· 

tania - Cr$ 40. 000. 000,00. 

Justificativa 

O Plano do Carvão Nacional, estudado sob diversos aspectos, 
omitiu a ligação ferroviária que é objeto desta emenda. Sabemos 
que esta omissão não foi intencional e sim por não haverem chega-
do em devido tempo os elementos solicitados pelo Ministério da 
Viação à Rêde Viação Paraná - Santa Catarina, para estudo e 
incorporação ao Plano. 

A ligação em referência, além de atravessar uma região carbo-
nífera, permitirá que o carvão do Paraná possa ser entregue pela 
ferrovia à fábrica de papel e celulose do grupo Klabin que é previsto 
com um consumo de 50. 000 t. anuais, além de encurtar consi-
deràvelmente a distância para o seu transporte. 

O Plano em referência, em seu Anexo II cogita das variantes 
entre Venceslau Brás e Itararé, passando por Jaguariaiva no ramal 
Paranapanema e entre Joaquim Murtinho e Jaguariaiva - Itararé. 

A estação de Joaquim Murtinho é da ligação Joaquim -- Mon-
te Alegre. A emenda nossa é no sentido de ligar as duas linhas 
férreas. É de se notar que o Govêrno do Paraná cogita de insta-
lação de usinas termelétricas como o fim de fornecer luz e fôrça 
a inúmeras cidades e eletrificação à ferrovia estadual em constru-
ção entre Ponta Grossa-Apucaraná. 

Por todos os motivos é justificável a aceitação de nossa emenda, 
que além de preencher uma lacuna, melhor atenderá ao Paraná no 
setor carbonífero. 

Sala das Sessões, em ... de outubro de 1951. - Melo Braga. -
Lauro Lopes. - Aramis Ataíde. - Vieira Lins. - Castilho Cabral. 
- Rui Almeida. - Firman Neto. - Eduardo Catalão. - Paraílio 
Borba. - Antônio Peixoto. - Ostoja Roguski. - Artur Santos. 
- Paranhos de Oliveira. - Saulo Ramos. - Dilermando Cruz. -
Guilherme Machado. - Raul Pila. - Joel Presídio. - Feliciano 
Pena. - Medeiros Neto. - Nélson Carneiro. - Ari Pitombo. 
Freitas Cavalcânti. - Magalhães Mello. - Marino Machado. -
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Cunha Machado. - Virgínia Santa Rosa. - Ferreira Martins. -
Manhães Barreto. - Campos Vergal. - Severino Maris. -Ilegível. 
- Ranieri Mazzilli. - Janduí Carneiro. - Napoleão Fontenele. 
- Valdemar Rupp. - Wanderley Júnior. - Plácido Olímpio. -
Jaime Araújo. - Paulo Néri. - Jorge Lacerda. - Celso Peçanha. 
- José Romero. - Válter Ataíde. - Lauro Cruz. - José Fleuri. 
- Galdino do Vale. - Jales Machado. - Ferraz Egreja. - Novelli 
Júnior. - Valfredo Gurgel. - Antônio Balbino. - Rui Palmeira. 
- Vasco Filho. - Lício Borralho. - Uriel Alvim. - Osvaldo Fon-
seca. - Leoberto Leal. -Arnaldo Cerdeira. - Joaquim Ramos. -
José Guiomard. - Ilegível. - Ribeiro de Castro. - Licurgo Leite. 
- João Agripino. 

N.º 3 
N.O 3 - Emenda aditiva 

Acrescente-se, sob o n.º 25, o seguinte artigo, passando o atual 
25 a 26: 

"Art. 25 - Até um ~.no após a vigência da presente lei, o Poder 
Executivo organizará e 1submeterá ao Congresso Nacional, com a 
previsão das despesas cprrespondentes e seu financiamento, um 
plano de construção e equipamento de usinas termelétricas, utili-
zando carvão nacional, nos Estados onde se situam as jazidas dêsse 
combustível e junto às regiões de grande densidade de uso de ener-
gia elétrica, com o duplo objetivo de: 

a) melhor aproveitamento das fontes de energia hidráulica; 
b) eletrificação prqgressiva das vias férreas nacionais, subs-

tituindo o consumo de carvão em locomotivas isoladas." 
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1951. - Macedo Soares e 

Süva. - Lima Figueiredo. -Noveli Júnior. - João Roma. - Dix-
-huit Rosado. - Benedito Mergulhão. - Galdino do Vale. - Vas-
co Filho. - Antônio Peixoto. - Rondon Pacheco. - Heitor Bel-
trão. - Monteiro de Castro. - Orlando Dantas. - Osvaldo Orico. 
-Armando Corrêa. - Hélio Cabal. - Monteiro de Castro. - An-
tônio Feliciano. - Nélson Omegna. - Leônidas Melo. - Virgílio 
Távora. - Armando Falcâo. - Castilho Cabral. - Paulo Fleuri. -
Virgínia Santa Rosa. - Lameira Bittencourt. 
• • li •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • ' • • • • • • • • " • • • • • • • • • • ~ • • • • • 1 • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



Sessão em 8 de novembro de 1951 

.............................................................  

. . . . . . . .. . . . .• ............................................... .  
ORDEM-DO-DIA 

Votação, em segunda discussão, do Projeto n.0 

1. 045-C, de 1951, que aprova o Plano do Car-
vão Nacional e dispõe sôbre a sua execução, depen-
dendo de parecer das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Pú-
blicas, de Economia e de Finanças, sôbre emendas 
em urgência. 

O SR. PRESIDENTE - Peço o parecer da Comissão de Consti-
tuição e Justiça, que, de acôrdo com o Regimento, é verbal. 

O SR. FERNANDO FERRARI - (Para uma questão de ordem)* 
- Sr. Presidente, pergunto a V. Ex.ª se os Deputados que desejarem 
encaminhar a votação, deverão fazê-lo antes ou depois dos parece-
res solicitados pela Mesa. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE - Quando fôr anunciada a votação. 
O SR. FERNANDO FERRARI - Muito obrigado. 
O SR. FLORES DA CUNHA - (Para uma questão de ordem)('~) 

- Sr. Presidente, embora seja da Comissão de Constituição e Jus-
tiça, não me julgo habilitado a dar o parecer. Também não vejo 
aqui o ilustre Sr. Benedito Valadares, presidente daquele órgão 
técnico, e até ignoro quem tenha sido relator da matéria. Se fôsse 
advertido anteriormente, procuraria de pronto informar V. Ex.ª 
e a Câmara. (Muito bem.) 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - (Para uma questão de or-
dem) (*) - Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça 

• Não foi revisto pelo orador. 
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está reunida neste momento e acabo de mandar um recado ao seu 
ilustre Presidente, pedindo que atente para a solicitação da Mesa no 
sentido de ser o parecer desde logo proferido. Enquanto tais pro-
vidências estão sendo tomadas, V. Ex.ª poderia, talvez, procurar 
obter de outra Comissão. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Aceitando a sugestão de V. Ex.ª, peço 
o parecer da Comissão de Transportes, que também solicitou vista 
do projeto. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - (Para uma questão de or-
dem) - (*) - Sr. Presidente, fui informado ontem pela diligência 
que fiz, visando ao pronto andamento desta matéria, que ainda não 
havia sido designado relator para o assunto. Não sei se agora já há 
relator. (Muito bem). 

O SR.PRESIDENTE - Não estando presente membro algum 
da Comissão de Transportes, passo a palavra ao relator da Comissão 
de Economia. (Pausa). 

A Mesa está informada de que a Comissão de Economia se en-
contra reunida precisameinte para estudar o assunto. Assim, dou 
a palavra ao relator da Cqmissão de Finanças. 

O SR. PONCE DE ~RUDA - (*) Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, o Projeto n.0 1. 045-B, recebeu na segunda discussão três 
emendas. Na qualidade de relator da Comissão de Finanças, vou 
passar a ler os pareceres ai.li proferidos, autorizado que fui a trans-
miti-los verbalmente ao plenário. 

A Emenda n.o 1 )1iz: 
"Redija-se assim o § 2.0 do Art. 7.0 : 

Art. 7.0 -

§ 2.º - Terão, também direito ao financiamento, nas 
condições estabelecidas no Art. 6.0 , as emprêsas produto-
ras de carvão para consumo próprio, desde que enquadrem 
os excedentes de sua produção no esquema geral que tiver 
sido estabelecido.'' 

o parecer da Comissão de Finanças é o seguinte: 
"A emenda não traz matéria nova. Repete, em outros 

têrmos, a emenda de n. o 18 da Comissão de Economia, em 
1.ª discussão, a qual foi substituída por subemenda da 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Comissão de Finanças, aceita esta pelo plenário, em pre-
juízo daquela. Por essa forma o§ 2.0 do Art. 7. 0 ficou assim 
redigido: 

"Poderão também ser financiadas as emprêsas pro-
dutoras de carvão para consumo próprio, desde que se 
enquadrem no esquema geral de produção que tiver sido 
estabelecido." 

A emenda ora apresentada, em substituição a êste §, 
visa, tal como a primitiva, a estabelecer a obrigatoriedade 
do financiamento para as emprêsas produtoras do carvão 
para o consumo próprio. Acresce mais que, em vez de de-
terminar o enquadramento da produção dêste no esquema 
geral, o faz só para os excedentes da sua produção. 

Não nos parece razoável que assim se proceda. Como 
disse, o Plano não proíbe o financiamento a essas em-
prêsas, antes o permite, porém em caráter facultativo, a 
critério da Comissão Executiva do Plano que de resto é a 
julgadora de tôdas as outras concessões de financiamento. 

O objetivo primordial do Plano é o fornecimento de 
450. 000 t. de carvão-metalúrgico para atender ao con-
sumo da Siderúrgia Nacional no aumento de sua ca-
pacidade de produção. As emprêsas que para essa produ-
ção vão concorrer e que farão jus primordialmente à ajuda 
financeira da União e a estas deverá ser garantida a prio-
ridade de financiamento. Tornar o financiamento obriga-
tório às emprêsas que irão produzir para o consumo pró-
prio e que poderão obter outras formas de financiamento 
que não a do Govêrno, poderá ser prejudicial ao objetivo 
do Plano, na hipótese em que o quantitativo previsto e au-
torizado para os financiamentos serem insuficiente para 
atender àquelas e estas. Daí o caráter facultativo dêstes 
financiamentos, que procuramos dar com a introdução no 
projeto, do citado § 2.0 do Art. 7.0 . 

1!:sse, a nosso ver, é o melhor meio de resguardar o 
objetivo do Plano, sem excluir a possibilidade do financia-
mento às emprêsas produtoras para o consumo próprio. 

Em face destas ponderações, opinamos pela rejeição 
da emenda." 

O Sr. Afonso Arinos - Consultaria V. Ex.ª sôbre a autoria da 
emenda. 

O SR. PONCE DE ARRUDA - A emenda está assinada por 
Jaime Araújo. - Napoleão Fontenele. - Leoberto Leal. - Alberto 
Deodato. - Saulo Ramos. - João d'Abreu. - Wanderley Junior. 
- Plácido Olímpio. - Valfredo Gurgel. - Rondon Pacheco. - Rui 
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do projeto que se seguir ao estudo, influindo para sua de-
cisão a melhor possibilidade do traçado. A obrigatoriedade 
do ponto de chegada poderá, em certos casos, prejudicar 
as boas condições técnicas, ou encarecer sobremodo o 
custo da construção, desnecessàriamente, eis que tanto 
faz chegar a estrada mais a oeste ou a leste alguns quilô-
metros, para as atender ao objetivo colimado. Nestas con-
dições, oferecemos à Emenda n.0 2, a seguinte subemenda: 

Inclua-se ao Anexo n.0 II, Letra e, n.0 6:  
"Variante Lisímaco Costa ao ponto mais conveniente  

do ramal Joaquim Murtinho-Monte Alegre." 
A Emenda n.0 3, diz: 
"Acrescente-se, sob o n.0 25, o seguinte artigo, passan-

do o atual 25 a 26: 
"Art. 25. Até um ano após a vigência da presente lei, 

o Poder Executivo organizará e submeterá ao Congresso 
Nacional, com a previsão das despesas correspondentes a 
seu financiamento, um plano de construção e equipamento 
de usinas termelétricas, utilizando carvão nacional, nos 
Estados onde se situam as jazidas dêsse combustível e jun-
to às regiões de grande densidade de uso de energia elé-
trica, com o duplo objetivo de: 

a) melhor aproveitamento das fontes de energia hi-
dráulica; 

b) eletrificação progressiva das vias férreas nacio-
nais, substituindo o consumo de carvão em locomotivas 
isoladas." 

Essa emenda é de autoria do Deputado Macedo Soares e Silva 
e outros. O parecer versa o seguinte: 

"Objetiva a emenda a elaboração de um Plano com-
plementar, assim se poderá dizer do Plano do Carvão Na-
cional para construção e equipamento de usinas terme-
létricas, utilizando o carvão nacional, com o fim de aten-
der à eletrificação progressiva das vias férreas e a suple-
mentação da energia hidrelétrica das regiões de grande 
densidade de consumo. A idéia é interessante, eis que aque-
la se enquadra no plano ferroviário estabelecido pelo Pre-
sidente Linhares e resultante do Congresso de Diretores 
das Estradas de Ferro e esta a do estabelecimento de usi-
nas termelétricas "picos" para atender às exigências do 
consumo nas horas de sobrecarga máxima, aliviando e 
poupando a energia hidráulica, é medida aconselhável, 
desde que êsse consumo atinja certo número razoável de 
horas durante o ano a fim de tornar econômica a instala-



- 374 -

ção. Entendemos, porém, ser desnecessária a fixação de 
um prazo rígido para apresentação dêsse planejamento e, 
também, por uma questão de sistemática, achamos que 
melhor ficaria o assunto como Parágrafo único do Art. 1.0. 

Nessas condições, acolhendo a idéia do autor da emen-
da e em perfeita harmonia com o mesmo, oferecemos, em 
substitutivo, à Emenda n. 0 3, a seguinte subemenda: 

Acrescente-se ao Art. 1.º o seguinte parágrafo: 
"Parágrafo único - O Plano do Carvão Nacional será 

completado, entre outras medidas, por outro de constru-
ção e equipamento de usinas termelétricas, utilizando 
carvão nacional, nos Estados onde se situam as jazidas 
dêsse combustível e junto às regiões de grande densidade 
de uso de energia elétrica, com o duplo objetivo de possi-
bilitar um melhor aproveitamento das fontes de energia 
hidráulica e de atender à eletrificação progressiva das vias 
férreas nacionais." 

l!:stes, Sr. Presidente, os pareceres da Comissão de Finanças 
sôbre as três emendas do plenário. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE 1 Tem a palavra o Sr. Pereira Diniz re--

lator da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PEREIRA DI~IZ(*) - Sr. Presidente, a Comissão de 
Constituição e Justiça, a que tenho a honra de pertencer, acaba 
de conferir-me a incumMncia de transmitir ao plenário seu ponto 
de vista a propósito da constitucionalidade e jurisdicidade das 
emendas oferecidas em st~gunda discussão ao Projeto n.º 1. 045-B, 
de 1951, que aprova o Pla;no do Carvão Nacional. 

São em número de três as emendas. A primeira, de autoria do 
Deputado Jaime Araújo, está assim redigida: 

"Redija-se a.:ssim o § 2.0 do Art. 7.0 : 

Art. 7.0 

§ 2.0 - Ter~io também direito ao financiamento, nas 
condições estabel~cidas no Art. 6.0, as emprêsas produtoras 
de carvão para consumo próprio, desde que enquadrem os 
excedentes de sq.a produção no esquema geral que tiver 
sido estabelecido!' 

Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça, aprecian-
do devidamente a emenda pelo seu aspecto legal e constitucional, 
por isto que só a êste respeito pode opinar, é de parecer que ela está 

• Não foi revisto pelo orador. 
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em perfeita consonância com os dispositivos da Constituição Fe-
deral. Não há, entre esta e a emenda, qualquer choque, nenhuma 
colisão, podendo perfeitamente a medida ajustar-se ao que pre-
ceitua a Lei Magna. 

Dai a razão por que o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça é no sentido da constitucionalidade da emenda e da sua 
adequação às normas jurídicas pertinentes à matéria. 

A segunda emenda, de autoria do nobre Deputado Melo Braga, 
está concebida nestes têrmos: 

"Inclua-se no Anexo 1: "Ligação ferroviária entre as 
estações de Lisímaco Costa e Ventania, Cr$ 40. 000. 000,00". 

Acha-se também em perfeita consonância com as dis-
posições da Constituição da República. Não vulnera, em 
absoluto, qualquer das normas da Lei Magna. :6:ste o mo-
tivo pelo qual a Comissão de Justiça opina pela sua cons-
titucionalidade e no sentido da sua harmonia com as 
normas jurídicas próprias do assunto. 

