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OS DOCUMENTOS incluídos neste volume fazem parte da fase polêmica do petróleo nacional.
Não tivemos a intenção de reunir tudo o que já se disse sôbre
tão momentoso assunto. Partimos de trecho de discurso do General
Juarez Távora, pronunciado na Assembléia Constituinte de 1933,
e encerramos êste volume com a conferência do General Ibá Jobim
Meireles, em 1951, às vésperas da entrega do projeto da Petrobrás
ao Congresso.
~ evidente que nem tôda esta matéria é de natureza estritamente parlamentar. Mas, se incluimos aqui e ali uma conferência,
um artigo, um pronunciamento, fizemo-lo na intenção de mostrar
a diversidade de pensamento em tôrno do problema do petróleo,
quando se procurava encontrar uma solução condizente com as aspirações do País.
Ocupa êste volume a segunda etapa na seqüência de documentos sôbre a história do petróleo nacional, como contribuição indispensável ao estudo da evolução do pensamento oficial e de
estudiosos, antes da lei que instituiu a Petrobrás e definiu preferência pela tese do monopólio estatal.
Damos, assim, continuidade ao programa de publicação de
"Documentos Parlamentares" da série PETRÓLEO, já iniciada com
o primeiro volume em que enfeixamos grande parte da legislação
eapecializada.

SOCIALIZAÇÃO DAS RIQUEZAS NATURAIS
Discurso do Sr. Juarez Távora na Assembléia Nacional Constituinte
(Sessão de 18-12-1933)

"O outro ponto, Sr. Presidente, é aquêle que manda socializar
as riquezas naturais. Emprego a expressão socializar, e não nacionalizar, isto é, tmnsfo1mar em um bem inalienável do domínio da
União as jazidas minerais e as quedas d'água. Entendo que elas
não podem constituir um patrimônio reservado exclusivamente
àquêle que, por acaso apenas, as viu aparecer ou aflorar à superfície do solo, àquêJe que, muitas vêzes, nem teve capacidade para
raspar a terra com a enxada ou o arado e tirar de sua fertilidade
todos os proventos que o labor agrícola poderia proporcionar, mas
que Deus terá, antes, destinado como um bem comum a tôda coletividade nacional.
Seria, pois, uma injustiça dar de mão beijada, àquêle que
comprou por seu justo valor um trecho de terra fértil, além daquilo
que êle pode produzir pelo esfôrço dignificante dos que a lavram,
os tesouros encerrados no seu seio. No Ministério da Agricultura,
Sr. Presidente, foi uma das minhas primeiras preocupações, partindo, sempre que possível, dos anteprojetos organizados pelas subcomissões .legislativas, a celebração dos códigos que devem regular
a exploração de nossas riquezas naturais, o Código Florestal, o Código de Caça e Pesca, o Código de Aguas e o Código de Minas. O primeiro já foi aproviado pelo Sr. Chefe do Govêrno, o segundo está
concluído e deverá subir à sua sanção antes do fim dêste mês, o
terceiro já está redigido no que se refere ao aproveitamento da
enérgia hidráulica e o quarto está sendo discutido em suas bases.
Estabelecerá êste último código (o de Minas) , inicialmente, a diferença entre minas e jazidas minerais, para atribuir, em seguida,
aquelas ao domínio particular e reservar estas ao patrimônio da
União Federal. É por isto, Sr. Presidente, que o futuro Código de
-1-
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Minas vai traçar esta diferença entre o que se chama uma mina e
uma jazida mineral, reconhecendo o domínio sôbre a mina ao proprietário que nela despendeu energias e inverteu capitais, e reservando as jazidas, de maneira definitiva e inalterável, ao patrimônio da coletividade, para que constituam, em poder da União, um
instrumento de compensação às desigualdades econômico-financeiras dos Estados".

O PETRÓLEO E A DEFESA NACIONAL
MEMORIAL DO GENERAL JúLIO C. HORTA BARBOSA AO
MINISTRO DA GUERRA, EM 30-1-1936

Do Diretor de Engenharia ao Sr. Ministro da Guerra.
3.ª Seção

Sugestões sôbre combustíveis
I -

Dentre as múltiplas questões relacionadas intimamente
com a defesa nacional, avulta, sobremaneira, a que diz
respeito aos combustíveis minerais - carvão e petróleo.
O poder do primeiro, a hegemonia das potências que
mantêm a maioria da tonelagem do carvão, encontram-se,
no momento, abalançados: é que o novo combustível o petróleo - surge no mercado internacional, disputando
com apreciáveis vantagens a primazia mundial.
Companhias formidáveis se organizaram, capitais fabulosos se invertem, trusts poderosíssimos açambarcam o
negócio e os diferentes grandes Estados, algumas vêzes sem
o perceberem, saem a campo, protegendo com sua autoridade a avançada dos magnatas do petróleo sôbre os pequenos Estados, fracos, indefesos, sem grande projeção internacional. E a humanidade assiste, estupefacta ,à luta
gigantesca motivada pelo predomínio dos campos petroleiros. Debalde, vozes sensatas denunciam perigo a que
a espécie humana está sujeita com a eclosão de novas e
sangrentas lutas, tendo por escopo único a volúpia de se
acumularem mais alguns milhões às colossais fortunas
dos Rockfeller, Deterding, ou dos Soviets de Baku.
Mas, não há fôrça que detenha a articulação dêsses
elementos e a luta que se prepara nos misteriosos gabine-
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tes daqueles elementos será desencadeada, acobertada,
sem dúvida, por pretextos fúteis. Mas, suponhamos, por
absurdo, que tais perigos fôssem afastados. Outros surgiriam e no fundo sempre o petróleo constituindo o ponto
nevrálgico. Que apreciamos com o desenrolar da luta na
longínqua Africa, na campanha ítalo-etíope? De um lado,
as nações sancionistas procurando obter o embargo dopetróleo destinado à Itália, de outro lado o fascismo declarando pronta e energicamente ao mundo todo que tal embargo seria considerado casus belli. A Europa estremece e
só então é posta em evidência a importância formidável
que representa êsse hidrocarboneto na eficiência bélica
de um Estado. Começaram, então, os homens a enxergar
no petróleo o elemento capaz de bem levar um exército à
consecução do seu objetivo - a imposição ao inimigo da
vontade nacional. Essa verdade já havia sido ressaltada
após 11 de novembro de 1918, quando cérebros mais avisados proclamavam que a vitória aliada f ôra obtida "debaixo de ondas de petróleo".
II -

Já chegado é o tempo de colocarmos à margem o lirismo brasileiro de só considerarmos o nosso país como
terra privilegiada. Fartos de palavras, de devaneios, de
poesia, precisamos passar à realização.
Apreciemos, embora perfunctõriamente, nossa situação no tocante a combustíveis minerais.
Carvão - Quando já o período aúreo dêste combustível declina, quando seu prestígio se encontra profundamente abalançado, aparece, então, o nosso Brasil explorando ridículas tonelagens de carvão de baixo teor calorífico, cheio de impurezas que emplastram tôda e qualquer
grelha. Em tôrno do emprêgo de tal carvão vêm a campo
algumas dezenas de técnicos, sem, contudo, chegarem a
acôrdo algum. Uns são partidários do emprêgo do carvão
nacional de mistura com o Cardiff, outros preconizam o
emprêgo do nacional puro, outros, enfim, condenam-no
in limine. As palavras são muitas, as citações de autoridades no assunto se fazem a miúdo, mas o carvão brasileiro
continua ainda uma incognita!
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A não serem tímidas explorações, nada de
positivo se tem feito em nosso país consoante a obtenção
dêsse precioso combustível. A repartição especializada no
assunto (Departamento Nacional da Produção Mineral) e
alguns engenheiros apressam-se em proclamar a não existência do petróleo em nosso território. O Govêrno, a seu
turno, e apesar das declarações de tais técnicos, tem autorizado o funcionamento de companhias que buscam o
petróleo! Surge, então, a dúvida.
Desconhecemos as razões dessas conclusões negativas,
porém, o que o mais elementar raciocínio evidencia é que,
sendo o facies geológico do Chaco Boreal inteiramente semelhante ao da região pantanosa do Estado de Mato Grosso (bacia paraguaia) e provada a existência do petróleo
naquela zona, por que negar, a priori, que possuímos o dito
combustível, se as nossas raias jamais poderiam influir na
textura daquele trato subamericano?
Petróleo -

III O recente reconhecimento efetuado pelo 4. 0 Batalhão
de Sapadores da zona balizada por Nioac - Faz. Jardim
- Faz. Margarida - Faz. Independência - Pôrto Murtinho revelou a existência, em certos pontos, de água com
pronunciado gôsto e cheiro de querosene. Tais indícios
foram também confirmados pelos habitantes da região.
Ora, na Pensilvânia (U.S.A.) um simples indício, semelhante ao acima mencionado, trouxe em conseqüência a
transformação, por homens decididos, daquela região numa das mais ricas em petróleo.
Na Argentina, procedia-se a uma perfuração (Comodoro Rivadávia) co mo objetivo de se buscar água. Uma
agradável surprêsa estava reservada aos perfuradores: em
vez de água, um jato de um líquido negro, viscoso, fétido,
aflora à superfície. - Era o petróleo.
Desde então, a produção do petróleo cresce sempre,
passando, em menos de 20 anos de exploração, à apreciável quantidade de 1. 243 .123 m 3 (produção de 1926).
Hoje, a produção orça em cêrca de 4. 000. 000 m3, estando
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em franca exploração os poços de Comodoro Rivadávia,
Mendoza, Nemquer, Salta, Jujuhy e no Território de Chubut. É interessante salientar que a Marinha de Guerra
argentina só consome petróleo argentino.
Animados por êsses exemplos, por aquelas probabilitades que não podem deixar de ser consideradas, vimos,
data venia, pedir vosso interêsse no sentido de ser conseguido que um técnico, munido de aparelhamento necessário, fique à disposição desta D.E., a fim de efetuar pesquisas nos locais atrás enumerados. Estando o 4.º Batalhão
de Sapadores trabalhando naquela zona, tudo ficaria simplificado e as despesas diminuídas.
É preciso, entretanto, que fique bem patente que essa
nossa proposta não se fudamenta em desconfiança sôbre a
eficiência de qualquer outra repartição ou autoridade. O
Exército Nacional, em identidade de vistas com o Ministério da Agricultura, apenas visa, talvez, acelerar a solução
dêsse problema, que, repetimos, é vital para a eficiência da
defesa nacional: sem transporte não haverá ação militar
oportuna, sobrem, embora, chefes ilustres, tropas adestradas.
O problema não é difícil, sua solução, positiva ou negativa, depende apenas de continuidade nos esforços.
Quem melhor do que o Exército Nacional para animar tal
assunto?
E nem se argumente que tal proposta é desarrasoada.
Dos inúmeros exemplos ilustrativos que poderíamos citar,
preferimos os dois seguintes:
1) a ação do exército francês nas colônias, por intermédio de seus dois grandes chefes Gallieni e Liautey,
explorando a terra, organizando o comércio, fundando indústrias, etc. 2) a exploração do ferro pelo Exército Argentino, que mantém as minas e os altos-fornos de Andalgalá.
Sem petróleo, repetimos mais uma vez, o nosso potencial militar é baixo; sem petróleo, assistimos, tristemente,
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à penetração constante, ininterrupta das Standard Oil,
Dutch and Shell, Anglo-Mexican, etc, pelos menores recantos de nossa pátria. Urge, pois, substitituir todos êsses
nomes por nomes brasileiros. Cheios de fé nutrimos fundadas esperanças de que tal substituição ocorrerá tanto
mais cedo quanto maior fôr a eficácia da cooperação do
Exército nas pesquisas para localização das fontes daquele
combustível.
Júlio C. Horta Barbosa

Presidente

BASES PARA O INQUÉRITO SOBRE O PETRóLEO
EXPOSIÇAO FEITA AO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
EM MARÇO DE 1936, PELO SR. ODILON BRAGA,
MINISTRO DA AGRICULTURA

Nata explicativa da Diretoria de Estatística da Produção
do Ministério da Agricultura (Março de 1936)

O Ministro da Agricultura, considerando a importância do problema do petróleo no Brasil e a intensidade da campanha, que, pela imprensa, se moveu, a êsse
propósito contra o Ministério da Agricultura a partir de
1932, propôs ao Exmo. Sr. Presidente da República a
abertura de um amplo inquérito sôbre a atuação oficial
e privada desenvolvida no Brasil em relação às pesquisas petrolíferas, devendo a Comissão para aquêle fini
nomeada estender a sua ação até ao exame e crítica
da orientação doutrinária do Ministério e a probidade
de seus técnicos .
Ao propor ao Sr. Presidente Getúlio Vargas a abertura do referido inquérito, deliberou o Ministro Odilon
Braga oferecer, desde logo, à Comissão a ser nomeada, os
elementos indispensáveis aos seus trabalhos, intitulando-os "Bases para o inquérito sôbre o petróleo".
Julgando oportuna e necessária a divulgação dêsse
trabalho, a Diretoria de Estatística da Produção, do Ministério da Agricultura, deliberou publicá-lo na íntegra
e com o mesmo título.