A terceira emenda, aditiva, firmada pelo nobre Deputado Ma-
cedo Soares e Silva, diz o seguinte: 

"Acrescente-se sob o n.0 25 o seguinte artigo, pas-
sando o atual n.0 25 a 26: 

Até um ano após a vigência da presente lei, o Poder 
Executivo organizará e submeterá ao Congresso Nacional, 
com a previsão das despesas correspondentes e a seu finan-
ciamento, um plano de construção e equipamento de usi-
nas termelétricas, utilizando carvão nacional nos Estados 
onde se situam as jazidas dêsse combustível e junto às re-
giões de grande densidade de uso de energia elétrica, com 
o duplo objetivo de: 

a) melhor aproveitamento das fontes de energia 
hidráulica; 

b) eletrificação progressiva das vias férreas nacio-
nais, substituindo o consumo de carvão em locomotivas 
isoladas." 

É, também, emenda perfeitamente constitucional, e por êste 
motivo, ela não pode, em absoluto, ser repudiada por êste augusto 
plenário. 

Em face das razões expostas, foi elaborado, na Comissão de 
Constituição e Justiça, agora mesmo, o seguinte e rápido parecer: 
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"A Comissão de Constituição e Justiça, depois de de-
vidamente estudadas as Emendas n.º" 1, 2 e 3, ofere-
cidas em duas discussões, respectivamente pelos nobres 
Deputados Jaime Araújo, Melo Braga e Macedo Soares e 
Silva, ao Projeto n.º 1. 045-B, de 1951, que aprova o Plano 
do Carvão Nacional, opina pela sua constitucionalidade e 
adequação às normas jurídicas pertinentes à matéria." 

Eis o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE - Pediria aos Relatores das Comissões de 
Transportes e de Economia que oferecessem os respectivos pare-
ceres. (Pausa). 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr: Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - (Para uma questão de or-
dem) (*) - Sr. Presidente', posso informar a V. Ex.ª que na Co-
missão de Transportes, até agora, não foi sequer designado Relator 
para a matéria, e que a Comissão de Economia, neste momento reu-
nida, também ainda não entrou na discussão do assunto. 

Diante disto, pergunto: Considera V. Ex.ª oportuno que essas 
Comissões profiram seu parecer, ou vai V. Ex.ª declarar encerrada 
a oportunidade dêsse pronq.nciamento? (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE -- O Art. 151, § 3.º do Regimento resolve 
a questão de ordem levantada por V. Ex.ª: 

"Findo o prazo concedido ... 
O prazo concedido é o lie 48 horas, a que se referem os §§ 1.º 

e 2.0. 
" ... a proposição será ipcluída na Ordem-do-Dia, para imedia-

ta discussão e votação, com parecer, ou sem êle". 
Adio a votação para ar:nanhã, a fim de serem preenchidas as 

subemendas apresentadas pela Comissão de Finanças." 

................................................................ 

... . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ... . . . . . . . . 
• Nfio foi revisto pelo orador. 



Sessão em 9 de novembro de 1951 

ORDEM-DO-DIA 

Votação, em segunda discussão do Projeto n.0 

1. 045-C, de 1951, que aprova o Plano do Car-
vão Nacional e dispõe sôbre a sua execução, depen-
dendo de parecer oral das Comissões de Economia 
e de Transporte sôbre as emendas. (Em urgência) . 

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa e é deferido o se-
guinte 

Requertmento 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados. 
De acôrdo com o Art. 139, §§ 1.0 e 4.0 do Regimento Interno, 

requeiro a V. Ex.ª, como relator do Projeto n.º 1.045-51, na Co-
missão de Economia, o destaque das emendas de plenário a se-
rem votadas em segunda discussão para que sejam as mesmas 
votadas separadamente. 

Sala das Sessões, em 9 de novembro de 1951. Leoberto Leal. 

Fica prejudicado o seguinte 

Requerimento 

Sr. Presidente:  
Pedimos destaque para votação da Emenda n.0 2 ao Projeto  

n.0 1. 045, apresentada em 2.ª discussão. 
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1951. Melo Braga. 
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Votação da Emenda n.0 1: 
Ao Art. 4.º: 
Redija-se: 
"Fica criada uma Comissão Executiva do Plano do Carvão 

Nacional instituída no Ministério da Viação e Obras Públicas, com 
autonomia administrativa, e integrada por uma Diretoria e um 
Conselho Consultivo". 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Leoberto Leal. 
O SR. LEOBERTO LEAL - (Lê o seguinte discurso) - Sr. 

Presidente, antes de mais nada, a Comissão de Economia deve a 
V. Ex.ª e à Casa uma explicação, a respeito do não compareci-
mento a esta tribuna do Relator das emendas apresentadas ao 
projeto que estabelece o Plano do Carvão Nacional. É que, Sr. 
Presidente, enquanto neste plenário surgiam os pareceres de ou-
tras Comissões sôbre o assunto, a Comissão de Economia se reunia 
para apreciar a matéria. Não o fêz antes porquanto a não distri-
buição oportuna do avulso que continha aquelas emendas de ple-
nário sôbre o projeto i~pediu-lhe de conhecer do assunto e dis-
cuti-lo, no prazo fatal de 48 horas, comum a tôdas as Comissões. 

Além disto, Sr. Pre,sidente, estão em regime de urgência, e 
pendem concomitantemente de parecer da Comissão de Econo-
mia e do mesmo relator, o~ Projetos n.º" 738 e 1.057, também de ini-
ciativa governamental, relativos ao Serviço Social Rural e ao es-
tabelecimento dos preço:::; mínimos para o financiamento de ce-
reais e outros gêneros de produção nacional. 

Tôda esta matéria, \'.le alta relevância e significado para a 
nação, vem sendo tratad~ em reuniões diárias da Comissão a que 
pertenço, a qual, mesmo fora dos horários regulamentares, pro-
cura examinar e opinar, com convicção formada, sôbre as propo-
sições. A Comissão de Economia se aplica, assim, Sr. Presiden-
te, em estar à altura das suas atribuições, trazendo a êste Plená-
rio a contribuição meditada de todos quantos a compõem. 

O Projeto n.º 1. 045-B, incluído na Ordem-do-Dia da sessão de 
ontem, dia 8, devia entrar em discussão às 15,30 horas, ocasião 
em que a Comissão de Economia iniciava a sua reunião extraor-
dinária para examinar as ~mendas relativas ao dito projeto e aque-
las apresentadas ao que institui o Serviço Social Rural. Não po-
dia, pois, a Comissão, sem exame, autorizar o relator a falar em 
seu nome, naquele momer~to. 
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Hoje, porém, debatida a matéria, a Comissão encarregou o 
relator de, no encaminhamento da votação, expor o seu pensa-
mento e não só salientar o motivo da ausência do parecer, na ses-
são de ontem, como da Comissão no sentido de, em face de terem 
sido rejeitadas as suas emendas, ressalvar a sua responsabilidade, 
com referência aos assuntos objetivados no projeto que cria o 
Plano do Carvão Nacional. 

Sr. Presidente, foram três as emendas oferecidas pelo Plená-
rio ao Projeto n.º 1. 045-B, de 1951, e sôbre as quais passo a manifes-
tar o ponto de vista da Comissão de Economia, da qual sou rela-
tor para a matéria. 

Emenda n.O 1 

A Emenda n.º 1, firmada por um grupo de Srs. Deputados, vi-
sa dar nova redação ao§ 2.0 do Art. 7.0 • 

Para mais esclarecer o Plenário, permito-me ler o Art. 6.0 do 
projeto, que está assim redigido: 

"Art. 6.º - Fica o Poder Executivo autorizado a con-
ceder financiamento até o total de Cr$ 180. 000. 000,00 
(cento e oitenta milhões de cruzeiros), às emprêsas mi-
neradoras que desejarem mecanizar a extração e montar 
lavadores para o carvão por elas produzido. 

§ l.º - Para gozar do benefício dêsse financiamen-
to, a emprêsa mineradora deverá apresentar à Comissão 
Executiva pedido fundamentado em que descreva o pro-
jeto de mecanização, com indicação da produção prevista 
e dos custos e métodos de lavra e de beneficiamento, de-
monstração de reservas e de condições apropriadas da 
camada a explorar, além da prova de organização téc-
nico-administrativa para a aplicação dos novos processos 
de mineração e lavagem. 

§ 2.º - Nos pedidos de financiamento, o Departa-
mento Nacional da Produção Mineral dará parecer acêr-
ca da viabilidade do projeto. 

§ 3.º - As emprêsas mineradoras que solicitarem fi-
nanciamento deverão apresentar, concomitantemente, 
planos de assistência social aos seus empregados, com 
especificação dos respectivos custos, ou demonstrar que 
tal assistência já está sendo prestada de forma satisfa-
tória". 
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Por sua vez, o § 2.0 do Art. 7.0 do projeto tem a seguinte re-
dação e se originou de uma subemenda da Comissão de Finanças 
à emenda da Comissão de Finanças à Emenda n. o 18 de 1.a dis-
cussão da Comissão de Economia: 

"§ 2.0 - Poderão também ser financiadas as em-
prêsas produtoras de carvão para consumo próprio des-
de que se enquadrem no esquema geral de produção que 
tiver sido estabelecido". 

A Emenda n.0 1 de plenário está redigida como segue: 

N.O 1 

"Redija-se assim o § 2.º do Art. 7.º. 
Art. 7.º: 

§ 2.º - Terão, também, direito ao financiamento, 
nas condições estabelecidas no Art. 6.o as emprêsas pro-
dutoras de carvão, para consumo próprio, desde que en-
quadrem os excedentes de sua produção, no esquema ge-
ral que tiver sido estabelecido". 

Estabelecida a orientiação da emenda e sua integração no 
texto do projeto, resta examinar as razões que nos Jevam a uma 
manifestação favorável à ~;ua aprovação. 

O nobre relator da Comissão de Finanças, em seu parecer 
verbal, ontem proferido, opinou pela rejeição da Emenda n.º1, 
tendo como argumentos, ~ntre outros, o de que ela versava já 
matéria vencida. 

Efetivamente, existia a Emenda n.º 18, da Comissão de Eco-
nomia, a qual, por ocasião da primeira discussão, foi julgada pre-
judicada em face de subeµienda da Comissão de Finanças. 

Nenhum mal em que, nesta altura, para maior clareza, leia 
eu a referida Emenda n. 0 W. Estava ela assim redigida: 

Emenda n.O 18 

"Admite-se aQ Art. 7.º um segundo parágrafo com 
a seguinte redação, passando o Parágrafo único a cons-
tituir o § 1.º do artigo. § 2.º - Nos contratos de finan-
ciamentos às empfêsas mineradoras que também forem 
consumidoras ficará assegurado às mesmas o direito de 
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utilizar o produto beneficiado de produção própria até 
o limite das suas necessidades, o qual será computado 
no esquema de produção e comércio do respectivo Es-
tado. 

(a.) Leoberto Leal e outros. 
As redações, a atual e a anterior, portanto, são divergentes. 
Antes de prosseguir na análise dos motivos que levam a Co-

missão de Economia a ser favorável à aprovação da Emenda n.º 1, 
queria, Sr. Presidente, ter o ensejo de significar a minha convic-
ção em que a competência para conhecer do seu mérito é a da 
Comissão a que pertenço, dada a discriminação regimental das 
competências das Comissões (Art. 26 - Finanças e Art. 50, III). 

Sem querer insistir no assunto, retorno às minhas considera-
ções. A leitura que acabei de fazer da Emenda n.0 18, da Comis-
são de Economia, e da Emend.a n.0 1, de plenário asseguram a 
absoluta divergência da sua redação, e até mesmo, do seu obje-
tivo. 

Muito bem salienta a justüicação da Emenda n.º 1, que "a 
emenda em aprêço tem tôda a procedência e atende ao que se 
continha na Emenda n.º 18, que ficou prejudicada, na primeira 
discussão, sem que o plenário conhecesse. do seu. mérito." 

Efetivamente, na primeira discussão, subemendada que foi pe-
la Comissão de Finanças, os propó.'litos da Emenda n.0 18 não che-
garam a ser considerados pelo pleuário. 

O Plano do Carvão Nacional tem o objetivo de racionalizar 
e promover o aumento da produção brasileira dêste combustível. 
Todo o Plano gira em em tômo desta necessidade, e uma das formas 
encontradas para que a questão seja levada a bom têrmo, é a au-
torização dada à Comissão Executiva para financiar as emprêsas 
produtoras, com o fim de aperfeiçoarem e modernizarem os mé-
todos de extração e beneficiamento do carvão. 

Ora, é de pôr em pé de igualdade todos quantos produzem o 
carvão, uma vez que a produção, seja quem fôr que a obtenha, 
vem em proveito da riqueza nacional e do nosso crescimento in-
dustrial. 

Nenhuma discriminação deve existir entre emprêsas brasilei-
ras dedicadas ao mesmo mister de arrancar do solo, a riqueza que 
nêle jaz. 
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Urge salientar que a douta Comissão de Finanças não é con-
trária aos objetivos da Emenda n.0 1, como não o foi aos da Emen-
da n.º 18. A Comissão de Finanças manifestou-se contrária à obri-
gatoriedade do financiamento, aceitando-a em caráter facultativo. 
A controvérsia gira, por conseguinte, dentro de um círculo muito 
restrito. 

Entende a Comissão de Economia que as emprêsas produto-
ras de carvão para consumo próprio, desde que enquadrem os 
excedentes da sua produção no esquema geral que tiver sido es-
tabelecido, fazem jus ao financiamento nas condições estabeleci-
das no Art. 6.º. 

Vale dizer, portanto, que as emprêsas produtoras de carvão, 
que o sejam também para consumo das -suas próprias indústrias, 
podem, em pé de igualdade com as demais, candidatar-se e rece-
ber, se fôr o caso, o financiamento previsto no Art. 6.0 , sujeitas às 
mesmas obrigações que às outras forem impostas. 

Quero, também, salientar que a redação do § 2.º tal como o 
deseja a Comissão de Finanças, com o poderão também ser fi-
nanciadas as emprêsas produtoras de carvão para consumo pró-
prio deve atribuir ao arbítrio dos órgãos Executivos a concessão ou 
não dos financiamentos. 

Ora, a lei deve ser taxativa. Ou as emprêsas que produzem 
carvão também para con,sumo próprio podem receber financia-
mento ou não podem recebê-lo. Se não devem receber, que seja 
abolido o § 2.º. Se, pelo contrário, como entendemos, devem tam-
bém fazer jus à sua obtenção, então, que o determine a lei, apro-
vando-se a Emenda n.0 1 de plenário. 

É, pois, a Comissão de Economia pela aprovação da Emenda 
n. 0 1. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam a emenda quei-
ram ficar como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 

O SR. LEOBERTO L~AL (Pela ordem) - Requer verifica-
ção da votação) . 

Feita a nova votação simbólica é dado como rejeitada. 

O SR. LEOBERTO LEIAL (Pela ordem) - (Insiste na verifi-
cação da votação, por bancEj.das). 
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Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-
nhece-se terem votado a favor 36 Srs. Deputados e contra 55, to-
tal 91, com o Sr. Presidente 92. 

O SR. PRESIDENTE - Não há número.  
Vai-se proceder à chamada e conseqüente votação nominal.  

(Pausa). 
Os Srs. Deputados que votarem a favor responderão sim e os 

que votarem contra responderão não. (Pausa) . 
Responderam à chamada 232 Srs. Deputados, sendo 76 sim 

e 156 não. 
A emenda está rejeitada . 

Votação da Emenda n.º 2.º. 
O Parágrafo l.º do Art. 14 deverá ter a seguinte 

redação: 
§ l.º - A Comissão Executiva realizará empreendi-

mentos relativos à assistência social no interêsse dos tra-
balhadores da indústria do carvão, podendo despender, 
a partir de 1952, a quantia total de Cr$ 15. 000. 000,00. 

O SR. PRESIDENTE - A essa emenda a Comissão de Finan-
ças ofereceu a seguinte 

Subemenda 

Inclua-se no Anexo n.º II, Letra e, n.º 6: 

"Variante Lisímaco Costa ao ponto mais convenien-
te do ramal Joaquim Murtinho-Monte Alegre." 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Melo Braga. 

O SR. MELO BRAGA - (Para encaminhar a votaçiio) (*) -
- Sr. Presidente, mais uma vez volto à tribuna com o fim de sus-
tentar emenda apresentada em segunda discussão pela bancada pa-
ranaense, que teve a felicidade de receber a assinatura de quase 
oitenta representantes do povo com assento nesta Casa. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Refere-se ainda essa emenda a um crédito para ligação fer-
roviária entre as estações de Lisímaco Costa e Ventania, interco-
municando, assim, a zona carbonífera com uma estrada construí-
da, que obedece a tôdas as condições técnicas. Proporcionará essa 
estrada um encurtamento de mais de 80 quilômetros para escoa-
mento de carvão. Igualmente com a construção de 40 quilôme-
tros, atravessaremos uma região carbonífera das mais ricas do 
Estado do Paraná e, além disso, facilitaremos o transporte do 
carvão do Paraná para a Fábrica de Papel e Celulose de Monte 
Alegre, prevista no plano com um consumo possível de 50 mil to-
neladas anuais . 

Noto, entretanto, que houve ligeiro engano quando da im-
pressão do avulso, ou êrro datilográficÓ, porquanto a emenda por 
nós apresentada para a construção dêsse trecho da estrada é de 
20 milhões de cruzeiros, e não de 40. 

Creio que a Casa tôda sabe quanto representa o Paraná no 
setor carbonífero, mas talvez seja interessante que venha a saber 

1 

que a Comissão Mista E?rasil-Estados Unidos, na última visita ao 
nosso Estado, pôde con;statar in loco as jazidas que possuímos, 
sua riqueza e seu valor. Viu ainda a conveniência de intensifi-
carmos o trabalho daquela zona para uma produção, não de 250 
mil tonelaL.as, como é :referido no Plano do Carvão Nacional, e 
sim para uma exploração de 650 mil toneladas anuais. 

Sr. Presidente, peçq a atenção de V. Ex.a quanto ao êrro na 
impressão do avulso: o solicitado pela bancada do Paraná e subs-
crito por grande número de Srs. Deputados é um crédito de 20 
milhões e não de 40 milhões, para atender à ligação entre Lisí-
maco Costa e Ventania. 

Nestas condições, em consonância com os têrmos regimen-
tais, peço a V. Ex. a essa retificação. 

Era o que pretendia dizer, Sr. Presidente, agradecendo à Ca-
sa a acolhida que teve a emenda apresentada pela bancada do 
Paraná. (Muito bem; muito bem). 

O SR. LEOBERTO LEAL (Para encaminhar a votação) (*) -
Sr. Presidente, a Comissão de Economia, tendo em vista o alto in-
terêsse para o carvão nacional, e, muito especialmente, para o Es-

• Nê.o foi revisto pelo orador. 

http:tonelaL.as
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tado do Paraná, é favorável à aprovação da emenda que concede 
20 milhões de cruzeiros à ligação ferroviária aqui pleiteada. (Muito 
bem; muito bem). 

O SR. PONCE DE ARRUDA (Para encaminhar a votação) (*) -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Emenda n.º 2 ao Plano do Carvão 
Nacional, apresentada pelo Deputado Melo Braga, estipula uma li-
gação ferroviária da Estação Lisímaco Costa à Ventania, pedindo, 
para essa construção, uma importância que, segundo a publica-
ção, era de 40 milhões de cruzeiros, e que S. Ex.ª acaba de retificar 
para 20 milhões de cruzeiros. 

A Comissão de Finanças, por meu intermédio, como já fizera 
anteriormente com referência a uma emenda semelhante, de Li-
símaco Costa a Barro Prêto, havia-se manifestado a favor dessa 
construção ferroviária divergindo, entretanto, na colocação de 
um quantitativo, pelas razões que naquela ocasião expendi. Con-
tinuando, agora, embora favoráveis a essa ligação ferroviária, di-
vergindo da emenda, apresentamos uma subemenda, por dois mo-
tivos, um dos quais diz respeito à importância, seja de 40, seja 
de 20 milhões de cruzeiros. Isto, Sr. Presidente, porque se trata 
de uma construção ferroviária para a qual já existe, na Lei n.º 1.102, 
crédito autorizado no valor de 280 milhões de cruzeiros. Assim, 
autorizar um novo crédito para essa construção é o mesmo que 
conceder dois créditos para a mesma obra, o que, no nosso en-
tender, é completamente desnecessário. 

A segunda razão da subemenda reside na especificação do 
traçado. Se analisarmos as diferentes emendas apresentadas, ve-
remos que não existe, ainda, estudo amadurecido. Uma diz Lisí-
maco Costa - Barro Prêto, outra Lisímaco Costa - Ventania, 
lugares distantes um do outro o que significa não haver, repito, 
estudo ou projeto elaborado a respeito. 

O Sr. Paraílio Borba - Não há essa distância referida por 
V. Ex.ª. O percurso é apenas de 5 quilômetros. 

O SR. PONCE DE ARRUDA - Perfeitamente. Mas, se é ape-
nas de 5 kms., por que uma cita Barro Prêto e outro Ventania? 

O Sr. Paraílio Borba - Porque há conveniência. 
O SR. PONCE DE ARRUDA - Mas qual será essa conveni-

ência, que não foi mencionada da tribuna? 

• Não fol revleto pelo orador. 

-25-I 
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O Sr. Paraílio Borba - Em Barro Prêto nada se fêz, en-
quanto em Ventania já existe grande trecho construído. Ha-
verá, portanto, maior facilidade e menor despesa. 

O SR. PONCE DE ARRUDA - Veja V. Ex.ª, nobre Depu-
tado Paraílio Borba, a sem razão de ser dêste argumento. Pro-
põe-se a construção de uma estrada, aproximadamente, de 45 km. 
- é quanto dista de Lisímaco Costa a Ventania, ou seja, um tre-
cho dêste ramal - e V. Ex.ª afirma que o percurso é apenas de 
5 km. Assim, até que a Estrada possa chegar ao ponto indicado, 
com a construção de 45 quilômetros, não haveria razão para pré-
determiná-la . 

O Sr. Paraílio Borba - V. Ex.ª e~tá fazendo confusão, se 
me permite a franqueza. 

O SR. PONCE DE ARRUDA - É possível, mas estou basea-
do na informação de V. Ex.ª que de Barro Prêto a Ventania dis-
tam 5 quilômetros, o que significa a mesma coisa. 

A minha razão é de 1ordem técnica. Acho que, sem estudo 
mais acurado, não devemos determinar ponto obrigatório, por-
que em nada importa para o carvão do Paraná chegue essa es-
trada a Barro Prêto, a Ventania, ou a outro ponto mais conve-
niente, determinado por motivos de ordem técnica, de melhor tra-
çado, ou de economia na execução do traçado. 

Conversei a respeito com o Sr. Ministro da Viação, e lamen-
to não tivesse chegado a tempo de conversar com o ilustre Dire-
tor da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina. 

Por isso é que a subemenda deixou de especificar Barro Prê-
to, Lisímaco Costa, ou Ventania, visto como razões de. ordem téc-
nica poderão aconselhar a indicação de qualquer outro ponto. 
Não se deve, sem menor co:phecimento ou estudo da matéria e sem 
que haja projeto organizado, determinar pontos obrigatórios de 
passagem de ferrovias . 

Sr. Presidente, voltando à primeira razão, está organizado o 
Plano em dois anexos, o de n.0 1 e o de n.0 2, que tratam, ambos,

1 

da construção de obras e outros serviços para sua completa efe-
tivação. A diferença entre os Anexos n.º" 1 e 2 é tão-sàmente es-
ta: no Anexo n.0 1 especificam-se as obras para execução das 
quais o Govêrno precisa de crédito; no Anexo n.0 2, aquelas para 
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as quais o Govêrno já tem recursos concedidos pela Lei n.0 1.102, 
de 1950. Pede o ilustre colega se mantenha o que está no pro-
jeto primitivo, determinando-se a execução dos serviços. Devo 
esclarecer: não só as variantes do Estado do Paraná correm pe-
las obras do Plano Salte, como também as obras aqui discrimi-
nadas, ano por ano, de 1952, 1953, 1954 e 1955. Já no próximo 
ano de 1952 correrão pelo Plano Salte o início da construção sô-
bre o Rio Jacuí, entre Triunfo e São Jerônimo e o aparelhamento 
e melhoria das Estradas de Ferro Dona Teresa Cristina, Central 
do Brasil e Rêde Viação Paraná-Santa Catarina. 

O Sr. Paraílio Borba - É a única referência ao Paraná. 

O SR. PONCE DE ARRUDA - Não é a única. Já expliquei 
e não vou repetir que Paraná e Santa Catarina estão igual-

mente considerados no Plano do Carvão Nacional, levando-se em 
conta a produção que o País vai contar de um e de outro. Se há 
pequena diferença em quantitativo, é preciso explicar: enquan-
to o Rio Grande do Sul produzirá um milhão de toneladas e San-
ta Catarina 1. 250. 000, o Paraná prevê, apenas, a produção de 
250.000 t. 

O Sr. Saulo Ramos - Devemos lembrar que o carvão de 
Santa Catarina é coqueificável, razão pela qual o Plano do Car-
vão prevê maior aplicação de capital nesse Estado. Eis, pois, mais 
uma diferença quantitativa. 

O SR. PONCE DE ARRUDA - Exatamente. Essa a razãô 
precipua do Plano que, conforme já acentuei, teve em vista incre-
mentar a produção de carvão-metalúrgico para atender à amplia-
ção da usina siderúrgica nacional de Volta Redonda. É de Santa 
Catarina que tem vindo tôda essa qualidade de carvão, porquan-
to a produção provável do Rio Grande do Sul é para consumo pró-
prio e possível exportação para o Uruguai e Argentina. O Paranâ 
talvez chegue para seu próprio consumo. 

Sr. Presidente, vê-se que a divergência não é quanto à reali-
zação de obras. No particular estamos todos de acôrdo. Entende, 
apenas, a Comissão de Finanças que já há crédito autorizado pa-
ra as mesmas e não há necessidade de determinar a abertura de 
outro. Entende igualmente que não se deve amarrar o ponto de 
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chegada das ferrovias, desde que não haja estudo e projeto or-
ganizado, visto corno essa amarração obrigatória poderá trazer 
conseqüências graves para o desenvolvimento técnico do empre-
endimento. 

Mantenho, por isso, a subernenda da Comissão de Finanças, 
que manda incluir ao Anexo n.º 2 a seguinte expressão: "variante 
de Lisírnaco Costa ao ponto mais conveniente do ramal que vai de 
Joaquim Murtinho a Monte Alegre". (Muito bem; muito bem). 

O Sr. SAULO RAMOS - (Para encaminhar a votação) (*) -
Sr. Presidente, a emenda Melo Braga recebeu a assinatura de 80 
Srs. Deputados, mas não foi rejeitada pela Comissão de Finanças 
que ofereceu subemenda. Ela merece, ~ão obstante, o apoio do 
plenário. 

Sou dos que consideram que o Plano de Carvão Nacional de-
veria ser aprovado conforme foi enviado pelo Govêrno, porque, du-
rante dois anos, estudos meticulosos se realizaram sôbre a maté-
ria, com assistência diret~ do próprio Presidente Vargas. 

A emenda em aprêço deve merecer o apoio da Casa. Por isso, 
apelo para os Srs. Deputados no sentido de que aprovem a emen-
da e rejeitem a subemeni;ia. (Muito bem). 

O SR. VIEIRA LINS - (Para encaminhar a votação) (*) -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei breve, porque pretendo sali-
entar duas facetas intereE)santes do problema. 

Em primeiro lugar, d~vo assinalar que é visível a simpatia da 
Casa pela emenda, pois a bancada do Estado, através dos repre-
sentantes de todos os Partidos, sem qualquer outra preocupação, 
dará apoio integral à mesma, que visa beneficiar, não só o Estado 
do Paraná, mas o progresso do Brasil. A manifestação do repre-
sentante de Santa Catari:p.a, que me antecedeu na tribuna, favo-
rável à emenda, demonstra que há ponto de vista unânime sôbre 
a matéria. 

Devo, porém, destacar um ponto muito interessante: a Comis-
são Mista Brasil-Estados Vnidos já previu a possibilidade da pro-
dução de 650 mil tonelad;:i.s para o Paraná. 

O Sr. Ponce de Arruda - Corno V. Ex.ª sabe, o estudo 
do Plano de Carvão Nacional vem sendo feito cuidadosamente há 

• Não tol revisto pelo orador. 
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cêrca de dois anos, ou mais, e foi prevista uma produção de 
250. 000 t. Não sei em que elementos se baseia a Comissão Mista 
para, num rápido período de dois meses, elevar a produção de 
250. 000 para 650. 000 t. Permita-me V. Ex.ª ficar com a opinião 
dos técnicos brasileiros . 

O Sr. Paraílio Borba - Esclarecendo o assunto, devo di-
zer que a camada carbonífera do Paraná estende-se à margem es-
querda do Rio Tibagi, indo até o Município de Reserva, nas ver-
tentes do Rio Ibaí, atingindo possivelmente um bilhão de tonela-
das. 

O Sr. Ponce de Arruda - É uma hipótese. 
O Sr. Paraílio Borba - No entanto, a exploração do car-

vão paranaense data de apenas cinco anos. 

O SR. VIEIRA LINS - Prosseguindo, ante os esclarecimen-
tos dados e os apartes trocados, que me evitam o trabalho de res-
ponder, tenho a lembrar que o Plano visa, na produção do car-
vão de Santa Catarina, exatamente o abastecimento de Volta Re-
donda. Se houver, entretanto, amanhã, uma conflagração que tra-
ga para os mares do Sul dificuldades de navegação, Volta Redon-
da talvez se veja na necessidade absoluta .de se suprir do próprio 
carvão do Paraná. 

O Sr. Ponce de Arruda - Infelizmente, o carvão do Paraná 
não é coqueificável. 

O Sr. Melo Braga - Queria, em aditamento ao que o 
nobre colega acabou de referir há pouco, sôbre a possibilidade de 
exploração do carvão do Paraná, informar que estudos recentes, 
realizados em quatro minas, pelo Departamento da Produção Mi-
neral do Ministério da Agricultura, há, mais ou menos, 15 dias, 
com sondagem profunda por meio de dinamite, comprovaram ser 
possível a produção de 650 mil toneladas. 

O Sr. Saulo Ramos - Devo informar a V. Ex.ª que o 
afloramento carbonífero, em Santa Catarina, se estende do sul 
do Estado para o norte, atingindo as fronteiras do Estado do Pa-
raná. Se o carvão do planalto catarinense, idêntico em qualidades 
energéticas e em percentagem de cinza, é coqueificável, não te-
nho dúvidas de que o do Paraná também o seja, justificando ple-
namente que se atenda ao Estado, mediante a emenda Melo Braga. 
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O Sr. Paraílio Borba - Permita-me o nobre orador mais 
um esclarecimento. A revista "Mineração" publicou, há tempos, 
artigo de autoria do grande técnico Ramiro de Miranda nos se-
guintes têrmos: 

"A tonelagem das reservas paranaenses ainda não é 
conhecida. Em área muito restrita da bacia do Rio do 
Peixe no Norte do Estado, a reserva local eleva-se acima 
de vinte bilhões de toneladas, sendo o carvão de melhor 
qualidade que o dos Estados do Sul." 

O SR. VIEIRA LINS - Srs. Deputados, quase que meu dis-
curso tomou rumo diferente. Deixo de lado aquêle sentido técni-
co que lhe chegou a dar a inteligência brilhante, a qual nos acostu-
mamos a admirar e respeitar, do digno .relator da Comissão de 
Finanças. 

O Sr. Ponce de Arruda - Muito obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. VIEIRA LINS - S. Ex.ª encarando tecnicamente o 
problema dá até inteligência simétrica. 

Acho entretanto que b caso tende a uma expansão maior, a 
um alargamento do pensamento do Congresso, onde os represen-
tantes dos Estados produtores de carvão se dão as mãos, abra-
çam-se, com a apresentação dessa emenda, num sentido patrió-
tico, num sentido feliz de realização, de progresso, de incentivo, de 
brasilidade . 

:a!ste, o segundo aspecto da emenda, o que fala de perto ao 
coração do Parlamento (muito bem), ao sentimento real de todos 
os homens que, nesta Casa, outra idéia, outro desejo, outra von-
tade, outro pensamento não podem ter senão o de trabalharem, 
tanto quanto possível, pelo desenvolvimento econômico, político 
e social do nosso País, do grande e querido Brasil. 

A emenda tem essa feição, essa particularidade. Segue o rit-
mo do espírito de patriofüimO. 

Assim a emenda deve ser votada, não somente em homena-
gem ao Paraná, que trabalha e produz, pela felicidade coletiva, 
mas como demonstração, como afirmação de brasilidade. 

O Sr. Paraílio Borba - Porque, ajudando o Paraná, estare-
mos ajudando o Brasil. 

O SR. VIEIRA LINS - Era o que tinha a dizer. (Muito bem; 
muito bem. Palmas) . 
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O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa e vou submeter a 
votos o seguinte 

Requerimento 

Sr. Presidente: 
Requeiro preferência para votação da Emenda n.0 2 ao invés 

da subemenda. 
Sala das Sessões, 8-11-51 - Melo Braga. 