-9-

OFiCIO DO MINISTRO DA AGRICULTURA
AO PRESIDENTE DA REPúBLICA COM AS "BASES
PARA O INQÉRITO SOBRE O PETRÓLEO"
Exmo. Sr. Presidente da República:
A campanha que, pela imprensa, a propósito do petróleo nacional, emprêsas particulares vêm movendo contra o Ministério da
Agricultura, a partir de 1932, tão intensificada no decurso de novembro de 1935, levou-me a submeter à consideração de V. Ex.a
o alvitre de se abrir um amplo e rigoroso inquérito sôbre a atuação
oficial e privada desenvolvida no Brasil, para a descoberta daquele
combustível, de maneira a esclarecer todos os seus aspectos históricos, técnicos e doutrinários, julgando V. Ex.ª de grande alcance
tal medida para o fim de se pôr côbro às acusações repetidamente
feitas aos técnicos oficiais, sobretudo àquelas, evidentemente temerárias, atinentes à sua probidade e p~triotismo.
Para isso, foi deliberado por V. Ex.ª que se constituísse uma
Comissão de altas personalidades, cujo conceito público não admitisse reservas, dotadas por igual de indisputável autoridade
técnica para ajuizar do acêrto da orientação doutrinária e da produtividade dos esforços até agora efetuados no sentido daquela
pesquisa.
Mas, para que à Comissão não faltassem, desde logo, os elementos convenientes à organização do plano de inquérito, pareceu-me de bom conselho que o próprio Ministro efetuasse o balanço da matéria a examinar, pelo que me apressei a reunir, para um
estudo de conjunto, os seus elementos de maior relevância. Um
outro objetivo me compeliu a fazê-lo: o de vulgarizar alguns conhecimentos sôbre a geologia e a economia do petróleo e publicar
alguns dados relativos às realidades da sua exploração industrial,
a fim de que a Nação pudessem compreender mais de pronto os
motivos que animam a atuação do Departamento Nacional da
Produção Mineral e se preparar, desde já, para os tropeços que
terá de remover quando tiver a grata notícia da descoberta de suas
jazidas petrolíferas.
Obedecendo a tal intuito, redigi as "Bases para o inquérito
sôbre o petróleo" a serem encaminhadas à Comissão que fôr nomeada, documento que, com êste, passo às mãos de V. Ex.ª.
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Em sua primeira parte, faz-se um apanhado geral da posição
econômica do petróleo no presente momento, para evidenciar a
sua importância e as dificuldades inerentes à sua exploração, ao
seu beneficiamento, ao seu transporte e à sua colocação nos mercados exteriores.
Na segunda, agrupam-se e coordenam-se os diversos tempos
da campanha, desencadeada por intermédio da imprensa, para
que a Comissão de Inquérito e a Nação tenham, reavivados, todos
os fatos, argumentos e comentários que formam o pesado libelo
articulado contra o Ministério da Agricultura e seus serviços de
pesquisa de petróleo. Para demonstrar que não se trata de uma
campanha da imprensa, mas por via de imprensa, na síntese crítica respectiva, submeto a minuciosa análise a técnica de publicidade posta em prática.
A parte terceira historia, em rigorosa ordem cronológica, o
notável trabalho realizado pelo órgão governamental de pesquisa,
orientação e estímulo da produção mineral, no afã de descobrir
o petróleo do Brasil, salientando, de maneira iniludível, que não
faltaram jamais, dos Ministros aos auxiliares técnicos de menor
categoria, a compreensão das suas responsabilidades, a fé na existência do precioso combustível, o desejo patriótico de descobri-lo.
A crítica da orientação doutrinária do árduo trabalho levado a
cabo, que constitui a quarta parte, demonstra que as variações
realçadas pela concentração dos dados históricos, são o reflexo
natural dos abalos sofridos pela própria geologia do petróleo ao
sobrevir de fatos discordantes de seus primeiros postulados.
Finalmente, na parte quinta, divulgam-se as últimas generalidades científicas sôbre o petróleo, em forma sucinta a acessível,
generalidades que se completam com os comentários contidos na
parte sexta, para salientar quanto há de errôneo nos principais
argumentos ordinàriamente levantados contra a orientação do
Ministério e quanto se legitimam as esperanças depositadas nas
prospecções do Acre .
Não tenho ilusões, Sr. Presidente, sôbre o verdadeiro merecimento das "Bases". Estudadas e escritas dentro de um período de
quinze dias e, o que é mais, por um leigo em assuntos de técnica
de petróleo, carecem do esmero científico, caracterizado pela cristalina concisão e pelo rigor tecnológico dos trabalhos de valia real.
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O tempo foi escasso até mesmo para que se lhes dessem aquêles
retoques de estilo que condensam e claream as transcrições necessárias, quanto extensas. O honesto empenho de ser exato
e completo no colidir dos elementos a oferecer à Comissão e o
desejo de poupar aos seus membros maiores fadigas, conduziram-me a preferir a verdade à elegância de exposição.
Por idêntico motivo, é possível que me tenham caído da pena
apressada alguns conceitos e expressões de menor comedimento,
pelo que me exculpo ao acentuá-lo.
Das "Bases" serão extraídos os quesitos que o Ministério pretende submeter ao exame da Comissão . Não vale isso dizer que
somente êles devam merecer a atenção daquele órgão de inquérito. Pelo contrário, de acôrdo com as instruções de V. Ex. a à
Comissão, será assegurada absoluta autonomia de movimentos e
deliberações. Temos o máximo empenho em que ela própria trace os limites de sua competência e de sua jurisdição, assim no terreno do inquérito propriamente dito, como no do julgamento técnico da atuação do Ministério . Porque o que mais importa é esclarecer à Nação sôbre o que ocorre em derredor do relevantíssimo
problema de sua riqueza petrolífera e da não menos relevante
questão da probidade e do patriotismo dos homens que ela remunera para resguardar os altos interêsses da produção do seu
subsolo, e nos quais não pode deixar de confiar.
Nutro a esperança de que, desfeitos os malentendidos decorrentes dos apontados conflitos de mentalidades e princípios, não
será difícil demarcar o terreno de ação comum entre as duas
grandes frentes interessadas da descoberta do petróleo nacional,
a fim de que mais uma vez se conjuguem, em bem do Brasil, o
que houver de melhor nos seus sentimentos e energias.
Rio de Janeiro, 6 de março de 1936.
(a) ÜDILON BRAGA
Ministro da Agricultura

PARTE PRIMEIRA

O PETRÓLEO
-

Sua importância
Sua economia
Suas reservas
Suas possibilidades no Brasil

§ 1.º
SUA IMPORTANCIA

Entre as questões de fundo econômico que mais têm preocupado a opinião mundial nos derradeiros tempos, cumpre salientar a do petróleo, produto de primordial importância como
instrumento de expansão, riqueza e segurança das nações.
O século XIX foi o da supremacia do carvão de pedra. André
Siegfried demonstrou, em obra recente e de grande repercussão,
que a Inglaterra deve o seu prodigioso desenvolvimento e a vasta
acumulação de capitais que hoje movimenta em emprêsas e operações financeiras de todo o gênero e em todos os recantos do
globo, às suas minas de carvão e conseqüentemente à sua siderurgia, aos seus estaleiros de construção naval, à sua marinha
mercante, às suas estradas de ferro, em suma - à prioridade de
montagem e exploração de sua indústria pesada, da qual o Mundo
foi tributário durante muitos anos. A hegemonia inglêsa, em
última análise, coincide com o reinado da máquina a vapor, expandindo-se sob o signo do carvão.
"En effet - acrescenta Siegfried - tant que les
mines de houille britanniques ont joui d'un quasi-monopole et tant que la houille est restée le combustible unique et incontesté de la grande production, !'industrie
britannique est demeurée pratiquement sans rivales: elle

-
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réalisait les prix de revient les plus bas et conquérait de
ce fait, presque sans résistance, tous les marchés du
monde. (La crise britannique au XX. 0 siecle - Paris A. Colin - 1932, p. 8).
Tal a importância do combustível na idade moderna.
O carvão, porém, sofreu o seu primeiro rude golpe com o aparecimento, na esfera industrial, da eletricidade e do petróleo, novas e mais eficientes formas de energia. O problema resolvido
pela técnica foi o da libertação da energia do seu centro de produção inicial - jazida ou queda d'água, e, mais tarde, das próprias centrais hidra e termelétricas, pela condução de correntes de
alta tensão, transformadas e distribuídas por uma milagrosa multiplicação dinâmica até mesmo no interior das fábricas e oficinas.
A solução a êle dada deveria contribuir para a de um outro, de
não menor importância, qual o do máximo aproveitamento útil
das fontes já exploradas de energia, mediante invenção de novos
e engenhosos sistemas de caldeiras, turbinas e motores.
Mas o carvão é que formara as consideráveis reservas de capital exigidas para a utilização dessa formidável fôrça potencial, de
valor até então desconhecido, embora não falte entre nós quem
imagine que o petróleo por si só foi que produziu a prosperidade
dos Estados Unidos, tanto os distanciando dos estados brasileiros
de origem contemporânea.
Para provar que o simples fato da existência do petróleo não
explica suficientemente aquêle miraculoso progresso, basta lembrar que êle a bem dizer aflorava em diferentes regiões daquele
país, sendo registrado como "acidente lamentável" em pesquisas
de água potável ou salgada. O famoso poço de Titusville, do qual
o não menos famoso Coronel Drake, em 1859, retirava petróleo,
então apenas consumido como óleo de iluminação, não tinha
mais do que 69 pés e % de profundidade, e sua produção não
passava de 15 barris brutos diários.
Somente após a descoberta do motor a explosão, que em 1875
Siegfried Marcus c;:ibia na Exposição Internacional de Viena, foi
que o óleo mineral combustível começou a impor-se à atenção dos
industriais americanos, dando lugar àquela emocionante caça ao
"wild cat", para êles desde logo tão fácil e tão frutífera. Com efeito, a indústria do petróleo só haveria de adquirir decisiva importância com o desenvolvimento paralelo da indústria do automóvel.
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O motor a explosão e a turbina hidrelétrica, postos a serviço
do capital já acumulado e submetido a um regime de áspera concorrência, sob o signo do "laissez faire", deveriam operar uma profunda revolução nos processos industriais, excitando a inventiva
da ciência aplicada e compelindo o homem moderno a "pensar em
grau de ação", dessa maneira como que fixando o seu mais impressionante caráter distintivo.
Tal pensamento, irradiante das descobertas das novas e sensacionais formas de energia, deveria transfundir-se por todos os
setores da atividade humana, modificando as feições ao parecer
mais imutáveis de sua expressão política e social.
A invenção do Diesel, por exemplo, veio redobrar a necessidade
do emprêgo do petróleo, já então levado às grandes instalações
termelétricas e de construção naval, sobretudo bélica.
Realmente, os motores de combustão interna, alimentados a
"fuel oil ", produto residual da destilação de essências, veio abrir à
economia do petróleo inesperadas e amplíssimas perspectivas, tornando-o vitorioso sôbre o carvão, até no próprio recesso da sua zona
capital de privilégio, a saber - no da fôrça naval da Inglaterra,
não obstante serem pràticamente inexauriveis as jazidas carboníferas daquele país. A essas jazidas um único setor de importância
ainda se reserva: o da siderurgia, em que pêse a opinião dos que
associam petróleo e produção de ferro, talvez por desconhecerem
que no processo siderúrgico o carvão não atua apenas como combustível mas igualmente como "redutor".
O sinal mais evidente daquela vitória teve-a o mundo em 1913,
ao ser lançado ao mar o primeiro couraçado movido a "fuel oil" -0 "Queen Elizabeth". O passo era inevitável. Impunha-o a técnica
de aproveitamento do petróleo. Seu maior poder calorífico, associado ao seu menor volume e facilidade de carregamento, quadruplica o raio de ação e autonomia dos navios que o empregam, elevando dess'arte a dois meses de marcha contínua os quinze dias
ordinàriamente permitidos aos barcos movidos a carvão. Além
disso, possibilita o abastecimento em alto mar e as pressões de
rápida elevação, o que assegura às esquadras maior agilidade com
maior economia. Informa Horácio Morixe que os couraçados argentinos "Moreno" e "Rivadávia", depois que passaram a queimar
"fuel oil" reduziram a sua faina de combustível de 26 a 8 horas
e, o que é mais, de 1. 200 homens de equipagem a 41

-
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Depois de 1913, o impulso tomado pelo aviao, pelo carro de
assalto e pelo submarino, em conseqüência da guerra, elevando o
petróleo do campo puramente econômico para o da política internacional, transformou-o em poderoso instrumento de império e de
segurança nacional.
Balanceado o seu domínio na esfera propriamente econômica,
verifica-se que se estima em 40 milhões o número dos motores móveis e fixos que atualmente se alimentam de óleos e essências petrolíferas e se lubrificam com as graxas de sua refinação.
"II y avait, en 1919, 8. 852. 000 automobiles immatriculées dans le monde entier, dont 7. 565. 000 en Amérique; en 1932, le nombre en avait quadruplé; il s'élevait,
au total, à pres de 36 millions, dont 26 millions environs
aux Etats-Unis. Le taux d'accroissement, qui était ainsi
de 250% en ce dernier pays, atteignait durant cette même
période 600% à l'étranger". (L'Industrie Pétrolifere aux
Etats-Unis - L. Miramon Pesteils - 1935 - p. 51).
O mesmo publicista referindo-se à celeridade com que se transforma a indústria marítima de transporte, adverte:
"En 1932, les navires bnllant du charbon ne représentaient plus que 54,8 % du tonnage mondial contre
88,8% en 1934; dans le même temps, la proportion des
navires aménagés pour chauffer leurs chaudiêres au pétrole ou le brúler dans des moteurs à combustion interne
passait de 3,2% à 43%. D'une façon plus spéciale, le pourcentage des navires équipés pour utiliser le mazout s'élevait en 1932 à 14,4% contre 0,4% en 1914.
Ce refoulement du charbon par le pétrole apparait
de façon plus nette encore à l'examen de la statistique
des navires d ecommerce lancés en 1931.
Navires à moteur ........................... .
Navires à vapeur chauffant au fuel oil ...... .
Navires à vapeur chauffant à la houille ...... .
(Op. cit., p. 42).