- Tem a palavra o Sr. Gustavo Capanema. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (Para encaminhar a votação) 
(*)-Sr. Presidente, acostumado a ouvir, com o maior acatamento, 
a opinião do Deputado Ponce de Arruda, verüiquei pelo seu dis-
curso de ontem e também, pela sua explanação de agora, que 
tanto a sugestão da Comissão de Finanças como a da emenda re-
dundarão, afinal, na mesma solução: - será construído o tre-
cho da estrada de ferro visado pela emenda. Os argumentos do 
nobre Deputado Ponce de Arruda visam dar ao problema solução 
técnica mais adequada. Esta, pelo menos, a impressão que me 
ficou do debate. 

A fórmula proposta pela Comissão de Finanças resolve o as-
sunto de acôrdo com uma técnica mais apropriada. Não deixa, 
porém, de constituir solução aceitável, embora tecnicamente me-
nos satisfatória, a apresentada na emenda. Uma vez que esta se 
acha patrocinada pela totalidade da bancada do Estado a que in-
teressa, e como verifico que tôda a região visada pelo problema 
se empenha por essa solução, inclino-me a aceitar a emenda e 
o faço com o maior acatamento, como sempre, pelos doutos pare-
ceres da Comissão de Finanças, mormente quando aqui defendidos 
por um Deputado da probidade e cultura do nosso colega Ponce 
de Arruda. 

Sr. Presidente, com esta declaração, julgo interpretar o pen-
samento da maioria dos partidos e da maioria, digamos assim, 
e vou votar favorávelmente à emenda. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam o requerimento 
de preferência, queiram ficar como estão. (Pausa). 

Aprovado. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Há sôbre a mesa e vou submeter a votos o seguinte 
Requerimento 

Sr. Presidente: 
Peço preferência para a Emenda n.º 3 sôbre a subemenda 

da Comissão de Finanças do Projeto n.o 1. 045-51, em votação. 
S. S., 9 de novembro de 1951 . 
a.) Lima Figueiredo. 

Os Senhores que aprovam queiram ficar como estão. (Pausa).  
Aprovado.  
Em votação a Emenda n.o 3.  
Tem a pala_vra o Sr. Lima Figueiredo.  

O SR. LIMA FIGUEIREDO - (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, conforme é do conhecimento 

da Casa, fui contrário ao Plano do Carvão Nacional por conside-
rá-lo imaginoso, fantasioso e mal estudado. 

Entendi que o emprêgo do carvão nacional nas locomotivas 
acabaria aniquilando por completo os nossos transportes ferro-
viários. 

Meu parecer, na Comissão de Segurança Nacional, ocasio-
nou, depois, vivo debate no plenário. Ouvido por aquêles que es-
tudam os problemas nacionais, teve, portanto, um mérito. 

Acabo de receber relatório, assinado pelo Sr. Artur Pereira 
de Castilho, Presidente do Instituto Ferroviário de Pesquisas Téc-
nico - Econômicas, do qual vou ler os seguintes trechos: 

"No aumento de consumo esperado nas Estradas de 
Ferro não foi considerada a redução no atual consumo 
de carvão nacional, nas ferrovias, em virtude dos seguin-
tes elementos: 

a) redução do consumo unitário em virtude da me-
lhoria do próprio carvão. Essa redução não pode ser pre-
viamente calculada porque variará, grandemente, em 
função da qualidade do carvão. Se admitirmos, apenas, 
para raciocinar com a possibilidade de deduzir de 12% o 
atual consumo, isso corresponderá a ter que achar novo 
emprêgo para cêrca de 100.000 t. de carvão; 

b) redução do consumo proveniente do incremento 
da eletrificação das estradas de ferro. Não é possível pa-
rar nesse programa, pois a tração elétrica é a f arma de 
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tração tecnicamente mais recomendável, e, hoje, é a so-
lução econômicamente justificável em vários trechos fer-
roviários; 

c) o emprêgo, cada vez maior escala, da dieseli-
zação da nossa tração ferroviária; 

d) a construção do oleoduto de Santos a São Pau-
lo, reduzindo o consumo de carvão empregado no transpor-
te de petróleo e seus derivados na Estrada de Ferro San-
tos a Jundiaí. 

6) não é possível calcular, com segurança, a quan-
to alcançaria a redução do consumo de carvão ou lenha 
em virtude dos Itens b, e e d, porém, somente levando em 
conta as eletrificações em curso na Central do Brasil, na 
Sorocabana, na Santos a Jundiaí, na Rêde Mineira de 
Viação com aquisições feitas de· locomotivas diesel-elétri-
cas ainda não recebidas, é de se esperar a redução do 
consumo de combustíveis sólidos equivalentes a cêrca de 
150 mil toneladas de carvão nacional . A redução total de 
150 mil toneladas dificultaria, grandemente, a obtenção 
do necessário mercado para o carvão nacional . 

7) Todavia; há absoluta necessidade de ser garanti-
do êsse mercado, porque a realização do Plano em estudo, 
ligado a um setqr muito importante da economia nacio-
nal o exige. 

8) . Assim, r~o espírito de colaboração para tornar o 
Plano perfeitamente assegurado, lembramos a necessida-
de de ser, dentro dêle, considerada a conveniência de ins-
talação de granpes centrais térmicas para geração de 
energia elétrica. 

9) Várias siio as razões que militam em favor dessa 
solução. 

a) a carência de energia elétrica em tôda a zona li-
torânea, quais: qo Rio Grande do Sul a Vitória; 

b) a elevação, cada vez mais acentuada, do custo 
de instalação do kw, em usinas hidrelétricas; 

c) a impossibilidade de se pensar na eletrificação de 
certos trechos f~~rroviários, cuja eletrificação técnica e 
econômicamente ~e recomenda, pela carência acima apon-
tada. 

10) Dentro do espírito acima exposto, poderiam ser 
programadas, para serem realizadas, concomitantemente, 
com o Plano do Carvão Nacional; 

a) o aumento da usina termelétrica de São Jerô-
nimo; 
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b)instalações de usinas para a eletrificação de Santa 
Catarina, que poderiam ser localizadas em Florianópolis, 
Itajaí e S. Francisco; 

c) instalação de uma usina em Paranaguá, comple-
tando a hidrelétrica já estudada para a eletrificação da 
linha da Serra do Mar, da Rêde de Viação Paraná-Santa 
Catarina; 

d) grandes usinas em Santos e Rio de Janeiro para 
regularização dos consumos de energia de Santos, São 
Paulo e Rio de Janeiro; 

e) instalação de uma usina, em ponto a ser deter-
minado para eletrificação da Linha do Litoral da Leopol-
dina; 

f) instalação de uma usina em Vitória para aten-
der à insuficiência de usina diesel de refôrco ali exis-
tente." J 

O Sr. Melo Braga - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Com muito prazer. 
O Sr. Melo Braga - V. Ex.ª se referiu à construção de 

uma usina em Paranaguá. Gostaria de ilustrar o discurso de 
V. Ex. a informando que o Govêrno do Estado do Paraná negocia 
empréstimo na Suíça e já estêve com técnicos suíços na região car-
bonífera para instalação, ali, de usinas termelétricas. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Muito obrigado a V. Ex.ª. 
O Sr. Saulo Ramos - V. Ex.a permit.·! um aparte? 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Pois não. 
O Sr. Saulo Ramos - V. Ex.ª está argumentando em fun-

ção de uma mentalidade ferroviária. 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Quem está falando não sou eu, 

mas o Instituto Ferroviário de Pesquisa Técnico-Econômicas, que 
é oficial. 

O Sr. Saulo Ramos - V. Ex.a o demonstra, no início 
da discussão, e nesta Casa, noutra oportunidade, já esposou ori-
entação no mesmo sentido. Quero dizer a V. Ex.ª, compretando 
meu pensamento, que o Plano não fôra elaborado nessa função. 
Embora tivéssemos pequeno consumo de carvão nacional quei-
mando-o em nossas locomotivas, êsse Plano se justificaria plena-
mente, porque está em função da siderurgia nacional para dar 
ferro e aço do País. 
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O SR. LIMA FIGUEIREDO - O aparte de V. Ex.ª repre-
senta chover no molhado. Podemos atender a estas usinas não 
empregando êsse carvão nas ferrovias, porque V. Ex.ª sabe perfei-
tamente bem que elas são os maiores cbnsumidores do nosso pro-
duto. O que não desejamos é que se escangalhe o transporte do 
Brasil. Não queremos empregar êsse carvão nas nossas fornalhas. 
Não admitimos êsse inferno em vida, em que permanecem os fo-
guistas e maquinistas. Não toleramos que as guarnições dos trens 
da Central morram nos túneis, como já aconteceu e já foi farta-
mente documentado. O que idealizamos é um trabalho limpo e 
humano para o operário. Não colide na produção do carvão para 
a siderurgia e a produção do carvão para as usinas termelétricas. 

Ainda há mais: baseando-nos no Plano em votação nesta Ca-
sa, podemos afirmar que ainda existe grande quantidade de car-
vão-vapor para o qual, até agora, não encontramos freguês. O 
carvão é jogado ao atêrro e o prejuízo não pode fazer com que 
êste Plano seja útil, patriótico e de interêsse para o Estado. 

O Sr. Saulo Ramos 1- A Comissão Executiva encontrará 
motivo para consumi-lo. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Se não encontrou até agora 
não vai encontrar daqui por diante. É a eterna história da Caro-
chinha. 

O Sr. Saulo Ramos - não existe história da Carochinha 
e nem mesmo o inferno 8r que V. Ex.ª se refere, quanto ao con-
sumo do nosso carvão. Desde que se faça a adaptação às nos-
sas forjas e grelhas, o carvão nacional substituirá plenamente 
qualquer outro de procedÉ)ncia estrangeira. Não sujará as nossas 
locomotivas e, pelo contr;ário, concorrerá para o desenvolvimen-
to e o progresso do País . 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Palavras, palavras, palavras. 
O Sr. Saulo Ramos - Sim, palavras, mas palavras de 

técnicos; palavras também confirmando fatos. 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Palavras respeitáveis, de Ins-

tituto oficial, que merecem fé. E V. Ex.ª, em seu discurso, tem 
argumentado só e exclusivamente com as palavras do Sr. Presi-
dente da República, constante de sua mensagem. O problema do 
carvão não se resolve com protestos, mas com estudos. 
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O Sr. Saulo Ramos - Nem com fantasias em tôrno de 
problema tão relevante, motivo por que o parecer de V. Ex.ª 
na Comissão de Segurança Nacional, mereceu o meu mais veemente 
protesto. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - As fantasias dos técnicos não 
são como as fantasias dos poetas. Podem trazer conseqüências 
graves. 

O Sr. Saulo Ramos - Não existem fantasias de poetas 
e sim o debate de um magno problema que bem expressa a polí-
tica econômica do Presidente Getúlio Vargas. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Estou defendendo emenda 
apresentada por um nobre colega, que assinei, apesar de Rer con-
tra êste Plano, para salvar ao menos alguma coisa. 

Peço aos nobres aparteantes me permitam concluir a lei-
tura. 

"Essas usinas, em conjunto, teriam consumo sufici-
ente para atender ao crescimento da produção do car-
vão visado no Plano, eliminariam as dificuldades de au-
mento de consumo, garantiriam energia elétrica para as 
populações e indústrias, nos pontos indicados, e facilita-
riam futuras eletrificações ferroviárias." 

Aí está, Sr. Presidente. Tive o prazer de um dia chegar a 
esta Casa, ler a emenda do Deputado Macedo Soares e Silva, téc-
nico de grande competência, homem estudioso do assunto - tal-
vez o mais indicado nesta Câmara para discutir com sabedoria e 
inteligência o problema - e S. Ex.ª me entregou a emenda, di-
zendo, modesta e bondosamente: "Talvez esta solução venha re-
solver aquilo que Você teme para as nossas ferrovias." 

Após uma leitura rápida, sumária, imediatamente dei minha 
assinatura, e saí, eu próprio, a colhêr mais 25 assinaturas, a fim 
de que a emenda fôsse apresentada naquele mesmo dia. 

O Sr. Macedo Soares e Silva - Desejo agradecer a V. Ex.ª 
o conceito generoso a meu respeito. Mas devo dizer a V. Ex.ª 
como já é do seu conhecimento, que prefiro a subemenda à 
emenda, por considerá-la, tecnicamente, superior à outra. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Nesse ponto, não estou de 
acôrdo com V. Ex.a, e vou dizer porque, já que foi o que me trou-
xe à tribuna. 
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A emenda estabelece um prazo segundo o qual, no fim de 
um ano, o Govêrno é obrigado a apresentar o plano para utiliza-
ção dêsses carvões nas usinas termelétricas . 

É sabido, mais que sabido, que 60 % das locomotivas da Es-
trada de Ferro Central do Brasil estão velhas, obsoletas, têm de 
20 a 60 anos. O Govêrno terá de comprar novas locomotivas, e 
quero evitar que se faça aquisição de novas "marias-fumaças"; 
quero que se comprem máquinas elétricas diesel ou diesel-elétri-
cas. O Sr. Presidente da República já está em bom caminho, por-
que mandou adquirir 120 locomotivas diesel-elétricas. 

Ora, se há necessidade de comprar locomotivas· e se é mister 
consumir o carvão, quero que seja fixado na emenda prazo para 
o Plano ser aprovado a tempo de não têl·mos de comprar as tais 
locomotivas a vapor. 

Ainda mais: achei que a emenda feita em domicílio, com o 
pensamento descansado, estava mais clara, mais precisa, porque 
atendia à eletrificação progressiva das ferrovias, evitando que o 
carvão fôsse diretamente 

1
empregado nas locomotivas a vapor. 

Aí está. Penso que, SE.~ dermos ao Govêrno um prazo, êle será 
obrigado a apresentar, depois de um ano de execução do Plano 
de emprêgo das usinas termelétricas. Estando escrito na emen-
da que o carvão não deve ser empregado nas máquinas a vapor, 
vamos adquirindo novas máquinas elétricas e diesel-elétricas de 
acôrdo com o parecer dos técnicos e não haverá choque entre o 
meu pensamento, que é o do Instituto e o Plano do Carvão, que 
está em discussão no Con~resso. 

Assim, Srs. Deputados, peço à Câmara que vote a emenda, 
desprezando a subemenda da Comissão de Finanças. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA (Para encaminhar avo-
tação) - Sr. Presidente, para ater-me à limitação regimental do 
tempo, resolvi escrever a1gumas considerações sôbre a emenda 
que tive a honra de apresentar em plenário com o apoio de inú-
meros e generosos pares, :pedindo à Câmara tolerância e paciên-
cia para os conceitos que vou expor. 

Sr. Presidente, deve-se aos tecnocratas americanos e revela-
ção ao grande público do papel primordial da energia na evolução 
da humanidade, embora já tivesse muito anteriormente penetra-
do o conceito nos círculos científicos e meios políticos. "Ela não 
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é apenas - proclamaram - a base do progesso industrial dos 
povos como também a do desenvolvimento social e até biológico 
do homem. 

A ampliação dessa verdade, lança ao mundo constantemente 
pela palavra do grande Presidente Roosevelt - e colocada em pri-
meira linha na construção da economia soviética - explica por si 
só a existencia de nações muito diversas. Para compreender-se 
sumàriamente o seu significado, basta que se atente o fato de um 
quilowatt empregado durante 24 horas, realizar o trabalho de 
mais de 70 homens. E a potência utilizada no Brasil sob a forma 
elétrica, que é apenas fração reduzida do total em uso, pode ser 
comparada a uma população ativa de mai'3 de 90 milhões de traba-
lhadores. 

Quatro são as principais fontes de energia: o carvão, o petró-
leo, o gás natural e a energia hidráulica. E o seu problema, como 
o da fonte de energia, deve ser encarado sob o mesmo aspecto: 
tutela da Nação, combate ao desperdício e uso em benefício das 
gerações presentes e futuras. Uma quinta fonte de energia - a 
atômica - é grande promessa do futuro. Alguns combustíveis po-
bres auxiliam ainda essas fontes. 

O gás natural, porém, constitui quase. um privilégio dos EE. 
UU., com reservas avaliadas em 5 trilhões de metros cúbicos. 

O emprêgo nacional das três fontes gerais de energia se acha 
condicionado à questão de ordem tecnológica, à sua existência e 
abundância no País, à possibilidade de obtenção no mercado inter-
nacional e a razão de segurança. O carvão, cujo cetro negro e 
gigantesco governou o mundo durante século e meio, determi-
nando os centros da técnica e da cultura, encontra ainda terreno 
privilegiado quando age simultâneamente como fornecedor de 
calorias e de carbono ou como base da grande indústria química. 
O petróleo, considerado a arma política e militar do futuro, é 
ainda insubstituível no automóvel e no avião. A energia hidráu-
lica, só utilizada na prática sob a forma d::: energia elét!·ica, en-
contra um domínio absoluto nas indústrias eletroquímicas e ele-
trometalúrgicas. 

Com a última exceção, as três fontes de energia são concor-
rentes quando distribuídas sob a forma elétrica, que oferece o 
maior rendimento no transporte à distância, maior flexibilidade 
e divisibilidade. 
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Qualquer que seja, entretanto, a fonte de energia, nenhum 
país do mundo despreza as que possui. Todos sentem que os ma-
nanciais naturais da energia são as colunas fundamentais da eco-
nomia e que o trabalho do homem não é outra coisa que o apro-
veitamento das energias latentes no seio da terra ou desperdiça-
das à sua superfície. E, em relação aos combustíveis, fontes de 
energia solar acumuladas no seio da Terra durante milhões de 
anos e que se consomem ràpidamente, as gerações presentes se 
empenham, na preservação de uma riqueza que também perten-
ce às futuras, em utilizar combustíveis pobres, pelo seu benefi-
ciamento ou pelo seu enriquecimento, transformando-os em com-
bustíveis líquidos pela carbonização a baixa temperatura. 

O carvão brasileiro é sem dúvida inferior aos carvões ricos 
de outros países. Mas nem por isso deve ser desprezado. Suas re-
servas são avaliadas timidamente em 600 milhões de toneladas, 
o que não importa dizer que não possamos contar com valor mui-
to superior em nosso extenso País. Lembremos que a França dis-
p-õe apenas de reservas à vista e prováveis de 4. 000 milhões, ou 
cêrca de apenas 66 vêze~ 

1 

a avaliação parcial brasileira. 
O Sr. Lima Figueiredo - Acredita V. Ex.a que, com 

as instalações que temo1> presentemente para beneficiar o car-
vão, poderemos conseguir alguma coisa de melhor? 

Ou V. Ex.ª acha que há outro processo? Cito, por exemplo, 
o de levigação, que é q processo contrário ao da formação das ca-
madas carboníferas e que consiste em reduzir o carvão a pó, de-
pois misturá-lo com água e deixar fazer a decantação. 

O SR. MACEDO SO.~.RES E SILVA - Devo dizer a V. Ex.a 
que o processo empregado em Capivari está dando ótimos resul-
tados e não há necessidade de utilizar método diferente do ado-
tado, em regra, em outro1s países. Nosso carvão pode ter um teor 
de enxôfre perfeitamente aceitável e quantidade de cinza razoá-
vel, dentro das próprias normas da ASTM. · 

O Sr. Lima Figueiredo - Não acha V. Ex.a que êsse 
processo que fixa porcentagem de carvão-metalúrgico, outra deva-
por-grosso e outra de carvão-vapor-fino é antieconômico, por não 
ser indicado para produztr carvão de boa qualidade? 

O SR. MACEDO SOAHES E SILVA- Devo esclarecer a V. Ex.a 
que não há no mundo, a não ser com exceções raríssimas, qualquer 
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jazida com carvão coqueificável, in natura. Todo carvão deve so-
frer processo de quebramento, de triagem, de lavagem, para re.;;. 
dução do teor de pirita ou enxôfre. O processo empregado no Bra-
sil é corrente em outros países e todos estão tendendo hoje a be-
neficiar carvão de qualidade inferior. A própria Alemanha, ain-
da há poucos anos, antes da guerra procurava empregar linhito, 
carvão de baixíssima qualidade, em grande escala em seu territó-
rio. 

O Sr . Lima Figueiredo - O processo de levigação não está 
sendo empregado no Brasil. Há dias tive oportunidade de trazer à 
Casa a notícia de que está sendo utilizado êsse processo na Ingla-
terra: inundam as minas com água, o carvão é reduzido a pó, de-
pois succionado, secado e, em seguida, brinqueado. Acho que êsse 
processo devia ser empregado no Brasil, a fim de ser melhor apro-
veitado o nosso carvão. Enquanto estiverem aquelas instalações 
em Capivari não acredito que o nosso produto possa dar um pas-
so à frente. !:le continuará a ser mal beneficiado e ficará esto-
cado. Como sabe V. Ex.ª há grande tonelagem estocada, sem em-
prêgo, sem consumo, pois não acha quem a queira comprar. 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA - Há uma grande quan-
tidade de carvão destinada ao consumo local na usina de Tubarão. 

V. Ex. a devia partir das normas para carvão em qualquer país 
do mundo e comparar o nosso carvão, depois de beneficiado, com 
essas normas. 

O Sr. Lima Figueiredo - Não quero fazer comparações. 
Acho que, pelo processo atual de beneficiamento do nosso carvão, 
vamos continuar a vender terra preta em vez de carvão. 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA - V. Ex.a não conhece o 
carvão na zona de Capivari. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que as teses derrotistas a respeito do 
carvão nacional estão desmentidas pelos fatos e pertencem ao pas-
sado. A sua qualidade pode ser melhorada, com percentagens de 
cinza e enxôfre aceitáveis. E disporemos ainda de um produto -
o enxôfre - indispensável à nossa indústria e muito escasso na 
época atual. 

A finalidade do Plano do Carvão Nacional é melhorar a sua 
qualidade e baixar seu preço, amparando a indústria particular 

-26-I 
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extrativa e seu trabalhador. t: grande e nobre objetivo que deve 
merecer todo nosso amparo. 

O Sr. Lima Figueiredo - Acredita V. Ex.ª que isso melhorará 
o nosso carvão e lhe baixará o preço? 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA - V. Ex.a encontrará 
exemplo disso em Santa Catarina. V. Ex.ª não acredita em nossos 
técnicos? 

O Sr. Lima Figueiredo- O beneficiamento encarece o produto. 
O carvão fica melhor, mas, por outro lado, a tonelagem consumida 
será conseqüentemente menor. 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA - Nesse caso, todos os 
países que beneficiam o carvão próprio estão errados. 

O Sr. Lima Figueiredo - Não estão. Se não dermos leis de 
proteção, se continuarmos comprando carvão estrangeiro, como 
é, a meu ver, o procedimento certo em determinada época, até 
estar o Plano completamente traçado e tudo perfeitamente organi-
zado, não vejo melhorar d carvão e, ao mesmo tempo, baixar-lhe 
o preço. 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA -V. Ex.ª não há de pre-
tender que o carvão melhore espontâneamente, apenas com o seu 
voto. 

O Sr. Lima Figueiredo - V. Ex.ª tem convivido comigo du-
rante longo tempo e sabe que eu não seria capaz de dizer um ab-
surdo dêsses, sequer pensar assim. 

O Sr. Saulo Ramos - O Plano visando à produção nacional 
do carvão deve ser amplo, atender à exploração no sentido da extra-
ção, da mineração, da dist:ribuição, do comércio e do consumo. Só 
assim alcançaremos maior produção e por conseguinte preço mais 
baixo, bem como melhor qualidade com menor percentagem de 
enxôfre e cinza aceitáveis. 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA- Perfeitamente. 
Enfrentando - dizia - o tríplice problema da extração, do 

beneficiamento e do transporte, o Plano não pode ser inferiorizado 
por questões de minúcias, que só cabem na sua execução, nem deve 
ser visto sob pontos de vista. preconcebidos que não correspondem à 
realidade nacional, nem à tendência universal. 
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Apegarmo-nos às comodidades e economias do momento ad-
vindas da tração diesel-elétrica é desconhecer as condições que têm 
aconselhado tal processo nos Estados Unidos da América e recusa-
do a sua extensão na Europa. O carvão é ainda o combustível 
mais barato quando não se vê a braços com o problema de trans-
porte, e a electrificação, a forma mais conveniente de tração, quan-
do a densidade de tráfego permite a vantagem da centralização de 
energia e o emprêgo de capitais nas linhas de transmissão e equi-
pamento. Tanto o compreendeu o nosso Pais que, desde 1946, se 
organizou o zoneamento dos sistemas de tração e ferroviário. As 
nossas maiores autoridades no assunto, como o Sr. Artur Castilho, 
a quem consultamos neste ensejo, defendem a diretriz do progra-
ma ferroviário daquele ano, aprovada em 1946 pelo Congresso de 
diretores de Estrada de Ferro. 

E, já que o ilustre Deputado Lima Figueiredo se referiu ao 
Presidente da República, devo lembrar a S. Ex.ª que o Sr. Getúlio 
Vargas ainda recentemente, em despacho, havia declarado - "Nas 
compras de locomotivas deve ser levada em conta a necessidade de 
assegurar o consumo do carvão nacional em níveis satisfatórios" 
- prestando, assim, homenagem ao Plano aprovado em 1946, ainda 
no Govêrno de seu antecessor. 

O Plano do Carvão Nacional prov~ claramente que um milhão 
de calorias custarão no nosso País com o carvão estrangeiro, .... 
Cr$ 40,00; com o óleo combustível, Cr$ 40,00; com o vapor-grosso, 
Cr$ 35,00; com o metalúrgico, Cr$ 32,00; com o vapor-fino,. 
Cr$ 20,00 (no local de beneficiamento.) 

Se o preço do carvão ainda é caro no nosso País em relação 
aos vigentes no interior de outros, é o mais barato em relação 
aos demais combustíveis. Um quilowatt-hora de calor (860 cal.) 
com o vapor-grosso custaria 3 centavos. 

'Portanto, sob o ponto de vista de processo e resultados, o 
Plano do Carvão Nacional não merece as críticas que lhe foram 
feitas. 

Resta finalmente a questão de garantia do consumo. O Plano 
prevê o emprêgo do carvão nacional na indústria siderúrgica, que 
aparece como o seu principal objetivo; nas estradas de ferro, na 
navegação, na fabricação de álcalis, gás e cimento, em pequenas 
e médias usinas termelétricas, em Tubarão, Pôrto Alegre e São· 
Jerônimo. 
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O Sr. Lima Figueiredo - No cimento, entende V. Ex.ª que êle 
pode ser empregado? 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA- Já declarei que o carvão 
depois de beneficiado satisfará perfeitamente as prescrições da 
American Society Testing Materials. 

O Sr. Lima Figueiredo - Na Mesa-redonda sôbre o carvão, um 
engenheiro do Rio Grande do Sul - falha-me agora o seu nome -
declarou que, mesmo depois de beneficiado não poderia o carvão ser 
empregado nas fábricas de cimento. E o Acessor-técnico do Exmo. 
Sr. Presidente da República, Dr. Mário Pinto, quando refutou no 
parecer, não tocou na questão do cimento, e quem cala consente. 
Não achou, pois, argumento que pudesse rebater minha assertiva 
de que o carvão, mesmo depois de beneficiado, ia comprometer a 
resistência mecânica do cimento nacional. 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA - Seria preciso desconhe-
cer a existência, nos Estados Unidos da América de fábricas de 
cimento, trabalhando coni. carvão americano, cuja percentagem de 
enxôfre •.. 

O Sr. Lima FigueiredÇJ - Não há ainda processo que separe o 
enxôfre do carvão. 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA - Refere-se V .Ex.ª ao 
enxôfre orgânico. Veja V. Ex.ª, por exemplo, o carvão de Pittsbu.rgh, 
um dos mais empregados pos Estados Unidos, com o teor de 1,41 % 
de enxôfre depois de beneficiado; o número 6 de Ilinois com 3,28%, 
empregado também nos ]1stados Unidos. 

O :Sr. Lima Figueiredp - V. Ex.ª está assumindo grande res-
ponsabilidade; pois sendo técnico de renome, está garantindo que 
se pode empregar êsse carvão beneficiado, ainda com bastante en-
xôfre, nas fábricas de cimento. 

o SR. MACEDO SOARES E SILVA - Não digo que encerra 
bastante enxôfre. Digo q1,le tem enxôfre em quantidade aceitável. 

É evidente, entretanto, que um Plano é por sua natureza di-
nâmico. Mesmo realizado no espaço de cinco anos, é suscetível de 
profundas alterações, pois o Brasil não tem apenas uma "grande 
fome" de energia elétrica, mas "fome geral" de energia. Com o 
carvão nacional fornecenQ.o a caloria a menos da metade do preço 
atual, grandes perspectiv~ se abrem para o seu consumo, para o 
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estabelecimento de novas indústrias e mesmo para a introdução de 
novas comodidades em nossa vida. Tôdas as nossas previsões até 
êste momento no desenvolvimento do uso das outras fontes de ener-
gia, como os combustíveis líquidos e a energia hidráulica, têm ficado 
muito aquem da realidade. 

O Plano não implica necessàriamente na adoção obrigatória 
do esquema de consumo previsto. Seus diversos itens compreendem 
a extração, o beneficiamento e o transporte do carvão, a constru-
ção de parques carvoeiros e instalações de descarga e melhoramen-
tos de estradas de ferro, sobretudo com aquêle objetivo de trans-
porte e, finalmente, a assistência social aos trabalhadores. Mas, com 
exceção do carvão siderúrgico, êle não se compromete em nenhuma 
via rígida de consumo. Pelo contrário, as atribuições da Comissão 
Executiva do Plano englobam providências gerais para o aprovei-
tamento do carvão nacional, inclusive em indústrias e na energia 
elétrica. 

Restrições formais foram feitas quanto à substituição do con-
sumo de lenha pelo de carvão e ao aumento do consumo dêste últi-
mo nas nossas ferrovias. Uma economia importante dêsse consumo 
provirá da própria melhoria do combustível e do incremento da 
eletrificação de nossas ferrovias e do emprêgo em maior escala da 
máquina Diesel-elétrica e baixo preço da lenha em outras regiões. As 
restrições são formais no sentido de que é necessário prever por ou-
tro lado um incremento - e muito grande - dos nossos transportes 
ferroviários e a eletrificação das nossas yias férreas virá acarretar 
a construção de usinas termelétricas. Quer o Plano, quer a Mensa-
gem presidencial, dão conta dessas circunstâncias. 

O Sr. Lima Figueiredo - Sabe V. Ex.a que as locomotivas, 
que queimam lenha, para utilizarem nosso carvão, precisam ser 
modificadas. É preciso haver um estoque e que se leve êste carvão 
até a locomotiva. Só nessa transformação de emprêgo de lenha 
para o de carvão, vamos levar muito tempo e gastar muito di-
nheiro. 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA - A que carvão se refere 
V. Ex.ª? 

O Sr. Lima Figueiredo - Ao do Paraná. 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA - Não beneficiado ainda? 
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O Sr. Lima Figueiredo - No carvão do Paraná há um 
freio. No próprio Plano se diz que só pode ser sumàriamente bene-
ficiado. Na reunião dos diretores de Estradas de Ferro ainda ficou 
para se verificar; depois, se o carvão do Paraná devia ser empregado 
in natura, ou beneficiado. Até hoje, porém, essa solução não foi 
dada. Assim, quando se diz - vamos deixar a lenha e empregar o 
carvão - essa transformação deve ser pesada. 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA - V. Ex.a sem dúvida não 
me compreendeu bem. Quero, por isso, dar um esclarecimento, a 
propósito de estatística que tive ocasião de compulsar no 'Instituto, 
sôbre pesquisas econômicas de estradas de ferro. Um representante 
procurou-me em minha residência, do que resultou a emenda, ora 
em debate. 

O Sr. Lima Figueiredo - Feliz emenda, que querem agora mo-
düicar. 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA - Assim, tôda a discussão 
se deriva, exatamente, dês~e entendimento que tive com o Instituto 
Ferroviário de Pesquisas Técnico-Econômicas e da ponderação de 
que durante os anos que dirigiu a Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil, V. Ex.ª se limitou a comprar pequeníssima porção de carvão 
nacional, mantendo-o em ~stoque. 

O Sr. Lima Figueiredo - V. Ex.ª -
- não foi bem informado. 

permita-me que lhe diga 

O SR. MACEDO SOAHES E SILVA - V. Ex.ª não tem grande 
experiência do carvão nacional . 

O Sr. Lima Figueiredo - Vou esclarecer o assunto. Tive, 
no caso, a máxima boa vontade, mesmo porque recebi do Sr. Pre-
sidente da República portaria no sentido de fazer o possível e o 
impossível para empregar p carvão nacional na Noroeste do Brasil. 
Fui fazer a encomenda depois de mandar um engenheiro examinar 
a Bacia do Vale do Rio do Peixe, nas minas do Cambuí, que produ-
zem um dos melhores carvões nacionais. O primeiro obstáculo que 
encontrei foi a falta de transporte. O carvão só chegava quando 
Deus queria. Quando rece'Qíamos 10 gôndolas, aproveitávamos ape-
nas seis, pois as quatro restantes tínhamos de jogar fora. E, para as 
seis aproveitáveis, éramos obrigados a manter uma turma a fim de 
irrigá-las, porque o carvão queimava espontâneamente. 
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Há ainda mais: o carvão era obrigado a ir embaixo da lenha, 
o que dava trabalho insano aos auxiliares do maquinista para jogar, 
com a pá, êsse carvão na fornalha. Além disso, como o preço da to-
nelagem dêsse carvão era mais caro do que 5 metros cúbicos de 
lenha (que é .o seu correspondente calorífico), achei que, para 
minha administração, e por ser a Estrada uma autarquia, era pre-
ferível queimar a lenha. 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA- Exatamente. Ia concluir 
dizendo que a direção da Estrada assim praticava porque a lenha 
era conseguida, na região da Noroeste, por preço baixíssimo. Por ou-
tro lado, quero ressaltar que V. Ex.ª não tem ainda experiência pró-
pria, nem do carvão beneficiado, nem das máquinas próprias para a 
queima do carvão nacional. 