58 %
33,5%
8,5%

Acrescentando-se a isso os múltimodos empregos reservados aos
seus subprodutos, notadamente à parafina e ao asfalto, de abundante aplicação, bem se compreende a angústia com que as jazidas
petrolíferas estão sendo pesquisadas e exploradas em tôdas as regiões da Terra onde haja possibilidade de sua existência.
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§ 2.0

SUA ECONOMIA
Daí, por outro lado, o prodígio de que se reveste tudo quanto
se relacione com o petróleo, inclusive as aspérrimas lutas travadas
pela sua posse e exploração .
Em 75 anos, c~rca de 750. 000 poços foram abertos, sàmente
nos Estados Unidos, ou seja em média de 10. 000 por ano, atingindo
alguns uma profundidade superior a 3.000 metros. Reeser, presidente do American Petroleum Institute, avaliava, em 1930, o capital da indústria petrolífera norte-americana em cêrca de
12. 000. 000. 000 de dólares ou, por outra, 216 milhões de contos de
réis.
Sàmente em oleodutos ou "pipe-lines" cuja rêde é, nos Estados
Unidos, de 200. 000 quilômetros, a saber, cêrca de sete vêzes a quilometragem de tôdas as nossas vias-férreas, o capital invertido eleva-se a quantia superior a 1 bilhão de dólares, 18 milhões de contos em moeda brasileira.
Na Argentina, cuja produção não chega para o consumo interno e por isso a afasta da concorrência internacional, dispensando-a
de mais custoso aparelhamento, só a Y. P. F., "Yacimientos Petrolíferos Fiscales", acusava, em 1933, um capital de 308. 089. 097 pesos ou seja 1.3861400:936$500. (H. Morixe - Regimen Legal del
Petroleo - Buenos Aires, 1934, p. 61) .
E' que a indústria petrolífera impõe ao capital e à técnica um
regime nitidamente capitalístico, - segundo o ponto de vista marxista, a saber, - de extrema concentração técnico-financeira, exigindo modalidades específicas de transporte e de distribuição, e
novos e seguidamente mais perfeitos e dispendiosos processos de
extração e beneficiamento.
Por via de conseqüência, deveria caber ao petróleo a responsabilidade de haver gerado o trust - forma típica da grande concentração capitalística que, como os fenômenos orogênicos vinculados à sua concentração operada nos dobramentos sedimentares
do subsolo, estruturam a vida social dos nossos tempos, num prodigioso trabalho de tectônica econômico-mundial.
Porque o petróleo, ao contrário do que se poderia imaginar,
nem sempre jorra do subsolo, e mesmo quando assim se apresenta
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não é desde logo levado a consumo: reclama dispêndios, instalações de transporte e refinação. Nem outra explicação se encontra
para o fato da criação da Standard Oil, inicialmente sustentada
por sua posição de domínio sôbre aquêle duplo eixo da indústria
petrolífera.
Daí a asserção de Miramon Pesteils:
"Toute société que ne veut pas courrir le risque d'être,

à breve échéance, éliminée sur un marché capricieux et

particulierement instable, doit présenter une organisation
suffisament complete et solide pour produire, raffiner et
vendre elle même ses produits".(L'Industrie Pétrolifere
aux États-Unis, 1935, p. 8).
Ora, levando-se em conta que, dos poços perfurados, poucos
são os que produzem petróleo jorrante, exigindo a maior parte que
o óleo seja extraído; atendendo ainda a que nos poços produtivos
somente são aproveitados, no geral, cêrca de 25% da reserva petrolífera; considerando-se, por fim, que, no próprio processo de
beneficiamento, só as emprêsas dotadas de poderoso aparelhamento de cracking logram manter os preços resultantes da extrema
competição internacional, não há fugir ao reconhecimento de que
o petróleo não é êsse produto miraculoso que, uma vez descoberto,
opera tôdas as maravilhas. Como tôda riqueza, exige capital e trabalho para mobilizar-se na livre esfera do comércio internacional.
Mesmo nas regiões francamente petrolíferas, a produção dos
poços perfurados é relativamente pequena, sendo, portanto, verdadeiramente excepcionais os que jorram toneladas de óleo por dia.
Dos 137. 684 poços que se achavam em exploração nos Estados Unidos, ao findar de 1932, 250. 000 produziam menos de um barril
diário. Do total dos poços perfurados em campos provadamente
petrolíferos, apenas 60% produziram óleo, 10% limitaram-se a produzir gás e 30 % manifestaram-se improdutivos.
Horácio Morixe referindo-se aos fatos observados na Argentina, escreve:
"- normalmente sólo llega a extraerse el 20 % del petroleo que contienen los yacimientos. En cambio, se calcula
que con una exploración racional, científica, absolutamente técnica, fundada en el estudio previa de las particularidades de cada yacimiento, podría extraerse la mitad
de su existencia". (Regímen Legal del Petroleo - 1934
- p. 20).
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A essa exploração racional, científica, absolutamente técnica,
devem os Estados Unidos a preponderância que vêm mantendo no
mercado internacional do petróleo. E' o que informa Miramon
Pesteils:
"enfin les pourcentages d'extraction se sont eux-mêmes
accrus: il n'était guêre possible autrefois, malgré toutes
les mesures prises, d'amener à la surface plus de 30 à 35%
des quantités de pétrole contenues dans un gisement;
lorsque ce dernier était déclaré epuisé, il refermait encore
60 à 70% desa capacité primitive; par des injections d'eau
et des injections d'air ou de gaz, on arrive actuellement
à porter jusqu'à 60% le rendement des puits". (L'Industrie Pétrolífere aux États-Unis - 1935 - p. 26).
Mas nem só no que respeita à exploração tem a técnica que
conseguir apreciáveis aumentos para o rendimento econômico d&
petróleo. Nas refinarias lhe são abertos novos e fecundos campos.
de atividade. Depois do aperfeiçoamento dos processos de destilação, teve ela que ir ao esfôrço do cracking, sistema que determina, por violência, a desintegração molecular dos óleos brutos e
refinados, assim adquirindo vantagens de dispendioso alcance. A
propósito comenta o autor de "Indústria Petrolífera nos Estados
Unidos":
"Il est bien certain que cette situation est tout à fait
particuliêre à l' Amérique, et que les autres pays, par insuffisance d'équipement industrie! ou par rétard dans leur
évolution scientifique, n'ont suivi que de loin un telle
orientation. Sans vouloir pénétrer três avant dans l'étude de !'industrie petroliêre roumaine et russe, il semble
intéressant de comparer simplement la proportion des différentes catégories d'essence produites en ces trois pays.
En 1931, la répartion étail la suivante:
PAYS
Etats-Unis...............
Roumanie ................
Russie ...................

Essence de
distillation
directe
50,6
87
78,54

%
%
%

Essence de
craquage

40,5
9,07
17,94

%
%
%

Essence de
gaz naturel

8,9
3,93
3,52

%
%
%
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Ces chíffres permettent de constater que l'emploí du
en faveur duque! la Russie a d'ailleurs réalisé
un remarquable effort en ces derniêres années - n'en est
encore à l'étranger qu'à ses débuts. Ils soulignent de
façon péremptoíre !'avance considerable prise par les
États-Unis vis-à-vis de ses concurrents dans l'application
et le perfectionnement d'une technique dont l'influence
sur la production fut singuliêrement profonde".
craquage -

Eis as cifras que assinalam o progressivo aperfeiçoamento da
técnica posta ao serviço da portentosa organização da indústria
petrolífera norte-americall:a, acusando a proporção de essência
extraída de um barril de óleo bruto:
ANOS
1916................... .
1920................... .
1921. .................. .
1922...•................
1923................... .
1924................... .
1925................... .

Rendimento
19,8
26,1
27,2
29,5
39,9
33,1
35,1

ANOS

% 1926.................. .
% 1927.................. .
% 1928.................. .

%

1929 .................. .

% 1930 .................. .
% 1931. ................. .
% 1932 .................. .

Rendimento
38,5
39,9
41,3
44
47
48,7
49

%

%
%

%
%
%
%

:S:sses índices não são atingidos em qualquer outro país, sendo
que na Rumânia não se conseguiu ainda nem o de 30% relativo
ao ano de 1923 .
A concorrência desencadeada no setor econômico do petróleo,
ao mesmo tempo que aperfeiçoa surpreendentemente a técnica
de sua extração e do seu beneficiamento, cria a crise da superprodução e agrava a ameaça do esgotamento das jazidas. A par
disso a sua incidência no setor da política internacional dá lugar
a um novo equilíbrio das duas grandes fôrças históricas: o imperialismo e o nacionalismo .
Neste momento, o fenômeno que mais inquieta os círculos
financeiros do petróleo é o da sua superprodução. Os preços de
venda das essências e óleos é realmente ínfimo, computados os capitais investidos em sua exploração e a intensidade, sempre crescente, do seu consumo. Tomando-se como ponto de partida o coeficiente 100, como índice geral dos preços de 1926, assim se expressa
a baixa verificada nos Estados Unidos, segundo informa a estatística oficial :
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Mercadorias americanas em 1926 ..... . 100
66.5
Mercadorias no l.º trimestre de 1932 ..
51
Produtos de alimentação ............. .
Produtos têxteis ..................... . 59.5
Couros .............................. . 78.2
Produtos petrolíferos ................. . 39.1
Os preços médios de venda por atacado na região de Oklahoma foram os seguintes:
ANOS

Petróleo bruto
(em dólares
por barril)

Essência
(em cents.
por galão

Fuel-oil
(em dólares
por barril)

1923...............................
1924...............................
1925...............................
1926...............................
1927...............................
1928...............................
1929 ...............................
1930...............................

1.56
1.63
1.87
2.13
1.38
1.31
1.37
1.23

9.78
8.96
10.55
10.31
6.67
7.95
7.75
6.34

0,951
0,954
1,091
1,307
0,979
0,769
0,706
0,704

1931. ..............................

0.63

3.45

0,435

1932...............................

0.86

3

0,385

1933. ····· .........................

0.69

4

0,700

O galão de essência, que custava 10 cents e 55 em 1925, passa
a custar 3 cents em 1932; o barril de petróleo bruto, que valia 2
dólares e 13 c. em 1926, baixou a 0,63 cents em 1931, elevando-se
a 0,69 cents em 1933!
A tabela de preços médios de venda a varejo, em cêrca de 50
cidades americanas, foi a seguinte de 1920 a 1932:
Em cents. por
galão

ANOS
1920...................
1924...................
1925...................
1926 ...................
1928 ...................

.
.
.
.
.

32
19.10
19.92
17.63
17.63

ANOS
1939 .................. .
1930 .................. .
1931. ................. .
11)32 .................. .

Em cents. por
galão
17.91
16.63
13.09
13 20
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Nos Estados Unidos, como no Brasil, a gasolina é um excelen·
te veículo de tributação. Daí a considerável diferença entre as
cotações do atacado e do varejo!
Os preços que particularmente nos interessam são, todavia,
os de exportação americana FOB Golfo do México. São os seguintes:
ANO~
Máximo
M6dio
---------------1------1-----------

1929.............................. .
1930.............................. .
1931 .............................. .
1932.............................. .
1933.............................. .

8,50
R,50
5,25
5,14
6

8,25
8,125
3,50
4
3,40

8,49
7,51
4,30
4,41
4,60

Dessa situação de áspera concorrência e sensível queda de preços, resultou uma redução concomitante no rendimento financeiro
das emprêsas. Eis o quadro dos dividendos distribuídos por algumas das principais emprêsas americanas:
ANOS
Atlantic Refining ........................
Standard Oil:
California ............................
Indian................................
Kansas ...............................
New Jersey ..........................
Ohio..................................
Socony Vacuum Corporation .............