O Sr. Lima Figueiredo - Sei minha posição aqui no Parla-
mento. Antes de debater o assunto, fui procurar técnicos, e êles 
também me procuraram para defendermos o interêsse nacional 
contra o Plano do Carvão. Falo, também, pela experiência alheia, 
pela experiência dos técnicos. Estou, assim, com a retaguarda ga-
rantida. 

O SR. PRESIDENTE -Atenção! Peço aos Srs. Deputados não 
mais interrompam o orador, que está com·seu prazo quase findo. 

O SR. MACEDO SOARES E SILVA - Valem, entretanto, as 
ponderações do "Instituto Ferroviário de Pesquisas Técnico-Econô-
micas". É necessário que o grande público saiba desde logo que 
êsses aspectos do problema não escaparam aos legisladores e ao 
Executivo. 

Não se trata de impor nenhum sacrifício às heróicas estradas de 
ferro do País. O Plano visa o seu benefício e não urna imposição de 
novos ônus. 

Há, entretanto, um outro aspecto do problema que deve ser 
pôsto em relêvo. Criou-se no Brasil idéia preconcebida contra as 
usinas termelétricas, sob o fundamento de que, possuindo a hulha 
branca em abundância, é que à sua utilização que devemos dar pre-
ferência. 

Não há nenhuma dúvida sôbre essa preferência, mas já no mo-
mento se impõe a conjugação das nossas usinas hidrelétricas com 
centrais termelétricas. São razões de ordem técnica que nos trazem 
essa advertência. 
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Na segunda Conferência Mundial de Energia, reunida em Ber-
lim, em 1930, compararam-se os custos de kwh térmico com o hi-
dráulico. Então, para duração de carga até 2. 500 a 3. 000 horas, a 
energia térmica era mais vantajosa. De 3. 000 a 4. 000 horas, os 
custos eram comparáveis. A partir de 4.000 horas, e, sobretudo, 
4. 500 horas, a energia hidrelétrica encontrava um domínio natural. 
Transportados na época os dados para o Brasil, encontrava-se um 
deslocamento do fim da primeira zona para 1. 800 horas e do início 
da terceira para 3. 500. 

Hoje, entretanto, a situação é inteiramente diversa. Os espanto-
sos custos da construção civil no Brasil dão outras características 
ao problema. Há cêrca de dois anos a "Engineering New Record" 
mostrava que o Brasil se mantinha em segundo lugar no custo da 
mão-de-obra de construção, logo abaixo dos Estados Unidos, e em 
2.0 lugar no custo de materiais, logo abaixo da índia, que possui 
a_ mão-de-obra mais barata. Nossas construções são, de um modo 
geral, as mais caras do mundo. 

A energia hidrelétrica fiorma o seu preço de custo com cêrca de 
70 a 80% de cargas financeiras e cêrca de 25 a 20 % de despesas de 
operação. A termelétrica, com cêrca de 36% de cargas financeiras, 
40% de combustível e 24% ele demais despesas. As centrais térmicas 
podem fornecer assim preços para o kwh inteiramente comparáveis 
aos da hidrelétrica. O carvãp nacional não concorreria para o preço 
final com mais de 14,50 centavos, com um kwh médio da ordem 
de 36,25 ct. 

Mas num outro sentido deve ser ainda o problema encarado. 
1: da conjugação das usinas hidrelétricas com as termélétricas que 
se obtém o melhor aproveitamento da energia hidráulica e os mais 
baixos preços. Nas estiageniS fornecem as térmicas as cargas base 
e as hidráulicas as pontas, com pequenas acumulações; em condi-
ções normais ou favoráveis de descarga, assumem as usinas hi-
dráulicas a carga base e as térmicas as pontas. Assim se aproveita 
mais energia hidráulica, b1:1.rateia-se o custo da energia e, com a 
flexibilidade da central térmica, se atende continuamente ao de-
senvolvimento da demanda. Nossa situação a respeito é intermediá-
ria entre a da França e da Itália e nunca a dêsse último país. 

As crises do Rio e São Paulo e a usina flutuante da Light são 
dolorosas conseqüências de uma idéia errada preconcebida. E fi-
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nalmente se deve dar conta do abaixamento do fator de carga com 
a extensão da tração elétrica. 

Foram êsses os motivos que nos levaram a apresentar a emenda, 
cuja justificação esboçamos pàlidamente. Com o eminente relator 
da Comissão de Finanças redigimos subemenda que atende me-
lhor a emenda - pela sua mais perfeita redação técnica - o al-
mejado objetivo. 

Julgamos mesmo a: emenda incluída no Plano do Carvão Na-
cional. Mas desejamos recordar as belas palavras do engenheiro 
Oslen von Miller, o primeiro autor de um plano de eletrificação re-
gional do mundo, ao inaugurar, presidindo-a a 2.ª Conferência 
Mundial de Energia: "As fontes de energia do mundo, consistem 
em carvão, óleo, gás ou quedas dágua, são os maiores tesouros que 
a natureza oferece ao homem. Uma das mais belas tarefas do en-
genheiro é apropriar e distribuir essas fontes de energia para o uso 
da humanidade. E quando o conseguirem dos mais altos cumes 
das montanhas aos poços mais profundos, produzirão fôrça e ener-
gia suficiente para a alimentação, vestuário e habitação de todos os 
homens. O papel dos homens das finanças, dos políticos e dos ad-
ministradores é cuidar de que venham realmente para o bem dos 
homens a criação dos engenheiros". 

É o voto que traz em si a emenda: de que cuidemos de todos 
os modos de tornar útil à felicidade e ao progresso dos brasileiros 
a energia do carvão nacional. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. LEOBERTO LEAL- (Para encaminhar a votação)(*) -
Sr. Presidente, a Comissão de Economia acolhe os pontos de vista e 
a matéria consubstanciada na emenda do ilustre Deputado Macedo 
Soares e Silva. Existindo, porém, subemenda da Comissão de Finan-
ças, chegou à conclusão de que esta apresenta tôdas as qualida-
des da emenda e oferece sôbre a mesma a vantagem de não esta-
belecer prazo, que seria rígido e curto, em face da relevância do 
problema e da importância dos estudos e buscas técnicas e eco-
nômicas levadas a efeito com o objetivo de se planejar o aproveita-
mento da energia termelétrica. 

Assim sendo, a Comissão de Economia é de parecer favorável à 
subemenda, sem com isso deixar de manifestar, desde logo, que, 

• Não fol revisto pelo orador. 
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no mérito seria favorável à emenda, se não preferisse a redação da 
subemenda e que oferece, ainda, a vantagem de não estabelecer um 
prazo curto. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a Emenda 
n.º 3 queiram ficar como estão (Pausa). 

Rejeitada. 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - (Pela ordem) - Requer verifi-

cação da votação. 
Feita a nova votação simbólica é dado como rejeitado. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - (Pela ordem) insiste na verifica-
ção da votação, por bancadas. 

Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reconhe-
ce-se terem votado a favor 7 Srs. Deputados e contra 63, total 70, 
com o Sr . Presidente 71 . 

O SR. PRESIDENTE - Não há número e dado ao adiantado 
da hora deixo de mandar proceder à chamada nominal . 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . •.......................  



Sessão eni 9 de novenibro de 1951 
~xtraordtnária noturna) 

.............................................................  

ORDEM-DO-DIA 

Votação em segunda discussão, do Projeto n.O 
1.045-C, de 1951, que aprova o Plano do Car-
vão Nacional e dispõe sôbre a sua execução, depen-
dendo de parecer oral das Comissões de Constitui-
ção e Justiça e de Finanças sôbre as emendas. (Em 
urgência). 

O SR. PRESIDENTE - Na última sessão ficou adiada, por 
falta de número, a votação da seguinte 

Emenda n.O 3 

Acrescente-se, sob o n.0 25, o seguinte artigo, passando o atual 
25 a 26: 

"Art. 25 -. Até um ano após a vigência da presente 
lei, o Poder Executivo organizará e submeterá ao Congres-
so Nacional, com a previsão das despesas correspondentes 
e seu financiamento, um plano de construção e equipa-
mento de usinas termelétricas, utilizando carvão nacio-
nal, nos Estados onde se situam as jazidas dêsse combus-
tível e junto às regiões de grande densidade de uso de 
energia elétrica, com o duplo objetivo de: 

a) melhor aproveitamento das fontes de energia hi-
dráulica; 

b) eletrificação progressiva das vias férreas nacio-
nais, substituindo o consumo de carvão em locomotivas iso-
ladas." 

Tem a palavra o Sr. Fernando Ferrari para encaminhar a vo-
tação. 
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O SR. FERNANDO FERRARI (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Câmara debateu, longamente, 
na tarde de hoje, o Plano do Carvão Nacional, que ocupa, neste ins-
tante, a atenção do Executivo e do Legislativo. 

Hoje, à tarde, assistimos aqui às manifestações fulgurantes de 
grandes técnicos na matéria, objetivando ora esta, ora aquela so-
lução. 

Venho, agora, à tribuna tecer também algumas considerações 
em tôrno do problema, que interessa de perto o Rio Grande do Sul, 
já e esta a única oportunidade de que disponho para deixar nos 
Anais da Câmara o meu ponto de vista, de representante sul-rio-
grandense, a respeito de matéria de tanta importância e de tanta 
transcendência. 

Ao assim fazer, Sr. Presidente, volto inicialmente meus olhos e 
meu espírito para o Rio Grande do Sul, sobretudo para os Municí-
pios de Rio Pardo e São Jerônimo, os verdadeiros pioneiros da in-
dústria extrativa do carvão mineral no solo pátrio. 

Foi precisamente no M!unicípio de Rio Pardo, já nos começos do 
século XIX que se iniciou, no Brasil, a extração do carvão mineral. 

Em 1889, fundou-se 11aquele município a Companhia de Es-
trada de Ferro e Minas de ~ão Jerônimo, que veio a transformar-se 
em 1936, no Consórcio Administrativo de Carvão Mineral - CADEM 
- principal emprêsa mineradora do Rio Grande do Sul e do Brasil. 
Mais tarde, o Govêrno do :i;iio Grande do Sul, através do Departa-
mento Autônomo do Carv~o Mineral, passou a explorar algumas 
minas no Município de São Jerônimo, minas de Leão e de Cerno 
Chato, e, no Município de Bagé, no Vale do Rio Negro, as chamadas 
minas de Hulha Negra. 

O Rio Grande do Sul foi, portanto, o pioneiro da indústria 
extrativa de carvão mineral, no País. 

Santa Catarina, que produz carvão de melhor qualidade que o 
do Rio Grande do Sul, sómente iniciou suas pesquisas em 1915, e 
foi verdadeiro bandeirante dessa notável iniciativa catarinense o 
industrial Henrique Lage. 

Em 1930, essas extrações tiveram início também no Paraná. 
Sómente em 1940, os industriais paulistas se interessaram pelo 
problema e procuraram pesquisar o carvão em alguns municípios 
do grande Estado bandeira:p.te. 

http:bandeira:p.te
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É bem verdade, no entanto, Srs. Deputados, que, no sentido 
de interêsse nacional, no sentido da economia nacional, até o pre-
sente momento só tem tido expressão o carvão do Rio Grande do 
Sul e o de Santa Catarina. É justo observarmos que o Govêrno 
atual foi aquêle que, através dos tempos, mais se interessou pela 
solução definitiva de tão decantado problema do carvão nacional. 
Se acompanharmos a história evolutiva dêsse produto, verificare-
mos que foi exatamente êsse Govêrno que mais incentivo deu a essa 
extração e que melhor colocou_ o produto dentro da economia bra-
sileira. 

Foi precisamente a partir de 1931, quando se determinou a obri-
gatoriedade, por parte dos consumidores de adquirirmos 10% .de 
carvão nacional em suas compras do similar estrangeiro, que come-
çamos a introduzir o nosso produto na economia nacional. 

Em 1931, Srs. Deputados, o Rio Grande do Sul produziu 420 
mil toneladas de carvão; Santa Catarina 67 mil; e o Paraná, apenas 
6 mil. 

Depois que o Govêrno determinou a obrigatoriedade da aquisi-
ção de 10% do produto nacional sôbre o total do similar estrangeiro 
importado, depois disto a produção foi aumentando, gradativa-
mente, e já em 1937 o meu Estado passou a produzir 656.711 t. 
e Santa Catarina 106 mil; o Paraná pouco produziu, quase nada, 
porque sua indústria extrativa até aí estava paralisada, só tendo 
começado, a incentivar-se depois que se determinou, obrigatària-
mente, o consumo, não de 10, mas de 20% do carvão nacional sôbre 
o produto estrangeiro importado. 

É interessante observarmos, através de um mapa estatístico, a 
evolução da tonelagem extraída de carvão mineral no Brasil, nos 
últimos anos. 

Em 1930, produzíamos apenas 400.000 t. e importávamos 
1.600.00 t. Em 1936, passamos a produzir 800.000 t. Aí já verifi-
camos de perto a influência direta, no aumento da nossa produção, 
dessa obrigatoriedade legal do dito consumo de 10 % e, depois, 
20% do carvão nacional sôbre o importado. 

Em 1935, repito, passamos a produzir 800. 000 t., ao passo 
que nossa importação baixou para 1.200.000 t. Em 1938, já pro-
duzíamos perto de 1. 000. 000 de toneladas e - o que é interessante 
- a importação baixava para cifra idêntica, isto é, também .... 

http:1.600.00
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1.000.000 de toneladas. De 1933 em diante, a produção nacional 
passou a ser muito superior à importação. Em 1940, produziamos 
1. 300. 000 t. Em 1945, 2. 000. 000. E, assim, até 1950, fomos au-
mentando em cêrca de 100. 000 t. anualmente. 

tste mapa comparativo, Senhores Deputados, entre a importa-
ção e a exportação delimita perfeitamente a fase do incentivo di-
reto da produção através da citada obrigatoriedade, determinada 
por lei federal, inicialmente de 10 e depois de 20%. 

Sabemos que o carvão produzido no Rio Grande do Sul, como o 
de Santa Catarina, não é um produto ideal, como diria o Sr. General 
Lima Figueiredo ou o ilustre Sr. Deputado Hélio de Macedo Soares 
e ~ilva. Bem conhecemos, técnicos uns, estudiosos amadoristas ou-
tros, as condições apresentadas pelo carvão riograndense ou pelo 
de Santa Catarina. Mas, temos o dever, todos nós, com acendrado 
espírito patriótico, de tecer um hino de glórias a êsse carvão, tão 
malsinado às vêzes, tão incompreendido quase sempre, tão impuro 
- sabemo-lo - tecnicamente, mas que, durante a guerra, à época 
do conflito que abalou a estrutura do mundo, tantos e tão assinala-
dos serviços prestou à própria segurança nacional. No período da 
conflagração mundial, chegamos mesmo a exportar para os países 
do Prata mais de 200. 000 t. de carvão, d.êsse carvão de péssima 
qualidade, sobremodo o do Rio Grande do Sul e de algumas minas 
do grande Estado de Santa Catarina. 

Srs. Deputados, um qos problemas que deveria ser encarado 
pelo Poder Público, para auxiliar a solução da chamada crise car-
bonífera em que nos encontramos, crise não de produção, como 
muito bem disse o Sr. General Lima Figueiredo - neste particular, 
concordo com S. Ex.ª, embora não espose integralmente sua tese 
- é o que diz respeito ao fiei pagamento por parte do Govêrno, dos 
fornecimentos das emprêsas particulares que exploram o carvão 
no Brasil. 

Há pouco tempo, o Sr. Roberto Cardoso - e eu o cito agora 
insuspeitamente, pois durftnte muitos anos, através da tribuna da 
Assembléia Legislativa do meu Estado, fiz algumas restrições ao 
Consórcio Administrativo do Carvão Mineral, no Rio Grande do 
Sul - o Sr. Roberto Cardoso, também, uma autoridade no assunto, 
diretor do CADEM, a mais importante emprêsa mineradora de 
carvão no Brasil, em artigo publicado nos jornais, declarou que as 
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dívidas do Govêrno às emprêsas privadas, referentes ao fornecimen-
to dêsse combustível sólido, elevam-se a mais de duzentos milhões 
de cruzeiros. 

Diz êle, continuando a análise das conseqüências dessas dívidas 
governamentais, que, com tais dívidas pesando sôbre essas emprê-
sas, dificilmente elas que têm seu plano de ação, podem cumpri-lo. 
Isto importa, portanto, no agravamento do problema particular das 
emprêsas mineradoras, o que veio dizer, no agravamento do pro-
blema em caráter geral. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Em 1949, tive oportunidade de visitar, 
em companhia de outros parlamentares, as minas de São Jerônimo, 
dirigida pelo Sr. Roberto Cardoso, e a impressão que colhi, pela sua 
organização, foi a melhor possível. 