1929

1930

1931

1932

1933

3,25

2,00

2,00

1,00

1,00

0,75

3,00
3,50

2,50
3,25
0,75
1,875
2,50
1,60

2,50
2,50
2,00
2,00
2,50
1,60

2,50
1,50
0,25
2,00
2,50
1,45

2,00
1,00

1,00
0,75

2,00
2,25
0,75

0,75
0,375
0,10

1928

-

1,50
2,50
1,60

- -- -- -- -- -

-

-

Essas oito sociedades que, em 1928, distribuíram 15,35, em 1933
não distribuíram mais do que 3 dólares e 72 c., assim acusando-se
uma baixa de 75 % . Muito concorre para a crise o sistema legal
americano, de um liberalismo anárquico, que não permite a paralisação das perfurações, nem mesmo o fechamento transitório dos
poços petrolíferos dêle suscetíveis, a fim de guardar-se o produto
nos seus depósitos seculares. Nas grandes bacias oleíferas ou todos
os proprietários trabalham ao mesmo tempo ou o que permanece
em atuação recolhe, só para si, a reserva que pertence aos demais.
Aquela providência sómente poderia ser tomada se a União viesse
a monopolizar as pesquisas e perfurações .
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Os recursos ordinàriamente empregados para estabelecer o
conveniente equilíbrio entre a oferta e a procura não se ajustam à
singularíssima natureza do petróleo.
"II est nécessaire de remarquer - pondera Miramon
Pesteils - à quel point l'équilibre entre l'offre et la demande des produits s'avêr dans !'industrie du pétrole délicat à réaliser: les difficultés de stocker une matiêre prémiêre fluide dans des réservoirs couteux dont l'emploi est
inévitablement limité à la durée même de l'exploitation,
le besoin d'amortir rapidement des capitaux considérables,
immobilisés dans des travaux de premier établissement, le
souci de se procurer en période de crise des moyens de trésorerie immédiats - sont autant de facteurs qui poussent
les pétroliers à liver sans retard le brut extrait. Les prix
ne jouent que dans une faible mesure leur rôle de regulateur de la production; bien plus, celle-ci est parfois
stimulée par l'efrondrement même des cours, efrondrement dont les exploitants cherchent à atténuer les répercussions par les ventes plus abondantes". (Op. cit., páginas 28-29) .
Uma vez que resoluta é a nossa disposição de descobrir petróleo
para o nosso consumo interno, e se possível para a exportação, convém que nos apercebemos, desde já, das suas realidades, a
fim de que não nos deixemos entibiar com os primeiros tropeços
que se nos antepuserem.
§ 3.º

SUAS RESERVAS
O outro perigo resultante dessa frenética exploração do petróleo é o do prematuro esgotamento das reservas conhecidas.
Ao contrário do que se chegou a temer, há dez anos, as
reservas petrolíferas do mundo, aumentadas pelas descobertas de
abundantes campos no Estado Texas, na Colômbia, na Venezuela,
no Peru e na Mesopotâmia, tranqüilizam-nos quanto ao cumprimento dos sombrios vaticínios feitos naquela época.
No Texas elevou-se de 3.300, em dezembro de 1930, a 11.000,
em 1934, o número de poços em funcionamento. No Iraque, a "Turkish Petroleum Co." abre à exploração vastíssimos horizontes pe-

-

23 -

trolíferos, considerados prolongamento dos famosos campos da
Pérsia. Entretanto, aquela ameaça subsiste, não obstante adiada.
Brunschwig, em comunicação feita à Sociedade dos Engenheiros Civis da França, em abril de 1932, classificava, como segue, os
países produtores de petróleo:
"l.º - Pays producteurs dont l'extraction, au rythme
actuel, est assuré pour une dizaine d'années au rnoins par
des réserves prouvées et ou il est raisonnable d'escompter
en outre de nouvelles découvertes:
États-Unis, Russie, Venezuela (région de Maracaibo),
Roumanie, Perse, Indes Néerlandaises.
2. 0 - Pays producteurs dont la décroissance de production n'est pas compensée par des réserves prouvées:
Mexique, Pologne.
3. 0 - Pays neufs considérés comme destinés à devenir des producteurs importants:
Venezuela (régions autres que celle de Maracaibo),
Colombie, Irak.
4. 0 - Pays neufs susceptibles de possibilités encore
indéterminées:
Amérique du Sud, Russie, Sibérie, Perse (zone de la
Caspienne) .
5.º - Pays considérés comme producteurs médiocres:
Canadá, Indes, Japon, Chine, Afrique".
De seu turno, o economista norte-americano Garfias organizava a seguinte escala de reservas mundiais:
Em milhões de barris

Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rússia .......................... · · · · · · · ·
Iraque .................. · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pérsia ................................. .
Venezuela .............................. .
índias Holandesas ..................... .
Rumânia .............................. .
Colômbia .............................. .
México ................................ ·
índia .................................. .
Peru ..................... ·· · ··· ·· · ····· ·
Argentina ............................. .
Trinidad ............................ · · · ·
Polônia ................................ .
Japão ................................. .

12.000
3.000
2.500
2.200
2.000
1.000
500
400
300
100
100
100

96
50
40

-24Saravaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alemanha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
França . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outros países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 .455

10
10
10
5
10

Conservando o ritmo do consumo atual, tais reservas estarão
esgotadas dentro de vinte e cinco anos. :tl:sse cálculo, todavia, como
o feito anteriormente, pode ser desmentido pela descoberta de novos
campos petrolíferos, com os do Brasil, pela reperfuração das camadas aparentemente esgotadas e pela expansão da moderna técnica
do cracking.
Ademais disso, há ainda muito que se esperar daquela incidência do petróleo no campo da política internacional. E' bem possível
que as tentativas até agora feitas no sentido de substituir, entre os
grandes grupos, a tática da "competição" pela da "cooperação",
tão calorosamente pleiteada, segundo Kessler, colimem os objetivos
visados ao sofrerem a ação de catálise dos governos interessados.
Embora seja inegável que por detrás daqueles grupos sempre
se tenham deixado divisar os movimentos de govêrno de algumas
grandes potências, principalmente os de Washington e de Londres,
Company'', onde se fazem representar, ao lado dos grandes grupos
não é menos que no Iraque a reorganização da "Turkish Petroleum
que comandam a indústria do petróleo, os governos dos Estados
Unidos, da Inglaterra e da França, como que abre claros e dilatados horizontes àquela sábia política de cooperação . Tal é, pelo
menos, a convicção que nos transmite E. Minost, em sua interessantíssima obra "Le Féderalisme Economique et ses Sociétés à
Charte Internationale" (Paris, 1929), sobretudo no capítulo sôbre
a "luta pelo petróleo" {p. 97 e seguintes) .
"Cette société - escreve Minost, referindo-se à Turkish Petroleum - est internationale, car elle comprend
des intérêts anglais, français et américains. En outre,
l'Irak participe aux résultats de l'exploitation par le
moyen de redevances qu'il s'est fait attribuer lorsqu'il a
validé la concession; la Turquie indirectement y participe
aussi, grâce à la ristourne de 10% sur ces redevances
qu'elle a exigée comme prix de sa renonciation à ses pré-
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tentions. La répartition des intérêts est la suivant:
23,75% au groupe américain; 23,75% à le Shell; 23,75%
à l'Anglo-Persian Comp.; 23,75% à la Compagnie Française des Pétroles; 5 % à M. Gulbenkian. La Turkish Petroleum - acrescenta - n'est pas seulement un groupement d'intérêts privés internationaux, mais une société
fortement imprégnée d'étatisme". (Op. cit., p. 122).
Ao que parece, pois, a coincidência da economia do petróleo
com a expansão e segurança das nações vai aos poucos determinando o surgimento de uma nova política, no amplo setor da industrialização do petróleo, por fôrça da qual os trusts como que
se oficializam e perdem muito de sua primitiva liberdade de movimentos, emaranhando-a nas sutilezas e complexidades da política
internacional, o que promete para breve, não no rumo daquela
linha de maior concentração que orientou a sua criação, mas no
dos acordos políticos internacionais, a substituição do "regime de
concorrência" pelo da "cooperação", e com ela a paz, a ordem, a
racionalização distributiva, nos domínios econômicos do petróleo.
Tanto mais é de esperar-se que isso venha a suceder quanto
se observa que as primitivas formas de acordos meramente imperialísticos provocaram significativas reações nacionalistas.
Com efeito, o "espírito nacionalista" em todos os países petrolíferos determinou a elaboração constitucional de cknones que resguardam como patrimônio nacional as riquezas do subsolo. O declínio da produção petrolífera do México, por exemplo, que baixou
do segundo lugar, na escala gradativa de maior produção, para o
5.0 , é explicado, não pelo início de exaustão das suas jazidas, e, sim,
como conseqüência de legislação de extremado nacionalismo que
aquêle país foi levado a adotar.
§ 4.º

SUAS POSSIBILIDADES NO BRASIL
E' êsse "espírito nacionalista" que, felizmente para nós, neste
momento, torna a questão do petróleo das mais agudas que mereçam a atenção do Govêrno.
O brasileiro, sempre ufano do seu país, liminarmente repele
a suposição de que no Brasil, tão vasto e tão rico, não haja potentes
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jazidas daquele combustível. Essa atitude mental, que resulta de
um subconsciente onde se recalcam os resíduos hereditários das esperanças postas pelos antepassados nos prodigiosos tesouros guardados pela terra que se lhes apresentava, como ainda até hoje se
nos mostra, bela e dadivosa, adquire maior energia ao ser observado que o petróleo generosamente se distribui por quase tôdas as.
repúblicas irmãs que conosco limitam.
A nossa importação de produtos petrolíferos alcançou, no
qüinqüênio 1930-1934, a elevada média de 211. 385 contos de réis,.
assim distribuída:
Gasolina ........................... .
óleos combustíveis ................ .
Querosene ......................... .
óleos lubrificantes ................. .

99.270 contos
49.943 "
44.442 "
26.730 "

Essas importações, segundo se vê do quadro comparativo anexo~
representam 10,15% do total importado.
Se é verdade que somente as importações de trigo se elevam a
304. 427 contos, ou 14,62 % do total, convenhamos em que a de produtos petrolíferos é já bem apreciável, prometendo avultar mais
com o aparelhamento da esquadra para queima de "fuel oil".
Os quadros seguintes patenteiam as importações de automóveis realizadas pelo Brasil de 1925 a 1934 e os existentes no país nos
mesmos anos:
Automóveis importados pelo Brasil

(Período 1925-1934)

ANOS
1925.............................. .
1926.............................. .
1927.............................. .
1928.............................. .
1929 .............................. .
1930.............................. .
1931. ............................. .
1932.............................. .
1933.............................. .
193,1. ............................. .

Para
passageiros

28
25
16
27
29
1
2
1

639
992
523
906
399
638
876
193

5 113

7 766

De carga

15 075
6 962
13 068
17 521
24 529
258
1 553
1 402
3 659
7 407

Importação Total no decênio.............................. .

Total

43
32
29
45
53
1

714
954
591
427
928
946

4 429

2 595

8 772

15 173
238 529
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no Brasil no período 1925-1934

73.537
102.907
131. 757
177.895
220.914
222.480
224.820
227.155
235.050
248.706

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

i!:sses números são relativamente pequenos se postos em confronto com a nossa população, o que eleva sensivelmente o número
de habitantes para cada veículo. O quadro imediato, que deve ser
meramente estimativo, a julgar pelo desacôrdo referente às cifras
do Brasil, correspondentes ao ano de 1931, possibilita o confronto:
PAÍSES

Estados Unidos .................................... .
França ............................................. .
Inglaterra•..........................................
Canadá........................................... .
Alemanha......................................... .
Austrália...•.......................................
Argentina......................................... .
Itália............... · ............................. .
Nova Zelândia.............. , . , ....... , ...... , . , ... .
Espanha ....•............... , . , ................... .
Bélgica............................................ .

E,';fu'.~·:::::... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Africa do Sul ...................................... .
Suécia ............................................ .
Holanda ........................................... .
Dinamarca........................................ .

it~.!â~i~::::: :::::::::::::::::::.::::::::::::::::::

Outros Países...................................... .