O SR. FERNANDO FERRARI - V. Ex.ª tem tôda a razão. Bem 
conheço as minas de CADEM, no Município de São Jerônimo, e 
também, as minas exploradas pelo Estado, através do Departamento 
Autônomo de Carvão Mineral. É, sinceramente; a despeito de fazer 
algumas restrições quanto à maneira por que o CADEM trata seus 
trabalhadores, reconheço ser essa emprêsa talvez a mais bem orga-
nizada do País, a que apresenta melhor e mais perfeita aparelhagem 
técnica principalmente no que tange ao serviço de desmonte - dos 
mais árduos e difíceis na indústria extrativo do carvão mineral. 
(Muito bem). Trata-se de emprêsa otimamente organizada, a qual, 
estou certo, honraria qualquer nação civilizada, pelos métodos em-
pregados, e que muitos benefícios tem trazido, realmente, ao Rio 
Grande do Sul e à economia nacional. Mas não interessa, aqui, no 
debate da matéria, analisar a conduta isolada do Consórcio Admi-
nistrativo do Carvão Mineral do Rio Grande do Sul. 

:€ste Plano, que vem, agora, ao conhecimento da Câmara dos 
Deputados, é a continuidade das providências que o Sr. Presidente 
da República ontem tomou em defesa dêsse produto tão vital, tão 
importante para a economia, do País. Chega a esta Casa pelas mãos 
do engenheiro Dr. Mário Pinto. Através dêle, quase tudo está pre-
visto, a despeito - perdôem-me os técnicos da Casa, que assim o 
diga - a respeito de algumas falhas, que não compreendo possam 
existir em Plano de tal amplitude e profundidade, em Plano tão 
bem estudado pelos técnicos do Govêrno e através do qual se deseja 
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realmente - pois êste é o pensamento do Chefe do Govêrno - dar 
ao carvão nacional o lugar que realmente merece dentro da ece>-
nomia nacional. 

Vejo, por exemplo, que se procura emprestar demasiada impor-
tância ao setor - transportes. O Plano procura empregar 735 mi-
lhões de cruzeiros durante determinado período governamental, 350 
milhões dos quais se destinam ao referido setor de transporte. 

Ora, todos sabemos - e não se exige ser grande técnico no as-
sunto - que o carvão brasileiro não é de boa qualidade, pois con-
tém grande percentagem de impureza. Ademais o seu transporte em 
grandes distâncias ainda mais onera e por isso mesmo deveria ser 
mais consumido, nos locais de extração, porquanto a distribuição 
nestas condições, de um produto assim impuro, é antieconomico. 

O Sr. Paraílio Borba - Há recursos para instalações de usinas 
perto, termelétricas? 

O SR. FERNANDO FERRARI - Vou exatamente abordar êsse 
ponto. 

Tenho em mãos a op:inião abalizada de um dos brilhantes en-
genheiros do Rio Grande do Sul, o Dr. Partocínio Mota, o qual diz 
textualmente: 

"Um dos ma,iores defeitos apresentados na indústria 
do carvão em nosso País é justamente êste: o nosso carvão 
ser transportado para centros e regiões distantes, e fora, 
completamente, do raio econômico de ação de um produto 
como êsse, que n~io pode pagar o frete por êle exigido. País 
nenhum do mundo transporta carvões inferiores, como são 
os nossos que são queimados em usinas, na bôcas-das 
minas". 

E o Sr. Presidente da República com sua autoridade, reforça 
êsse ponto de vista, dizendo, à Página 14 de sua Mensagem: 

"O ideal como solução para o carvão brasileiro seria, 
sem dúvida, o seµ consumo nas próprias zonas de produ-
ção, constuindo-se ali parques industriais integrados em 
que o carvão seria não só fonte de energia, mas também 
matéria-prima para a indústria; esta constituiria a so-
lução definitiva e a longo prazo, dependente, porém, da 
existência de outras matérias-primas na região e de mais 
demorado estudo técnico-econômico do problema. Com uma 
solução desta ordem, a indústria carvoeira se prepararia 
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adequadamente para, em caso de maiores dificuldades in-
ternacionais, aumentar ràpidamente sua produção, a fim 
de suprir as outras zonas do território nacional que se abas-
tecem de combustíveis sólidos importados. 

Ora, no Rio Grande do Sul, o Govêrno tem plano, tanto quanto 
possível técnico, tanto quanto possível racional, para aproveitar 
nas zonas produtoras êsse precioso combustível sólido a usina ter-
melétrica de São Jerônimo, no município do mesmo nome e a 
grande usina de Candiota, no Município de Bagé. Essas usinas, se-
gundo os planos previamente preparados, e muito viáveis deverão 
ser instaladas junto às minas adaptáveis à queima do carvão alí 
pro:i uzido. 

Sabemos - e é a própria mensagem que o diz corroborada 
pelos brilhantes estudos realizados na Távola Redonda do Carvão 
Nacional que as reservas do Vale do Rio Negro montam a mais de 
20 milhões de toneladas e se encontram à superfície do solo podendo 
ser exploradas através do siskma de céu-aberto - extração fácil, 
e tração cômoda, sem as enormes dificuldades decorrentes da ex-
traç.ão por túnel ou solo a dentro, como acontece nas principais 
minas do Brasil e do mundo. 

.Estas usinas, instaladas nas bôcas dessas minas, serão de gran-
de utilidade para a economia do Rio Grande do Sul porque, de um 
lado, a usina de São Jerônimo será complementar do fornecimento 
de energia para a indústria e para a iluminação das principais ci-
dades daquela região e de outro lado a usina de Candiota se desti-
nará principalmente à eletrificação de importantes ramais ferro-
.viários da chamada Zona Sul. 

Esta Zona Sul, esta Zona de Bagé principalmente que se es-
tende dentro do chamado Vale do Rio Negro, é hoje região agrícola 
pastoril de grande importância. Ali se está, produzindo, hoje, o me-
lhor trigo do Brasil; ali os campos estão-se doirando com verda-
deiras searas de flores e frutas que trarão, sem dúvida, amanhã, a 
fartura do Rio Grande do Sul e o fortalecimento da economia na-
cional. 

A exploração das jazidas de Candiota, se os Poderes Públicos, 
através do Plano do Carvão Nacional, estenderem as mãos ao De-
partamento Autônomo do Carvão Mineral, será um dos esteios má-
ximos da libertação dêste produto que hoje, mais do que nunca 
está ocupando a atenção dos Srs. Deputados e do Executivo da Re-
pública. 
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Se a Usina do Candiota e minas fôssem enquadradas no Plano 
do Carvão Nacional e, através dêle, num prazo de 5 anos eletrüi-
cássemos o ramal, por exemplo, de Bagé ao Rio Grande, estaríamos 
permitindo que a tonelagem da mercadoria transportando entre 
uma cidade e outra baixassem no seu frete de maneira notável o 
que faria com que aquela região tôda viesse, realmente, a integrar-se 
ao processo econômico do Rio Grande do Sul. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção. Está findo o tempo do nobre 
orador. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Sr. Presidente, vou atender 
a V. Ex.ª. Fiz estas considerações a respeito das usinas de Candiota 
e de São Jerônimo, porque apresentei duas emendas que foram 
submetidas à consideração das Comissões de Finanças, de Trans-
portes e de Economia, objetivando precisamente incluir a explo-
ração das minas de Candiota no Plano Carvão Nacional, de modo 
a permitir, indiretamente ao Govêrno do Rio Grande o estabeleci-
mento, tanto quanto possível e imediato, desta usina de Candiota 
que é de alta importância 'e de alta significação para o Rio Grande e 
para o Brasil. 

O Sr. Nestor Duarte - Permita o nobre colega. Há carvão, 
mesmo na mina? É bom Q carvão?- Conte comigo. 

O SR. FERNANDO ;FERRARI - V. Ex.ª sabe que nenhum 
carvão brasileiro é bom. 

Temos a opinião d~ técnicos a respeito. Mas sabe também 
V. Ex.ª que êsse carvão brasileiro, depois de devidamente tratado 
pode ser útil, como tem s~do até aqui, à economia nacional. 

O Sr. Nestor Duarte ·- Dizem que o melhor que possuímos é o 
do Paraná. 

E a respeito do carvãp do Paraná hoje ouví horrores: de modo 
que se o de Candiota é pior do que o do Paraná justifica-se minha 
pergunta. Há carvão? É bom - Conte comigo. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Posso informar a V. Ex.a 
que há carvão, há muito carvão mas infelizmente não posso dizer 
que é bom porque na realidade não o é. Existe no Vale do Rio Ne-
gro segundo dados técnicos corroborados pela Távola do Carvão 
Nacional realizada no Rio de Janeiro, mais de 20 milhões de tone-
ladas de reserva . 
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O Sr. Flores da Cunha - Nobre Deputado Fernando Ferrari, 
V. Ex.ª permite que responda ao ilustre colega Nestor Duarte? 

O SR. FERNANDO FERRARI - Com muito prazer. 
O Sr. Flores da Cunha - O carvão do Paraná é o melhor carvão 

existente no Brasil dentre aquêles até agora examinados e explo-
rados. O carvão do Rio do Peixe, no norte do Paraná na nascente 
do Rio do Peixe, é pouco inferior, em calorias, ao carvão de Cardiff. 

Agora a resposta ao Deputado pela Bahia. Sr. Nestor Duarte: o 
carvão de Candiota, no Município de Bagé, como o de São Jerônimo, 
o das minas do Arroio do Patos, Butiá e da mina do Leão, é inferior 
ao do Paraná, porque dá muita cinza e tem pirita. Entretanto, como 
diz a mensagem do Sr. Presidente da República, pode ser vasta-
mente explorado no local da mina transformando-se em energia 
elétrica e parte queimável e aproveitando-se a pirita para explora-
ção do enxôfre e dos subprodutos do carvão. 

Durante a última guerra, e na de 1914, o carvão do Rio Gran-
de do Sul inferior, com grande percentagem de cinzas salvou até 
a indústria privada. Na última conflagração exportamos êsse car-
vão para a indústria privada da Argentina e do Uruguai. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Exatamente. O carvão de Can-
diota é inferior ao de São Jerônimo, mas se fôr realmente utilizado 
na usina que pretende ali instalar o Govêrno do Rio Grande do Sul, 
em colaboração com o Govêrno Federal, êle será tão útil quanto o 
de São Jerônimo, e quanto o está sendo o de Santa Catarina à eco-
nomia nacional. 

O Sr. Flores da Cunha - Informe V. Ex.ª ao nobre Deputado 
pela Bahia, Sr. Nestor Duarte, que não conhece patavina do assun-
to, (riso) que o carvão da jazida de Hulha Negra, em Candiota, 
não necessita de galerias, nem de poços para ser explorado. ~le está 
à flor da terra. 

O SR. FERNANDO FERRARI-Perfeitamente: existe à flor da 
terra. 

O SR. PRESIDENTE - Peço aos nobres Deputados que não 
mais aparteem o orador, que já esgotou o tempo regimental. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Sr. Presidente, em síntese, 
quero dizer bem claro que vou dar meu voto favorável, com entu-

-27-1 
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siasmo, ao Plano do Carvão Nacional, ora submetido à deliberação 
do Congresso. 

Lamento porém, que minhas emendas submetidas às Comissões 
de Finanças, de Economia e de Transportes, não tivessem sido apro-
vadas pelos doutos Deputados que as compõem. 

Essas emendas, Sr. Presidente, objetivam, de um lado a explo-
ração das minas de Candiota que não são novas, que são minas 
existentes e já estão sendo exploradas pelo Govêrno do Rio Grande 
do Sul, porque lá existe um volume superior a 20 milhões de tonela-
das de reservas segundo os cálculos técnicos, tonelagem essa que 
está à flor da terra, à superfície, num convite aos homens para 
que a explore tornando-a útil à economia do Rio Grande do Sul e à 
economia Nacional. Esta era uma das emendas. 

A outra emenda procurava elevar o quantum destinado aos 
benefícios sociais para os mineiros do Rio Grande do Sul e do Bra-
sil, em geral porque, Sr. Presidente, num plano de 735 milhões de 
cruzeiros é justo que se apliquem mais de 30 milhões em obras 
sociais. 

1 

Nós que conhecemos o problema dos mineiros, bem sabemos que 
êsses homens trabalham dentro de uma natureza completamente 
hostil, cheia de dificuldades as mais prementes e precisam por isso 
mesmo de melhor assistência social embora os notáveis serviços que 
já lhes prestam as Caixas e Institutos. 

Mas, Sr. Presidente, n~o concordo com a crítica acerba que fêz 
desta Tribuna, o nobre Deputado da U. D. N. Jorge Lacerda, di-
zendo que o poder público esquecera completamente os trabalhado-
res para cuidar somente do carvão. Esqueceu completamente os 
mineradores - esta a exp+essão textual de S. Ex.ª. 

O Sr. Saulo Ramos - ~uito bem. 
O SR. FERNANDO FERRARI - Trinta milhões de cruzeiros 

não podem significar esquiecimentos. Acredito que haja falhas. No 
entanto estarei nesta tribuna como tentei através de minhas emen-
das - fazendo côro com o& Srs. Deputados para que seja aumenta-
da a assistência ao trabalhador mineiro. 

Não concordo, porém, em que se diga que o Presidente da Re-
pública esqueceu os trabalhadores, porque essa assistência social 
se bem que incompleta, e&tâ prevista dentro do Plano em aprêço 
e é feita pelos órgãos da Previdência. 
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Sr. Presidente, lamentàvelmente não disponho de mais tempo 
e sei que V. Ex.ª já foi benevolente permitindo-me falasse no en-
caminhamento de votação por tempo superior ao que me concede o 
Regimento. 

Quero desta tribuna, dirigir-me um apêlo ao Senado da Re-
pública- apêlo que levarei através de emenda a um dos Senadores 
do Rio Grande do Sul, para que tente, naquela alta Casa do Con-
gresso Nacional a revalidação dessas emendas que objetivam incluir 
no Plano do Carvão Nacional a exploração das grandes jazidas de 
Candiota, e, sobretudo, proporcionar assistência social maior aos 
nossos bravos mineradores, que, sobremodo durante a guerra, no 
fundo das minas asseguraram a tranqüilidade e a inviolabilidade 
da Nação. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a Emenda 
n.0 3 a queiram ficar como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 

Em votação a seguinte subemenda à Emenda de n.0 3. 
Acrescente-se ao Art. 1.º o seguinte parágrafo; 
"O Plano do Carvão Nacional será completado entre 

outras medidas por outro de construção e equipamento 
de usinas têrmelétricas, utilizando carvão nacional nos 
Estados onde se situam as jazidas dêsse conbustível e junto 
às regiões de grande densidade de uso de energia elétrica, 
com o duplo objetivo de possibilitar um melhor aprovei-
tamento das fontes de energia hidráulica e de atender à 
eletrificação progressiva das vias férreas nacionais". 
Aprovada.  

Em votação o projeto.  

Aprovado e enviado à Comissão de Redação o seguinte 
PROJETO DE LEI N.0 1.045-C, DE 1951 

Aprova o Plano do Carvão Nacional e dispõe 
sôbre a sua execução. 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1.º Fica aprovado o Plano do Carvão Nacional, consubs-

tanciado nos empreendimentos constantes do Anexo n.0 1 a esta 
Lei e demais providências que ela menciona, e destinado a conju-
gar as atividades de produção, beneficiamento, transporte e distri-
buição do carvão nacional, a fim de ampliar-lhe a produção, regu-



- 422 -

·Jatizar· o seu fornecimento, reduzir-lhe os preços e melhor apro-
'1eitá-lo comó combustível e matéria-prima. 

Parágrafo único. O Plano do Carvão Nacional será completado 
entre outras medidas, por outro de construção e equipamento de 
usinas termelétricas, utilizando carvão nacional nos Estados onde 
se sltuaní as jazidas dêsse combustível e junto às regiões de grande 
densidade de uso de energia elétrica, com o duplo objetivo de possi-
bilitar melhor aproveitamento das fontes de energia hidráulica e 
de a.tender à eletrificação progressiva das vias férreas nacionais. 

Art. 2.o Pára custeio das despesas com a execução dêste Plano, 
ihclusive financiamento a emprêsas privadas fica aberto o crédito 
especial de Cr$ 735. 000. 000,00 (setecentos e trinta e cinco milhões 
de cruzeiros) que o Poder Executivo é au.torizado a aplicar de acôr-
d~ com o seguinte esquema: 

Cr$ 
Exercício de 1952 ............... 185 .000 .000,00 
Exercício de 1953 ............... 185. 000. 000,00 
Exercício de 1954 

1 
............... 185. 000. 000,00 

Exercício de 19?5 ............... 170. 000. 000,00 
Exercício de 19~6 ............... 10 . 000 . 000 ,00 

Parágrafo único. Serão incluídas nos orçamentos anuais as do-
tações destinadas ao custeio dos empreendimentos constantes do 
Anexo n.º 2, essenciais ao Plano do Carvão Nacional, e para os 
quais já existe autorizaçijo na Lei n.º 1.102, de 18-5-1950. 