Número de
veículos

Percen tn.gc~m
do total

Número de
habitantes
por unidade

25 986 353
1 713 368
1 570 368
1 188 960
872 633
523 095
331 023
294 243
191 867
175 330
141 000
160 000
170 429
157 255
149 281
125 8:i9
122 510
100 734
37 500
1 975 000

72,02 %
4,79 %
4,39 %

5
31
32

1,88 %
1,40 %
0,\12 %
0,82 %
0,54 %
0,49 %
0,39 %
0,45 %
0,48 %
0,44 %
0,42 %
0,35 %
0,34 %

95
12
35

3,31 'J{>

0,28 3
0,11 %
5,52 %

8

141

8
178
78
250
1 872
51
41
63
29
643
480

Faz-se patente, dessa maneira, que o Brasil se inclui entre
os mais promissores campos de colocação de automóveis e seus
acessórios e de produtos petrolíferos.
A redução verificada, entre nós, nas importações de veículos
e de produtos petrolíferos corre por conta da sensível desvalorização da nossa moeda, que encarece sobremaneira o seu custo, já
agravado pelos impostos da União e dos Estados.

COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL
Principais mercadorias importadas no qüinqüênio 1930...34

(Contos de réis)

MERCADORIAS
IMPORTAÇÃO

TOTAL ..................... .

Trigo em grão ...................................... · ..... .
Máquinas, aparelhos e acessórios, utensílios e ferramentas .... .

Artefatos de ferro e aço ................................... .
Produtos químicos. drogas e especialidades farmac~uticas ..... .
Carvão de Pedra .................... , ..................... .

GASOLINA ............................................... .

1930

1931

1032

1933

1934

Média do
qílinqül!ni0

2 343 705

1 880 934

1 518 694

2 165 254

2 502 785

2 082 274

264 980
314 476
182 116

65 546

118 526
139 173

2-19

100,00

256
385
218
136
84
86

467
137
845
323
395
668

262
257
156
94
90
90

969
406
042
009
969
270

12·.63
12,36
7,49
4,51
4,37
4,34

123
79
56
49

454
451
658
760

57
55
52
49

52Q
770
:}79
843

2,76
2,68
2,51
2,40

283
180
116
80
96
96

761
489
959
528
62.5
344

253
152
94
71
72
53

419
380
191
435
143
922

36
48
50
58

385
354
612
323

26
44
40
47

693
359
618
988

72 213
70 056
53 682
43 646
41 877

36 714
48 270

47 572
44 442

2,28
2,13
1,99
1,97
1.64
!,56

564

098
213
158
345

Automó\·eis e acessórios (exclush·e pneumáticos e rorlas mas~iças)
).latérias ou substâncias para perfumaria, pintura, etc........ .

P!\pel A sua..• aplicações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
ÓLEOS MINERAIS USADOS COMO COMBUSTIVEI,.

28
36
59
42

J3acalhan ................................................. .
QUEROSENE ......................••.....................

69 005
46 842

45 526
60 176

42 968
25 047

Farinha de trigo ........................................... .
Sêda animal. ............................................. .
Juta em geral. ................ , ... , ....................... .

92
32
35
25
35
31
25
20
43
27

142
815
,177
263
451
670
411
235
893
395

36
40
42
32
2'J
30
19
19
20
27

628
862
122
120

3
36
27
24
23
18
18
21
14
24

049
554
932
328
821
868
470
661
323
162

25
50
32
40
31
43
35
31
34
26

589
253
922
498
453
302
528
161
912
287

50
44
31
40
40
32
53
44
22
28

009
568
840
726
462
628
176
444
873
685

41
40
34
32
32
31
30
27
27
26

458
905
205
565
152
390
443
472
730

1,51
1,46
1,32
l,31
1,28

24
39
23
29
16
47
42õ

775
213
027
324
703
226
481

27
20
23
18
17
18
302

2.95
766
766
660
161
165
763

19
17
12
15
42
18
254

274
107
860
631
864
164
463

29
25
34
29
32
12
362

521
682
540
541
268
668
631

31
25
31
32
11
15
402

865
338
776
417
459
371
916

26
25
25
25
24
22
349

546
621
194
118
095
315
643

1,28
1,23
1,21
1,21
1,16
1.21
16,79

Frutas de mesa ....................................... · .. ··

Plantas, flôres, frutos e conp-;êncres......................... .

Artefatos de barmcha ..................................... .

Ferro e aço ............................................ .

Pasta de madeira para fabrir.ação de papel. ................. .

Tecidos de algodão em geral. .............................. .

ÓLEOS

LUBRIFICANTES ............................... .

Algodi!.o em gero.\. ...........................•.............
Bebidas ................................................... .
Lã em geral. ............................................. .
Louça, porcelana, ,·idro e cristal............................ .

ho"-"'-' '""".....................,,""........................................ .
Cimento.........•......................•...................
Demais mercadorias ....................................... .

885
632
82'5
198

256
254
168
116
83
75

%

1

412
333
855
009
575

460

51 445

~5

1,55

Nl
00
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Eis os dados referentes ao Distrito Federal:
GASOLINA

Preço CIF-Rio . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. .
Direitos e impostos de importação .... · . ·
Despacho, vazamento e armazém ......... ·

$254
$388
$045

TOTAL GERAL .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .

1$00

Despesa - Distribuição

Comissão e pagamento ad valorem . . . . . . .
Transporte (caminhão) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transporte (marítimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impostos municipais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$150

$005

$010

$148

$313
TOTAL GERAL . .. .. . .. .. .. . .. .. .. ..

1$00

Os impostos dos Estados variam de $020 a $270:
Impôsto de consumo cobrado sôbre litro de gasolina
em alguns Estados do Brasil

São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paraíba . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. ..
Pernambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sergipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piauí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rio Grande do Sul . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . ..

$020
$150
$260
$220

$200

$120
$270

Examinado o quadro de consumo mundial dos produtos petrolíferos, constante de fôlha anexa, verifica-se que, embora o Brasil não figure, por enquanto, entre os clientes de maior interêsse
para a Standard Oil e para a Royal Dutch, visto não queimar senão 4. 524. 000 barris, ou seja, apenas, a quarta parte do que queima a Argentina, acha-se em condições de quadruplicar, de seu
turno, o dispêndio dos combustíveis líquidos, melhor aparelhando-se para intensificar e baratear o seu tráfego marítimo e ferroviário, com a adoção do petróleo, senão mesmo para incluí-lo en-
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tre seus artigos de exportação, o que justifica as suspeitas referentes à possível atuação das companhias exportadoras no sentido de, a todo transe, nos manter como seus fregueses.
E dessarte se explica ambiência dentro da qual entre nós
se vem processando a sua busca, cujos insucessos, por exclusão da
hipótese da impossibilidade de sua existência, são atribuídos à
incúria dos poderes públicos e à competência dos seus órgãos técnicos, quando não à misteriosa atuação dos grandes trusts interessados na exploração do nosso crescente consumo de óleos
óleos e essências.
Deslocada a questão do plano material em que deverá ser examinada com objetivismo e rigor técnico, para o da exaltação sentimental em que se vem debatendo, fácil foi criar contra o Ministério da Agricultura e sobretudo contra os seus técnicos de merecimento e probidade indiscutíveis, a hostilidade manifesta ou tácita
com que injustamente estão sendo julgados.
A divulgação das obras de Antoine Zischka e Essad Bey A Guerra pelo Petróleo e A Epopéia do Petróleo - nas quais
"one of the present day" no dizer de Ziegler se expõe com um
sensacionalismo mais apropriado ao gênero novelesco do que ao
histórico, consoante o justo reparo de Morixe (op. cit., pág. 42),
veio difundir, com um forte poder de contágio, a suspeita de que
só por efeito de temor ou de corrupção não foi ainda encontrado
o precioso combustível.
Tais circunstâncias legitimam, pois, de maneira plena, a
emoção com que a opinião pública vem acompanhando o debate
da imprensa em derredor do petróleo nacional e obrigam os homens postos à testa do Govêrno pela confiança da Nação a uma
atitude clara, sem tergiversações nem subterfúgios, através da
qual se sinta o firme propósito de esclarecer êsse grave problema
e lhe dar a solução compatível com as nossas máximas energias.

CONSUMO MUNDIAL DOS PRODUTOS PETROLÍFEROS -

1932

(Em milhares de barris)

PAÍSES

E~ta~os

Unidos.•...............

~i~á7.:.:.:.:~: ::~::::: ~::: . :
Alemanha .......... .

~~~~:~·:·:·:·:·:·:::::::::: ~~ ... ::

Japão ...•......................
Rumânia.......... .
Índ~as Holandesas... : : : : : : : : : : : :
Itália ......................... .
Austrália ...................... .
Antilhas Holandesas ............ .
Pérsia .............. ,, ......... .
China ......................... .
Holanda....................... .
Venezuela..................... .
Espanha....................... .
Suécia ......................... .
Bélgica ........................ .
BRASIL...................... .

Dinamarca.•....................
Egito .......................... .
Malásia lnglêaa ..••..............
Cuba ........................ .
Ilhas Filipinas ................. .
Trindade ...................... .
Havai. ........................ .
Africa do Sul .................. .
Suíça ......................... .
Nova Zelândia ................. .
Tchecoslováquia ....•............
Polônia ........................ .
Noruega....................... .
Chile.......................... .
Irlanda..•......... ··.·· ..... · ..
Zona do Canal do Panamá ..... .

Y~fri:'. ·. ·. ·.:::::::::::::::::::::

Essência

373 770
6 800
30 500

19 571
15 440
12 789
4 554
2 389
1 717
4 793
607
1 187
2 915
5 359
156
461
720
2 891
983
2 167
2 931
2 266
1 787

1 915

413
917
660
697
110
801
1 990
1 736
1 669

2 001

643
847
410
l 110
78
720
840

TOTAIS.................. .

523 994

103 588

1 768
721

2 815

287
770
141
1 344
190
531
801
413
22
670
249
352
42
210
321
590
159
181

114

62
50
74
31

2535

1 824
2 690
1 996
254
862
968
337
328
1 335
1 415
103
1 031
707

64
420
22
280
243
360
160
447
495
64

441!

2 76-1

'1' 605
1 231
2 308

277

i=·~:::::::::::::::::::

435

678
950
404
828
740
4 393
12 2H
3 668
8 935
6 127
9 701
5 750
5 332
772
5 200
3 200
1 530
1 376
4 866
1 728
1 602
984
1 846

639
2 142
230
173
560
61
106
481
194
159
220
944

281
67
626
128
5 073

Hungria ....................... .
Colômbia....•..................
Hong-Kong.................... .
Marrocos.•.....................

16 697
4 320

307
54
21
8
13

310
770
188
584
1 036
826
832
6 916
389
850
1 225
2 510
1102
990
19
1 200
4 040
1 346
25
165
612
720
712

Grécia..••.••....•• · •.......•...
Jamaica ....................... .

Lubrif.

Comb.

33
22
7
1

930
402
144

Argélia ........................ .

ÓLEOS

Petróleo
refinado

45

146

150

36
589
1 008
207

;

(e L'industrie pétroliêre ame Etats-Unis > pág. 48.)

518 039

14
102
110
40
102
236
72

147
25

41

127
21
51

12
70
32

7

9

45

:

820

1 236
3 463
530
1 520
1 356
229
513
2 -i86
1 230
85
202
150
280
60
103
20

452
48
18
124

41
20

615
897
64
530
5 694

80

200
153

102 227
7 656
1 700
1 814
1 100
1 620

62
190
357
69
32
65

8
15

425

Outros
produtos

32

7
7

5
20
81
18

84

Totais

833 082
96 496
63 556
33 565
32 037
21 577
18 737
14 979
14 645
13 643
13 342
l i 834
10 370
8047
7 883

6
6
6
6

5
5

4
4

761
024
167
066
550
526
663
524

4 354
4 002

3 627
3 458

3 257
3 128
3 020
3 018
2 967
2 899
2 780
2 712
2 576
1 939
1 822
1 746
1 729
1 647
1 417
1 234
1 211
1 198
1 061
1 041
1 019

ººº

33

707

156
806

1 723
16

38 089

133 261

1 361 971

PARTE SEGUNDA

A AÇÃO PELA IMPRENSA E O PETRÓLEO NACIONAL
·-Origens
- A campanha de 1933
- O choque de 1934
- A grande ofensiva de 1935
- últimas arremetidas
- Síntese crítica

Merece, pois, todos os louvores a ação que, pela imprensa, vêm
desenvolvendo os que se batem pela intensificação das pesquisas
de petróleo, no Brasil.
Quem quer que balanceie êsse esfôrço, iniciado em 1932, não
poderá deixar de aplaudir a tenacidade e a eficácia técnica reveladas pelos animadores da campanha, e de reconhecer que esta atingiu, pelo menos, o patriótico objetivo de fazer com que a opinião
nacional e os governos da União e dos estados interessados sôbre
êle se detivessem. Se aos que sàmente agora experimentam os golpes daquela admirável técnica de publicidade não é difícil proclamá-lo, certo que o mesmo não sucederá com os que os estão
suportando por longo tempo. Dêsses não se pode reclamar, razoàvelmente, uma atitude idêntica, legitimando-se, pelo contrário, a veemência com que os revidam.
§ 1.º

ORIGENS
O conflito estalado entre os incorporadores de companhias organizadas no país para sondagens e exploração de petróleo e os
técnicos do Ministério da Agricultura teve sua origem em março
de 1932.
Fundada a Companhia de Petróleo Nacinal, foi por ela contratado o Sr. F. B. Romero, de nacionalidade mexicana, o qual se
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anunciava capaz de, por um processo de seu exclusivo conhecimento, indicar a localização de jazidas petrolíferas.
Não obstante já se soubesse que são comuns nos campos de
petróleo os "diseurs de bonne aventure, voyants et autres charlatans" e que "baguettes magiques, pierres enchantées et amulettes" se vendem em massa nas cidades de súbito nêles surgidas,
conforme depois asseveraria Essad Bey (L'Epopée du Pétrole 1934, p. 37) foi admitida, por homens de ágil e penetrante inteligência, a possibilidade da descoberta do petróleo por um prcr
cesso evidentemente extracientífico .
Eis o fato inicial que deveria produzir o conflito.
Com efeito, enviado a Alagoas, onde, em Riacho Doce, se haviam já registrado alguns indícios animadores, Romero acusava
desde logo "a existência de grandes lençóis de petróleo naquele
Estado", sendo o acontecimento festivamente comunicado ao Chefe do Govêrno Provisório. Publicado o despacho, apressou-se O
Globo a tomar, sôbre o fato, o parecer do ilustre geólogo Eusébio
de Oliveira, Diretor do Serviço Geológico e Mineralógico, mostrando-se aquêle cientista descrente da existência do petróleo, na
quantidade indicada, da eficiência do aparelho que o acusara e da
sinceridade dos que pretendiam organizar sociedade para o explorar.
:msse parecer dado de público pelo Diretor do Serviço Geológico deveria necessàriamente influir no espírito dos prováveis tomadores das ações da Cia. de Petróleo Nacional, tornando impraticável a sua organização, sem embargo da veemente réplica dos
seus incorporadores .
As hostilidades assim rompidas entre as duas frentes inconciliáveis - a das companhias e a dos técnicos do Ministei'~·~;ia_
Agricultura, - não podP-ria cessar mais, apenas variando, ,,e,í&'lletMP;;
e de intensidade.
·
§ 2.º

A CAMPANHA DE 1933

\

\.'l..

';~. ,,

Abandonado o plano da organização da Cia. de Peti~'~ ,
cional, em 1933, o Sr. Monteiro Lobato, em cuja sinceridade não
há como se não acreditar, lançou-se à emprêsa de fundar a Cia.
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Petróleos do Brasil, o que conseguiu, levantando um capital de
3. 000 contos. De posse de uma sonda de grande profundidade, implantou-a no lugar denominado Araquá, no Município de São Pedro, Estado de São Paulo .
Em maio de 1933, 250 acionistas da Companhia visitaram a
perfuração, encontrando-a na profundidade de 400 metros, sob a
direção de Vittorio Miglietta, técnico recém-chegado dos campos
petrolíferos da Argentina. Os excursionistas visitaram também
a perfuração Balloni, então a 170 metros de profundidade. Tão
certa se considerava a existência do petróleo que, a conselho de
Romero, interrompeu-se o trabalho para aplicação de uma válvula
preventiva. A 25 e 29 de maio O Globo voltava ao assunto, acentuando as divergências verificadas entre o Serviço Geológico e a
Companhia Petróleos do Brasil, mas para advertir:
"Frisamos, a par dessas indispensáveis reservas, que
o patriotismo sempre manda olhar com esperançosa expectativa quaisquer esforços no sentido de arrancar ao
nosso fabuloso subsolo mais essa riqueza, cuja exploração
traria inestimáveis benefícios à economia do país".
Na correspondência de 25, o enviado especial referia-se ao que
em Piracicaba se dizia sôbre as sondagens de petróleo, sempre interrompidas "quando a terra principiava a cheirar a gás". Insinuações mais tarde reafirmadas por diferentes maneiras e em ocasiões diversas eram já então feitas com malícia:
"É curioso êste detalhe - escrevia o enviado especial:
tanto o Sr. Angelo Balloni, há muito tempo, como o Sr.
Monteiro Lobato, recentemente, interessaram-se pelo petróleo no Brasil por mera obra do acaso, em conversas de
bar, com americanos. - As nossas grandes companhias
- diziam - têm interêsse em evitar que na América do
Sul as suas jazidas petrolíferas sejam exploradas, e de vez
em quando promovem aqui e ali sondagens capciosas, com
a única finalidade de desfazer ilusões regionais que, se
ficassem acesas, poderiam ser prejudiciais a Wall Street.
A sonda entra na terra até uma certa distância e sai com
a notícia triste de que nada encontrou ... Mas se fôsse
para encontrar, encontrariam, porque a América do Sul,
na Argentina, no Brasil, no Paraguai, possui petróleo em
abundância ... "
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Outras publicações foram distribuídas à A Gazeta e ao Correio
de São Paulo, respectivamente, a 30 e 31 de maio.
O grande esfôrço, porém, de 1933, seria feito por intermédio
da A Batalha, desta Capital. A 29 de agôsto publicava aquêle
jornal uma longa entrevista remetida de São Paulo. Afirmava o
brilhante incorporador da Cia. Petróleos do Brasil, que ela por
aquêle tempo "já havia tocado no petróleo" e, ao invés de explicar
ao jornalista como o havia feito, preferiu mostrá-lo, declarando:
"Aqui tem várias amostras. do tal petróleo brasileiro,
que muita gente afirma não existir. :ti:ste é de São Pedro,
produto da exploração dum velho poço de pequena profundidade . :ti:ste outro provém de Bofete. :ti:ste cá provém
da Bahia e é colhido a poucos metros de profundidade.
E êste - disse mostrando um tubo cheio de um caldo negro
- provém de Alagoas, donde o recebi. Está em São Paulo o chefe do petróleo alagoano, que veio conferenciar conosco e tudo acertar para a constituição imediata da sua
companhia, visto como, a 257 metros, em Riacho Doce, foi
atingida a primeira fenda produtora dêste excelente petróleo. Veja. Olhe e cheire." Isto dizendo, Lobato fêz uma
mecha de papel e embebeu-a daquele líquido negro. Pôs
fogo. E aquela mecha ardeu fumarenta. Petróleo! Petróleo brasileiro! "
Enfrentando a pergunta direta - "por que não o tiram de
uma vez?" o entrevistado explicava: a sociedade não estava ainda
constituída; era preciso para a perfuração, após o encontro do
primeiro veio explorável, pois, não seria justo, e traria complicações graves, que os acionistas de última hora ficassem com o direito de adquirir as novas ações, já bonificadas com o óleo, pelo
mesmo preço que os iniciais. Naquele momento o entusiasmo do
ilustre publicista pelo pesquisador Romero era sem limites.
- "Em São Paulo tem sede a nossa companhia que é
mãe das demais e dispõe dos serviços do Sr. Romero, ao
qual devemos esta maravilha tôda. Um dia, se houver
gratidão, lhe há de ser erigida uma estátua. Graças a êle
vamos resolver, ainda êste ano, o tremendo problema e
com um dispêndio mínimo. Porque, se compararmos o que
estamos gastando nos cinco poços em andamento com o
que outros países gastaram para ter petróleo, verificaremos a existência de um outro milagre. Na Venezuela gastaram-se 40 milhões de dólares, antes de conseguir-se o
primeiro poço!"

iJ.f. CltC1E...~.-ct~Jc~. ~..:vrrG1Ó.ó..S rlC::S5t
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Não deixam dúvida sôbre a existência de um pequeno trust petrolífero, no Brasil. Esclarecem o motivo da simultâneidade dos
movimentos relacionados com a propaganda das companhias e dos
petróleos que vão extraindo. Explicam porque não se pôde encontrar entre nós, ainda, o petróleo comercialmente explorável.
40 milhões de dólares são 720 mil contos. Não gastamos nem 10
mil, por enquanto.
Um outro tópico da entrevista de considerável importância,
dentro do histórico da ação pela imprensa, é o que se segue:
"Só há um meio de obter petróleo, meu caro - é furando, furando, furando. Tudo mais não passa de conversa fiada. Foi furando que os Estados Unidos, o Canadá, o México, a Venezuela, a Colómbia, o Peru, a Bolívia
e a Argentina encontraram petróleo. Será também furando que o encontraremos".
Eis o final da entrevista, onde surge um outro argumento sempre reproduzido:
"Pode dizer que o problema do petróleo está pràticamente resolvido, apesar de todos os óbices encontrados
pelo caminho. Deliberamos, nós, um grupo de homens de
boa vontade, dar petróleo ao Brasil - e você já pode ver
neste escritório os primeiros resultados. Mais um, dois ou
três meses e havemos de ver quem fica de cara à banda,
se os que estão furando ou se os que aceitam o fato da
existência do petróleo em todos os países das Américas,
menos no maior dêles, e continuam emperrados ou empacados nesse ponto de vista, apesar de os repórteres já
concluírem as suas entrevistas sôbre o assunto, com a ponta do nariz sujo de petróleo brasileiro, tal como você está."
Isto em agôsto de 1933.
A primeira impressão que ocorre a quem lê, em 1936, essas
peremptórias declarações tão contrastadas pela improdutividade
de suas cinco sondagens, já em 1933 "em toque com o petróleo",
não lhe pode ser favorável! Contudo, não se deve esquecer que o
Sr. Monteiro Lobato é um homem sinceramente possuído pela
idéia da existência do petróleo comercialmente explorável no litoral do Brasil e um descrente da acão oficial.
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Era preciso suprir-se a omissão dos poderes públicos. De mais
a mais, em todos os países, o petróleo tem sido descoberto e explorado por iniciativa particular. Mas, no Brasil, essa iniciativa de
preferência se orienta para os negócios de vultoso e seguro lucro.
Ora, só os capitais afeitos aos riscos e aos pequenos rendimentos