A.l't. 3.º Fica o Pod~r Executivo autorizado a realizar opera-
ções externas de crédito, até o limite de US$ 20. 000. 000,00 (vinte 
milhões de dólares), ou o equivalente em outra unidade monetária 
para financiar, no exterior, as despesas necessárias à execução 
dêste Plano. 

§ 1.º As condições dêsse financiamento serão semelhantes às 
de operações análogas já contratadas ou garantidas pelo Govêrno 
Federal. 

§ 2.º Poderá ainda p Poder Executivo, nesse limite, dar a ga-
rantia do Tesouro a operações de crédito de entidades públicas ou 
pnvadas para os Objetivos consignados nesta lei, aprovadas pela Co-
riiiSsão 'a· que se refere o artigo seguinte. 

Art. 4.º Fica criada uma Comissão Executiva do Plano do Car-
vão Nacional; diretamente subordinada ao Presidente da Repú-
bliCa e integrada por uma Diretoria e um Conselho Consultivo. 
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§ 1.0 A Diretoria será composta de um Diretor-Executivo e 
dois Diretores-Assistentes. 

§ 2.0 O Conselho Consultivo, que será presidido pelo Diretor 
Executivo, constituir-se-á de um representante de cada um dos se'.", 
guintes órgãos: Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, Departa7 

menta Nacional de Portos, Rios e Canais, Departamento Nacional 
de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Central do Brasil, Compa-
nhia Siderúrgica Nacional e Sindicato Nacional da Indústria de 
Extração do Carvão; bem como dos governos de Paraná, Santa Ca-' 
tarina e Rio Grande do Sul, que são os Estados produtores men-
cionados no Plano. 

§ 3.o Os membros da Diretoria e do Conselho Consultivo se-
rão de livre escolha e nomeação do Presidente da República, excetô 
o representante do Sindicato Nacional da Indústria de Extração do. 
Carvão, que será escolhido de lista tríplice de nomes apresentada: 
pela diretoria dêsse órgão sindical. 

§ 4.º O Diretor-Executivo perceberá os vencimentos do pa-
drão CC-1, os Diretores-Assistentes os do padrão CC-2, e os membros: 
do Conselho Consultivo, salvo seu Presidente, a gratificação de 
Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) por sessão a que comparecerem, 
até o máximo de 40 (quarenta) sessões por ano. 

§ 5;º Não perceberão as gratificações do parágrafo anterior; 
os servidores públicos que tenham vencimento ou remuneração de.: 
valor superior ao do padrão "O". · 

§ 6.º A Comissão Executiva se extinguirá em 30 de junho 
de 1956, devendo antes, apresentar relatório final de seus trabalhos, 
do qual constará um estudo da situação da indústria carvoeira, 
nessa época, e de suas perspectivas imediatas. , 

§ 7.0 - Aos membros da Comissão Executiva aplicar-se-ão as" 
disposições da legislação relativa a deveres, direitos e vantagens dos 
servidores públicos civis da União. 

Art. 5.º Compete à Comissão Executiva: 
a) determinar e supervisionar a elaboração e execução dos 

projetos específicos relativos aos vários setores de obras e serviços 
previstos no Plano, utilizando, tanto quanto possível, os órgãos. 
próprios da União e dos Estados; 

b) determinar e supervisionar a preparação das especifica-
ções do equipamento, a servirem de base às encomendas diretas que, 
fizer no exterior; 
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e) decidir sôbre os pedidos de financiamento, celebrando os 
contratos respectivos, de acôrdo com esta lei; 

d) promover, em colaboração com os órgãos competentes, a 
pronta execução das encomendas e da remessa de equipamentos do 
exterior; 

e) obter, pelos meios mais apropriados e através dos órgãos 
especializados, a cooperação da técnica nacional e estrangeira na 
realização de pesquisas geológicas e tecnológicas, visando ao apro-
veitamento do carvão nacional e de seus subprodutos, e à locali-
zação e caracterização de novas jazidas; 

f) estudar planos de industrialização e eletrificação regionais, 
para incrementar o uso do carvão nas zo~as produtoras,.utilizando 
para isso tanto quanto possível, os serviços técnicos dos órgãos pró-
prios da União e dos Estados; 

g) elaborar seu regimento interno, organizar seus serviços, 
admitir e requisitar o pessoal a êles necessário, na forma da legis-
lação, e arbitrar gratifica~ões; 

h) promover qualquer outra medida que julgue conveniente 
à execução do Plano do Carvão. 

i) zelar pelo cumprimento das determinações legais que im-
pedem a importação de equipamento industrial que utilize com-
bustível sólido e não seja 21-propriado ao uso do carvão nacional. 

§ 1.° Compete à Diretoria, sob a direção imediata do Diretor-
Executivo, promover e coordenar a execução do Plano. 

§ 2.0 O Conselho Consultivo deverá pronunciar-se prêviamen-
te sôbre tôdas as questões submetidas à decisão do Presidente da 
República, competindo-Ih~, ainda, manifestar-se sôbre quaisquer 
outros assuntos que lhe forem encominhados pelo Diretor-Executivo 
e sugerir a êste as medidas que lhe pareçam convenientes à eficiente 
execução do Plano. 

Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder finan-
ciamento até o total de Cr~~ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões 
de cruzeiros), às emprêsas mineradoras que desejarem mecanizar a 
extração e montar lavadores para o carvão por elas poduzido. 

§ 1.º Para gozar do benefício dêsse financiamento, a emprêsa 
mineradora deverá apresentar à Comissão Executiva pedido funda-
mentado em que descreva o projeto de mecanização, com indicação 
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da produção prevista e dos custos e métodos de lavra e de benefi-
ciamento, demonstração de reservas e de condições apropriadas 
da camada a explorar, além da prova de organização técnico-admi-
nistrativa para a aplicação dos novos procesos de mineração e la-
vagem. 

§ 2.º Nos pedidos de financiamento, o Departamento Nacional 
da Produção Mineral dará parecer acêrca da viabilidade do pro-
jeto. 

§ 3.0 As emprêsas mineradoras que solicitarem financiamento 
deverão apresentar, concomitantemente, planos de assistência so-
cial aos seus empregados, com especificação dos respectivos custos, 
ou demonstrar que tal assistência já está sendo prestada de forma 
satisfatória. 

Art. 7.º Nos contratos de financiamento firmados nos têrmos 
do artigo anterior, as emprêsas mineradoras assumirão o compro-
misso de aceitar o esquema de produção e comércio que tiver sido 
estabelecido para cada Estado, e porão sempre sua contabilidade à 
disposição da Comissão Executiva e do Conselho Nacional de Minas 
e Metalurgia, para que êste, de acôrdo com a legislação em vigor, 
possa fixar adequadamente os preços do carvão nacional dos vários 
tipos e procedências. 

§ 1.º No cálculo dêsses preços serão considerados os benefícios 
concedidos em virtude dos disposto no artigo anterior e a necessi-
dade de atribuir às emprêsas de mineração lucros compatíveis com 
riscos da indústria. 

§ 2.º Poderão também ser financiadas as emprêsas produtoras 
de carvão para consumo próprio desde que se enquadrem no es-
quema geral de produção que tiver sido estabelecido. 

Art. 8.0 A Comissão Executiva ouvido o DNPM, baixará 
instruções compulsórias aos mineradores beneficiados diretamente 
por esta lei, acêrca dos processos de extração e lavagem do carvão. 

Parágrafo único. No caso da mineração de Santa Catarina 
tais instruções deverão visar, precipuamente, a racionalização da 
produção do carvão de tipo metalúrgico. 

Art. 9.0 É o Poder Executivo autorizado a proceder à encam-
pação ou desapropriação do Pôrto de Imbituba, podendo permitir 
que a emprêsa concessionária realize as obras previstas neste PJ.ano 
no prazo estabelecido, caso haja nisso conveniência. 
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Parágrafo único. No caso de reversão do pôrto ao domínio da 
União, poderá o Presidente da República: 

a) autorizar seja êle explorado sob regime de arrendamento; 
b) determinar que a Comissão Executiva superintenda a sua 

administração, enquanto não atribuída a outra entidade. 
Art. 10. A Comissão Executiva promoverá a aquisição de em-

barcações apropriadas, em número e com características que per-
mitam o transporte eficiente e econômico do carvão. 

Parágrafo único. Essas embarcações serão reservadas para as 
linhas de transporte de carvão e só poderão ser destinadas a outros 
fins mediante audiência da Comissão Executiva e, após sua extinção, 
do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia. 

Art. 11. O uso das facilidades de pôrto e de transporte, que fo-
rem estabelecidas, ficará limitado aos tipos de carvão aprovados 
pelo Conselho Nacional de Mínas e Metalurgia, evitando-se tanto 
quanto possível a exportação de carvão bruto ou com características 
julgadas inconvenientes p~los órgãos competentes. 

Art. 12. Na fixação das tarifas de serviços públicos e de fretes 
para carvão, será sempre ouvido o Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia, adotando-se as taxas de amortização e juros usuais para 
tais casos. 

Art. 13. Fica o Podef Executivo autorizado a conceder até o 
total de Cr$ 50. 000. 000,0Q (cinqüenta milhões de cruzeiros) para 
financiamento às indústrias nacionais que utilizem a pirita do 
carvão nacional na produção de ácido sulfúrico de enxôfre. 

Parágrafo único. Os financiamentos serão concedidos mediante 
requerimento em que se descrevam as instalações da pretendente e 
sua situação econômica e se forneçam esclarecimentos sôbre o pro-
cesso de produção a empregar, que será submetida à apreciação do 
Departamento Nacional da Produção Mineral e do Conselho Nacio-
nal de Minas e Metalurgia. 

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder finan-
ciamentos até o total de Cr$ 30. 000. 000,00 (trinta mihões de cru-
zeiros) às emprêsas mineradoras que desejarem ampliar ou criar 
serviços de assistência social, e melhorar as condições de vida dos 
trabalhadores da indústria do carvão, inclusive pela elevação do 
seu orçamento familiar. 
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Parágrafo único. A Comissão Executiva realizará empreendi-
mentos relativos à assistência social no interêsse dos trabalhadores 
na indústria do carvão, despendendo, a partir de 1952, a quantia to-
tal de 15 milhões de cruzeiros. 

Art. 15. Os financiamentos previstos nos Arts. 6.º, 13 e 14 se-
rão realizados sob condições favoráveis de juros e amortizações, 
mediante garantias adequadas. 

Parágrafo único. Os contratos-tipo, as taxas de juros e os 
planos de resgate dos financiamentos serão submetidos à apro-
vação do Presidente da República. 

Art. 16. Os financiamentos às emprêsas privadas serão con-
cedidos pela Comissão Executiva. 

§ 1.º A Comissão Executiva poderá contratar com instituições 
bancárias a administração dos financiamentos que conceder a em-
prêsas privadas. 

§ 2.0 Poderá ainda a Comissão contratar com mais institui-
ções ou outras os próprios financiamentos, nos limites estabelecidos 
pelos Arts. 6.º, 13 e 14, mediante sua aprovação aos empréstimos, 
em cada caso, correndo a diferença de juros por conta das verbas 
autorizadas nesta lei e das dotações que a seguir forem consignadas 
nos orçamentos. 

§ 3.º Os contratos previstos nesta lei serão isentos do impôsto 
do sêlo. 

Art. 17. Os contratos de financiamento serão submetidos a 
registro no Tribunal de Contas. 

Parágrafo único. A fiscalização do cumprimento dos contra-
tos de financiamento compete à Comissão Executiva e, após sua 
extinção ao Departamento Nacional da Produção Mineral podendo 
ser transferida ao órgão financiador. 

Art. 18. Obtidos os financiamentos externos ou internos, na 
forma dos Arts. 3.º e 16, § 2.0 , ou realizados pelas próprias emprêsas 
privadas o investimentos previstos nesta lei só serão aplicadas, 
das dotações correspondentes constantes do Anexo n.º 1 as parce-
las que se destinarem a satisfazer os encargos daqueles financia-
mentos, consignando os orçamentos posteriores a 1955 as dotações 
necessárias ao serviço de amortização e juros. 
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Art. 19. O Presidente da República, ouvida a Comissão Exe-
cutiva expedirá os atos necessários à solução das seguintes questões 
decorrentes da execução do Plano: 

a) modalidade de administração do Lavador de Capivari; 
b) modalidade de administração da frota carvoeira; 
e) distribuição da produção oriunda do Lavador de Capivari, 

de modo a atender, precipuamente, à indústria siderurgica. 
d) fixação dos critérios para cálculo das tarifas de forneci-

mento de energia elétrica à mineração e indústria do carvão nas zo-
nas produtoras, de modo a assegurar condições de produtividade. 

Art. 20. Os equipamentos necessários à racionalização de in-
dústria do carvão, encomendados dentro de 4 quatro anos gozarão, 
ouvida a Comissão Executiva, de prioridade na concessão de câmbio 
e de licença de exportação, bem como de isenção de impostos e ta-
xas aduaneiras, exceto a de previdência social. 

Art. 21. As despesas decorrentes da aplicação desta lei que 
não resultem dos investimentos ou destinações específicas previstos 
nos Itens 1a10 do Anexo n.0 1, serão atendidas com a dotação con-
signada no Item 12. 

Art. 22. As dotações de que trata o Art. 2.0, após registro pelo 
Tribunal de Contas, serão postas no Banco do Brasil, por antecipa-
ção, à disposição do Diretor-Executivo que as movimentará livre-
mente e comprovará o seu emprêgo perante o Tribunal de Contas, 
no final de cada exercício pelo processo de tomada de contas". 

Art. 23. Para efeito de aplicação, as dotações mencionadas 
no Art. 2.0 terão validade até o exercício de 1956. 

Parágrafo único. As economias que eventualmente puderem 
ser feitas, em qualquer setor ou item do Anexo n.º 1, salvo as re-
feridas no Art. 16, poderão ser aplicadas a juízo do Presidente da 
República, no refôrço da dotação destinada a outro setor ou item 
nos têrrnos desta lei. 

Art. 24. As despesas com os trabalhos da Comissão Executiva 
no presente exercício, correrão à conta das dotações destinadas à ra-
cionalização da indústria do carvão, constantes do Anexo 4.º Verba 
4, Consignação IX, Subconsignação 23, Item 5, Alínea 03, do or-
çamento vigente. 

Art. 25. A presente lei entrará em vigor na data da sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

·~~,ta•\~!.IUl ..._..T/ ____ 



A.NExo N.o 1 

PLANO DO CARVAO NACIONAL 

Especificação das dotaç6es 

I - Setor Transportes. 

a) em Santa Catarina: Cr$ 
1 - Construção do Pôrto de Imbituba, 

permitindo acostagem de navios de 10 m 
de calado e carga mecânica do car-
vão e indenizações correlatas . . . . . . . . 160. 000. 000,00 

2 - Aquisição de uma frota carvoeira, para 
transporte a granel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. ooo. 000,00 

b) no Rio Grande do Sul: 
3 - Construção de ramais ferroviários para 

as minas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 000. 000,00 
4 - Construção de um parque carvoeiro em 

Pôrto Alegre . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . 10.000.000,00 
e> na Estrada de Ferro Central do Brasil: 

5 - Construção de uma carvoeira em Ja-
peri . . ............................. . 10. 00. 000,00 

d) no Pôrto do Janeiro: 
6 - Aparelhamento do pátio de carvão e 

dragagem . . . .. .. . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . . 25. 000. 000,00 

ll - Setor Mineração e Indústria: 
7 - Financiamento da aquisição e instala-

ção de equipamento para as minru:; e 
de aparelhagem para a lavagem do 
carvão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. ooo. 000,00 

8 - Financiamento das indústrias que uti-
lizarem carvão nacional como matéria-
prima, que consumirem pirita do car-
vão nacional ou que se destinarem a 
obter enxôfre dessa pirita . . . . . . . . . . . 50. ooo. 000,00 

9 - Assistência social aos trabalhadores 
da indústria .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. 30. ooo. 000,00 
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III - Setor Pesquisa, Administração e eventuais: 
10 - Pesquisa de carvão e investigações 

tecnológicas sôbre seu melhor apro-
veitamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 000. 000,00 

11 - Despesas administrativas com a execu-
ção do Plano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 000. 000,00 

12 - Diferenças de orçamento das obras 
previstas e outros empreendimentos sô-
bre carvão, inclusive eventuajs . . . . . . 70.000.000,00 

TOTAL . . . . . • • • • . . . • . • . • . • • • . . • . • • • . • • • . • . • . • 735. 000. 000,00 
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