ordinàriamente vinculados à exploração mineral, acodem de pronto às chamadas para pesquisa e industrialização de minérios. Forçoso era, porém, que se obtivesse o capital indispensável ao seu plano de pesquisa. Se o fim era nobre, patriótico - descobrir e explorar o petróleo brasileiro, - de certo êle justificaria os meios
a empregar para isso.
Nada prova melhor em favor de tão elevados intúitos do que
o pequeno artigo distribuído ao Diário Carioca e publicado a 3
de setembro de 1933 . TranscrevamoB os seus períodos mais significativos:
"O que se tem feito no Brasil para pesquisar a existência do petróleo é pouco, quase nada mesmo. O Govêrno Federal manteve-se sempre alheio a qualquer espécie
de cogitações em relação ao relevante problema. O Estado
de São Paulo ensaiou em tempos idos manifestar interêsse
pela questão adquirindo uma sonda. Preferiu, porém, entregá-la a uma emprêsa particular para que essa se encarregasse das perfurações. As companhias que se têm
organizado para a exploração do petróleo vêem-se acossadas pela dificuldade no levantamento de capitais, dada
a timidez proverbial do nosso povo em relação a empreendimentos industriais, por mais promissores que sejam e
pelos obstáculos que a cada passo lhe são criados pelos
poderes públicos . A pesquisa de petróleo no Brasil é uma
aventura tremenda. Para os que nela se lançam é
preciso uma rijeza d'alma muito maior do que a que possuíam os bandeirantes que devassavam o nosso hinterland. Dilatar as fronteiras da nossa pátria foi uma obra
muito pequena, em relação à que constitui a conquista
do nosso subsolo, para assegurar a nossa posição de país
de primeira grandeza no concerto das nações."
Fins tão alevantados legitimavam os meios postos em prática,
mesmo quando parecessem abusivos da credulidade pública.
O assunto continuou a ser tratado pela imprensa, ora por publicações oriundas de Alagoas, ora da Bahia, ora de São Paulo,
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enquanto sómente prosseguiam os trabalhos de perfuração nas sondagens de Ângelo Balloni e da Cia. Petróleos do Brasil.
Os trabalhos desta, em novembro, eram assim relatados pelo
Sr. Monteiro Lobato, por intermédio do Diário de São Paulo:
"Estamos furando e a nossa perfuração já está muito
avançada, devidamente entubada com tubos de aço de dez
polegadas até 536 metros. O terreno no planalto é duríssimo."
E a seguir vem a demonstração do quanto é difícil e dispendiosa uma sondagem:
"Considere que o trépano pesa uns 300 quilos e há,
ligados a êle, a barra-mestra, cujo pêso é duns 2. 000
quilos e mais 87 hastes de 7 metros cada uma, pesando
umas oito toneladas. Temos, portanto, que o aríete que
fere as entranhas da terra pesa um total de 12. 000 quilos.
Ora, a máquina propulsara faz que êsse aríete dê sessenta
pancadas por minuto, ou sejam 86. 400 durante as 24 horas. 86. 400 pancadas com um aríete de aço de 12 toneladas de pêso para furar ... 40 centímteros! Pouca gente
pode fazer uma idéia exata das infinitas dificuldades
duma perfuração em terreno dessa ordem".
Nada mais exato do que a existência dessas dificuldades que
não atribulam apenas as companhias particulares, mas igualmente os sondadores oficiais, embaraçados além disso pelas complicações do Código de Contabilidade. Sem embargo delas o Ministério
da Agricultura perfurou de 1919 a julho de 1933 uma média de
1.455 metros por ano. Por isso, a tática de furar, furar, furar!
só se justifica nos terrenos onde o petróleo tenha sido descoberto
por acaso, como na Argentina e nos Estados Unidos, ou por seguras indicações de técnica geológica em regiões de grande concentração de asfaltos viscosos, como na Venezuela.
Em novembro de 1933, as esperanças de petróleo abundante
para dentro de dois meses, anunciado um mês antes, estavam desfeitas. A pergunta relativa à profundidade em que a Companhia
esperava encontrar petróleo, o Sr. Monteiro Lobato respondia:
"Impossível dizer. Entre 800 e 1. 000 metros estão
as maiores probabilidades".
A perfuração, a julgar pela entubagem, achava-se a 536 metros.
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§ 3.º

O CHOQUE DE 1934
Em face do ruir das esperanças apregoadas em meiados de
1933, o Jornal do Brasil, em 14 de janeiro de 1934, recomendava
ao Govêrno "um pouco de cautela no que diz respeito à existência
de petróleo em terras brasileiras, ou melhor, nos atos oficiais que
fazem supor tal existência" . E prosseguia:
"É conhecido aquêle dito célebre de um constante organizador de "companhias de petróleo", quando um amigo lhe indagou se "havia petróleo no local indicado pelo
último prospecto": "Há sempre petróleo nos bolsos dos
acionistas". Se no Brasil houvesse, de fato, uma polícia
preventiva, já se teria descoberto que vivem há muito tempo aqui, nacionais e estrangeiros, cujos meios de vida abastada consistem. . . nas jazidas de petróleo".

A advertência final do Jornal do Brasil era dirigida ao Govêrno nos seguintes têrmos:
"Tudo isto que acabamos de registrar indica de modo
claro que os poderes públicos devem agir com especial cautela em atos seus em relação a terceiros e que mesmo de
longe possam indicar a existência de petróleo. Se assim
não fôr praticado, o govêrno (e não nos referimos apenas
ao atual) será cúmplice, como até aqui tem sido sem o
saber, de uma verdadeira exploração petrolífera sem petróleo".
Essa advertência coincidia com uma acentuada mudança de
mentalidade nos setores técnicos do Ministério da Agricultura.
Dois princípios de grande fôrça ideológica deveriam determiná-la,
ao influxo das vulgarizações relativas ao plano qüinqüenal russo
e às tentativas de implantação de ditadura tecnocrática nos Estados Unidos e na Alemanha:
a) o da necessidade da organização de planos de ação;
b) o do dever de intervenção da técnica oficial na vida interna das emprêsas, em benefício delas próprias e no dos interêsses
nacionais.
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E assim se preparou o segundo choque com as emprêsas grupadas sob a direção da Cia. Petróleos do Brasil, que se deu em agôsto de 1934, não obstante o assunto se mantivesse em foco durante
os meses anteriores .
Feita a revisão dos trabalhos executados pelo Serviço Geológico e Mineralógico, já então subordinado à Diretoria Geral de
Produção Mineral, e organizado, sob nova orientação, o plano a
desenvolver-se daí por diante, em maio eram abandonadas pelo Govêrno Federal as perfurações de São Paulo e do Pará, à vista dos
testemunhos que se extraíam. Opinava o D.N.P.M.:
"A região de São Pedro, no Estado de São Paulo, ê,
do ponto de vista geológico, estratigráfico e tectônico,
francamente negativo para futuras pesquisas de petróleo
nessa região, confirmando-se na estrutura local o caráter
de um "graben".
O Diário da Noite, de São Paulo, publicava a 5 de maio o
primeiro comentário sugerido pelas deliberações da técnica oficial.
Os documentos que davam fundamento ao ato do Govêrno foram
reproduzidos pela imprensa. A êsse tempo já os dois técnicos estrangeiros, contratados pelo D.N .P .M., haviam concluído os estudos no campo das sondagens até então efetuadas.
Em outubro, a 21, o Estado de São Paulo estampava em
sua primeira página o "Manifesto para aumento de capital" que
a Companhia Petróleos do Brasil dirigia ao pblico.
O "Manifesto", que se reestampa em anexo, partia de um confronto inicial entre a orientação doutrinária seguida pelo Serviço
Geológico, sob a direção do integro e competente Dr. Eusébio de
Oliveira e os novos pontos de vista estabelecidos pelo não menos
competente e integro Dr. Fleury da Rocha, aquêle julgando improvável a existência de jazidas de petróleo além do Irati e êste, corroborando o parecer de Washburne, que as julgava possíveis no
devoniano, conforme se verificara na Argentina e na Bolívia.
Referindo-se às sondagens anteriores, o manifesto esclarecia:
"As 22 perfurações feitas em São Paulo pelo Govêmo
Federal, em 14 anos de trabalhos, foram condenadas por
Washburne como inúteis. Diz o dr. Fleury da Rocha, no
relatório citado, que a profundidade média a que atingiram não passou de 425 metros, média que nem alcança o
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nível do mar naquela zona . Se em vez de 22 poços fôssem
abertos 22 mil, do mesmo modo a solução do problema não
caminharia um passo. Não eram poços; eram começos de
poços. Entre êles, porém, um houve que chegou a 768
metros, o mais profundo, aberto próximo à Estação de
Xarqueada. A 644 metros êsse furo começou a dar excelentes indicações de óleo, cujas amostras se encontram
no museu do Serviço Geológico; infelizmente sobreveio
logo depois um aprisionamento de trépano e a perfuração
teve de ser abandonada. Dois poços foram também abertos em Bofete por particulares, os quais se perderam ou
foram interrompidos a 400 e poucos metros. O Govêrno
paulista entrou em cena, adquiriu excelente material e
tentou a abertura de alguns, sendo que o de Guareí passou da cota dos 800 metros; mas sobreveio a Revolução e
o serviço foi abandonado. Nisto se resume o que até então
se havia feito em nosso Estado em matéria de petróleo".
Reportando-se ainda aos estudos geofísicos mandados executa! pelo dr. Fleury da Rocha e dos quais resultou a deliberação,
tomada pelo D. N. P. M., de abandonar, por uma vez, as sondagens
daquele campo, acentuava ainda o Manifesto:
":msses estudos determinaram a existência de grandes
massas de diábase naquela zona e em certo ponto um
"graben ' - isto é, um afundamento ou depressão dessas
camadas de diábase. Também determinaram que na fazenda do Araquá, onde se acha situado o poço da Companhia Petróleos, não existem diabases em grandes massas - previsão confirmada pela abertura do nosso poço
no decurso de 1 . 044 metros . Só tivemos uma lâmina de
2 metros e alguns centímetros. O campo petrolífero da
nossa Companhia está, pois, fora da zona da referida
depressão".
Uma semana após, a 27, o Departamento Nacional da Produção Mineral mandava aos jornais e agências telegráficas a seguinte nota:
"O Departamento Nacional da Produção Mineral
(D.N .P .M.) informa, pelo seu diretor geral, aos interessados em pesquisas de petróleo e ao público:
1. o - As transcrições de resultados e opiniões do
D. N. P. M., sôbre o problema da pesquisa do petróleo em
São Paulo, feitas pela "Companhia de Petróleos do Brasil",
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em "Manifesto para Aumento de Capital", de 21 do corrente, no jornal "O Estado de São Paulo", estão truncadas,
não tendo sido interpretadas dentro do espírito geral dos
trabalhos de onde foram extraídas.
2.o - O D. N. P. M. não se pronunciou sôbre as opiniões do geólogo Washbutne: transcreveu-as em retrospecto histórico.
3.º -A fiscalização do D.N.P.M., junto à sondagem
São Pedro I, da Companhia Petrolífera Brasileira, incorporada por Angelo Balloni, não endossa a ocorrência de
impregnação de óleo, nos horizontes citados, afirmada
pela Companhia Petróleos do Brasil.
4. 0 - O D.N .P .M. ainda não tem motivos para se
armar do otimismo da Companhia Petróleos sôbre o gra··
ve problema da existência e da pesquisa do petróleo em
São Paulo e no Brasil Meridional, conforme longamente
tem explanado em pareceres divulgados pelos principais
jornais do país, em abril e maio do corrente ano.
5.º - Dentro de poucas semanas, serão publicados os
resultados geofísicos definitivos sôbre a região de São Pedro, assim como a opinião do técnico especialista em petróleo sôbre o problema da sua existência e pesquisa no
Sul do Brasil.
6.º - O D.N .P .M. não oculta o alto valor estratigráfico e geológico que poderá advir com a continuação da
sondagem da Companhia Petróleos do Brasil, em Xarqueada, sob a sábia fiscalização técnica da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo" .
A réplica da Companhia de Petróleos do Brasil foi veemente.
Anexâmo-la a estas bases porque envolve quesitos fundamentais
sôbre que a Comissão deve opinar.
Convém, todavia, destacar os seus tópicos mais incisivos:
"Um grupo de criaturas existe no Serviço Geológico
Federal cujo lema é NÃO TIRAR PETRôLEO E NÃO
DEIXAR QUE O TIREM. Não entramos na indagação dos
móveis dessa atitude; basta-nos o fato em si da oposição
sistemática e da sabotagem moral, pela imprensa, por
meio das agências telegráficas, que êsse grupo vem há
anos exercendo contra as companhias de petróleo, e em
especial contra a Cia. Petróleos do Brasil, justamente a
melhor aparelhada e, portanto, a mais "perigosa". Todos
os esforços são feitos para que o poço do Araguá, dessa
Cia., já a mais de 1. 000 metros, não prossiga no seu
avanço".
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Certo, a resolução do D.N.P.M. não se inspirava num propósito de hostilidade. Os seus técnicos estavam convencidos que seria errôneo prosseguir nas pesquisas de Araquá, que tais pesquisas
iriam sacrificar inutilmente a Companhia Petróleos, prejudicando
os seus acionistas. Entendiam ainda, sempre dentro daquele princípio de que cabe à técnica oficial resguardar os interêsses nacionais e sociais contra as próprias ilusões de diretorias bem intencionadas, de emprêsas vinculadas ao trabalho pelo país, que lhes cumpria, pelo menos, tornar públicos os seus pontos de vista contrários. Na realidade, sob o aparente choque das pessoas, o que havia
era um conflito de mentalidades, de princípios.
Os diretores da Cia. Petróleos, contudo, pensavam de maneira diversa, legitimamente surpresos com a iniciativa de uma ac.tvertência oficial que iria dificultar o levantamento do novo capital.
Pelo que indagavam:
"Por que motivo o petróleo apareceu e é explorado
em tôda a faixa territorial que circunda o Brasil - Guiana, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Chaco do Paraguai e até na Patagônia e só não aparece nesta área imensa de 8. 500. 000 quilômetros quadrados? A resposta é simples: porque a investigação do nosso
petróleo está a cargo de um Serviço que não quer que o
petróleo saia; ao qual não convém que o petróleo apareça;
um Serviço-Vestal, um Serviço-Cérbero, ciumentíssimo de
que o Brasil não perca a sua gloriosa marca de úNICO
PAtS DA AMÉRICA SEM PETRÓLEO."
Depois de discutir as opiniões sustentadas pelo D.N.P.M., a
Companhia Petróleos sugeria:
"Parece-nos que já é tempo do Serviço Geológico desistir da campanha. O sensato, o razoável, o cômodo, será
pacientar e esperar de cócoras a abertura do poço do Araguá. Pois se não há petróleo, por que impedir que nós nos
convençamos por nós mesmos disso e à nossa custa? Por
que procurar deter-nos, se o resultado vai ser necessàriamente negativo? Que mêdo, que pavor, que inquietação é
essa de que o poço do Araquá prossiga? Será que o Serviço
Geológico não tem convicção absoluta do que afirma e receia que o nosso poço de um momento para outro desminta o seu dogma do não há petróleo em São Pedro - e vá
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muita gente parar dentro daquele "graben"? Inútil prosseguirem na campanha. A Cia. Petróleos está segura do
que faz e nada a demoverá de ir até o fim e de dar petróleo ao Brasil."
Ao que parece, o D. N. P. M. não receiava que suas previsões
fôssem desmentidas; temia, sim, que fôssem confirmadas como estão sendo, tornando aflitiva a posição da diretoria da Petróleos e
dos acionistas prejudicados em pura perda.
A Companhia obteve a subscrição do capital que chamara e a
perfuração continuou.
O choque de 1934 separou ainda mais as duas grandes frentes
interessadas na pesquisa do petróleo: a particular e a oficial.
§ 4.º

A GRANDE OFENSIVA DE 1935
O ano de 1935 deveria registrar a mais enérgica e mais bem
dirigida das campanhas de imprensa promovidas pelas companhias
sob o impulso da Cia. Petróleos do Brasil.
Logo em janeiro, o diretor desta enviava ao Chefe do Govêrno
uma brilhante exposição que, resumindo os argumentos anteriormente utilizados, condensava todo o plano de publicidade depois
pôsto em prática.
Os temas, ali articulados, e que se têm procurado desenvolver
de janeiro de 1935 até hoje, são os seguintes:
1.º - O Brasil abrange 8 Y2 milhões de quilômetros quadrados,
não sendo, pois, acreditável que seu subsolo não contenha petróleo;
2.º - Na América do Sul, o Brasil está rodeado de paises altamente produtores de petróleo, tornando-se, por isso, inadmissível
que êle reflua das linhas imaginárias observadas pelas nossas fronteiras;
3.º - Os técnicos do Ministério da Agricultura ou estão corrompidos pelas companhias petrolíferas estrangeiras ou, por incompetência, se deixam iludir pelos dois agentes secretos que elas
mantêm, como contratados, no Departamento Nacional da Produção Mineral;
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4. 0 - Em 15 anos abriram êles em São Paulo 22 poços, mas
quase todos de profundidade insuficiente, não atingindo o nível
do mar;
5.º - O que ultrapassou o nível do mar foi "acidentado'', conforme sempre sucedeu com os que acusavam sinais de petróleo;
6.o - Enquanto o D. N. P. M. afirma, por incompetência ou
subôrno, que não há possibilidade de petróleo comercialmente explorável no Brasil Meridional, a Cia. Geral de Petróleo Pan Brasileira (Standard Oil) compra 2. 000 alqueires de terras sôbre anticlinais de primeira classe, depois de estudadas essas terras pelos
processos geofísicos;
7.º - Ao invés de auxiliar as emprêsas particulares que se organizam para pesquisa de petróleo, o Departamento antes as hostiliza, retirando-lhes as sondas emprestadas, e, o que é grave, sempre que dão em gás ou vestígio de óleo.
Ora, segundo a opinião dos técnicos das companhias, só há
um meio seguro de descobrir-se petróleo: furando, FURANDO, FURANDO.
Para demonstrá-lo, a Cia. Petróleos do Brasil historiava, na
"Exposição" referida, o que ocorria nos Estados Unidos, no México, na Venezuela, na Colômbia, em Trinidad, no Peru, na Bolívia,
concluindo:
"Quer dizer que a América é um continente todo êle
petrolífero, do extremo aleuta ao extremo patagônico.
Mas, a Natureza, há milhões de anos, quando o petróleo
se estava formando, refletiu consigo que numa área 8
milhões e meio de quilômetros quadrados iria formar-se
um país chamado Brasil e determinou que o petróleo circundasse de todos os lados aquela área, mas não lhe transpusesse as fronteiras."
Mas não se tratava apenas de fugir à suspeição que envolvia
o Departamento Nacional de Pesquisas Minerais. Havia igualmente em jôgo, um outro princípio digno de tôda consideração: o dos
limites a serem traçados à ação oficial. Depois de acentuar:
"A tarefa de investigar o subsolo está hoje singularmente facilitada em virtude de uma ciência nova que
vem fazendo maravilhosos progressos. Refiro-me à geo-
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física. Com o emprêgo de vários aparelhos e processos
geofísicos podemos determinar a existência de numerosos
minerais no subsolo, inclusive o petróleo, calcular-lhes a
massa e as profundidades."
A Cia. de Petróleos do Brasil, por seu ilustre diretor, acrescentava:
"Feita a carta geofísica das principais zonas do país,
as mais assinaladamente propícias para petróleo e outros
minerais, como ouro, ferro, chumbo, prata, cobre etc., o
grande passo estará dado. O resto cabe à iniciativa particular, que não dorme e está sempre ávida por penetrar
em nossos campos de atividade. De nenhum modo é aconselhável que o Estado perfure ou se meta em mineração.
Viraria logo tudo um "Lóide Brasileiro" e "Central do
Brasil."
Eis o ideário que se reflete na ação da imprensa a partir
de março de 1935, iluminado, sobretudo, pela pena cintilante e autorizada de um senador da República: o Senhor Costa Rêgo.
No seu primeiro artigo de 27 de março, estampado no Correio
da Manhã, aquêle Senador pondera:
"Sem colaboração íntima entre o govêrno e os interessados, não haverá êxito possível. Evidentemente, não
cabe ao Govêrno tornar-se industrial; ocorre-lhe, porém,
o dever de facilitar a expansão das iniciativas particulares. t:sse dever .não pode ser jamais esquecido.
O govêrno recebeu há pouco, diz-se, proposta da
maior firma geofísica mundial para proceder a estudos
petrolíferos e ocorrêndias minerais no território braslleiro. Por que não examiná-la e, se ela não convém, por
que não estimular outras iniciativas do mesmo gênero?"
Ao critério estabelecido pelos técnicos do Ministério, de que
a técnica oficial deveria intervir até na mais íntima economia
das emprêsas particulares para o fim de acautelar interêsses de
seus acionistas e os da vida social, as companhias petrolíferas
opunham o da sujeição dos órgãos oficiais às grandes emprêsas
mundiais de prospecção mineral.
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De abril em diante observava-se uma forte intensificação de
·publicidade, da qual participam a Nação, o Diário Carioca, o
Radical, e mais tarde o Globo, O Jornal, e, através dos artigos e
sueltos de Costa Rêgo, o Correio da Manhã.
O centro forçado de referência é o petróleo, a propósito do
qual se reeditam as acusações sempre feitas ao Departamento
Nacional da Produção Mineral. Mas, os assuntos diretamente
tratados são o quisto e o carvão e os processos de sua destilação.
Evitam-se cuidadosamente quaisquer alusões aos trabalhos
e às afirmações reiteradamente feitas sôbre o petróleo existente
em grande massa nos campos de São Pedro, já tocado pelas sondas
da Cia. Petróleos do Brasil e pela Cia. Petrolífera Brasileira. Sombrea-se aquêle setor, para iluminar-se intensamente o de Lobato,
na Bahia, e sobretudo o de Riacho Doce, em Alagoas, e mais intensamente ainda aquêle dentro do qual ninguém discute: o da
possibilidade de destilação dos nossos esquistos e depósitos carboníferos, embora julgada antieconômica diante dos baixos preços
atuais dos óleos naturais.
O intuito real, porém, é tornar mais vibrátil o ambiente que se
deseja criar para a ação das companhias, especialmente para aquelas que se vêem coagidas a abandonar as suas perfurações, feitas
com a desaprovação da técnica oficial, e, se possível, a mudar as
suas sondas.
Com êsse objetivo, força-se, pela ampliação dos títulos e subtítulos, o sensacionalismo do noticiário e a coleta da colaboração
que, espontânea ou organizada, se oferece às redações.
A palavra dos responsáveis oficiais pela pesquisa do petróleo
contrapõem-se afirmações das mais variadas fontes, reproduzindo-se acusações desfeitas. Nunca se esquece, porém, o apêlo às
imagens: ilustram-se com grande cópia de sugestivas fotografias
as colunas abertas nos jornais.
A publicação típica, ou por outra, a matriz da campanha, na
qual se divisam todos os lineamentos depois ampliados, é a seguinte:
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Tal é o volume de recortes correspondentes ao desenvolvimento que teve esse artigo, que seria exaustivo examiná-lo.
Vale a pena, porém, reproduzir, em sucessão cronológica, os
títulos e subtítulos ostentados pelos demais.
HA OU NAO PETRÓLEO NO BRASIL? Uma questão que pre,
cisa encontrar solução prática e imediata - Base que é da libertação econômica do país - (A Nação - 20/6/1935).
- RIQUEZA PETROLÍFERA DO BRASIL. "A Nação" revela
a existência de petróleo através de testemunhos insuspeitos de técnicos nacionais e estrangeiros - Urge incrementarem-se as pesquisas e perfurações e amparar a iniciativa privada neste assunto
de maior relevância para o país - (A Nação - 21/6/1935).
- O BRASIL PETROLfFERO. A terra generosa e riquíssima
nada esconde a seus filhos: o ouro líquido está a poucos metros,
somente à espera de quem o aproveita. - (A Nação - 22/6/1935)
- O ESQUISTO BRASILEIRO RICO EM óLEO, EM GASOLINA E COM ELEVADO PODER CALORÍFICO. - Resultado de estudos de laboratório e de seu emprêgo já feito. - (A Nação 23/6/1935).
- VASTO RIO DE PETRÓLEO DE NORTE A SUL DO
BRASIL! Posto em evidência que existe o combustível nacional, o
seu aproveitamento deixou de ser um ponto de doutrina para apresentar um dever de patriotismo e uma demonstração de bom senso
- (A Nação - 25/6/1935).
- POLfTICA DO PETRÓLEO. Enquanto países de subsolo
pobre procuram libertar-se, a qualquer preço, do petróleo, o Brasil,
com ricas jazidas encravadas entre suas maiores cidades, as considera "econômicamente inaproveitáveis..." (A Nação- 26-6-1935).
- CEM LÉGUAS QUADRADAS COM PETRÓLEO! O Brasil
central produz 100. 000 contos de diamantes por ano e 500. 000
gramas de ouro por dia. Uma interessante entrevista com o Deputado Laudelino Gomes. (A Nação - 27-6-1935).
- ESTA RESOLVIDO O PROBLEMA ECONôMICO DOPETRÓLEO. Obtenção do óleo petrolífero pela gazeificação direta
das jazidas de esquistos betuminosos. Sensacional descoberta americana. (A Nação - 26-6-1935).
-4-
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- SEJAMOS PRATICOS, DESTILANDO OS NOSSOS ESQUISTO. Outro técnico se pronuncia pelo aproveitamento econômico dos folhelhos. Enquanto não jorra o petróleo in natura ..•
(A Nação -

30-6-1935).

- Só AS JAZIDAS CARBON:tFERAS DO BRASIL NOS ASSEGURAM PETRÓLEO PARA UM SÉCULO! Mas não é necessário
destilar o carvão: o esquisto betuminoso nacional nos garante o
precioso combustível líquido. (A Nação - 2-7-1935) •
- NAS RESERVAS BETUMINOSAS DO BRASIL É VIAVEL
A DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO. Como a Argentina resolveu o
problema do combustível líquido. Impressões da visita do governador de Alagoas ao poço ão João, no Riacho Doce. (A Nação

-

3-7-1935) .

- TREMENDA AMEAÇA SOBRE O MUNDO. Em 1945 estarão
esgotadas as reservas dos campos petrolíferos. Antes que seja tarde, destilemos dos esquistos betuminosos a riqueza que êles nos oferecem. ("A Nação" - 4-7-1935).
- SOB O JUGO OPRESSOR DO PETRÓLEO. O que aconteceu com o carvão nacional nos deve servir de rumo à política da
hulha branca. Haveria mais patriotismo e ciência em certos técnicos, se êles, ao invés de conceitos desanimadores, considerassem
a questão aberta e buscassem a solução prática. (A Nação 5-7-1935).

- O PETRÓLEO DESNACIONALIZADOR DA NOSSA RIQUEZA. Não esqueçamos que a indústria do ouro líquido começou há
menos de um século destilando esquisto. E é isto que desejamos
que se faça no Brasil. (A Nação- 6-7-1935).
- PROVADO QUE HA PETRÓLEO NO BRASIL. Na exploração do Riacho Doce, o gás irrompe e se inflama à chama de um
fósforo. Contra o ceticismo incompreensível de muitos, vence a
pugnacidade patriótica de um moço engenheiro alagoano. (A

Nação -

9-7-1935) •

- PANORAMA ATUAL DO PETRÓLEO. Como encara o momentosa questão o diretor da Escola Politécnica, dr. Rui de Lima
e Silva. (A Nação -10-7-1935).
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- O PETRÓLEO NAS FINANÇAS NACIONAIS. Aspecto novo
do problema do combustível. Uma importação que reage sôbre a
situação cambial. Em tôrno das jazidas da Bahia. (A Nação 12-7-1935).
- O PETRÓLEO - UMA QUESTÃO RESOLVIDA. A iniciativa privada já conseguiu esclarecer o problema dos esquistos brasileiros - Importante depoimento do deputado Roberto Simonsen
a A Nação. (A Nação - 13-7-1935).
- QUEM É O HOMEM QUE REPETE NO PARANA A FAÇANHA DO CORONEL DRAKE NOS ESTADOS UNIDOS, COM O
QUAL ROCKEFELLER JUNTOU MILHÕES. (A Nação 16-7-1935).
- UM GEÓLOGO ESTRANGEIRO ENCONTROU PETRÓLEO
NUM JORRO DE 500 A 600 LITROS DIARIOS EM MATO GROSSO. Anuncia-se a descoberta de grande lençol na perfuração em
ALAGOAS. O exemplo argentino. (A Nação - 18-7-1935).
- O PETRÓLEO ASSINALADO EM SANTA CATARINA PELOS TÉCNICOS ARGENTINOS. Por que razão têm fracassado
todos os esforços até hoje empenhados? (A Nação - 19-7-1935).
- É UMA REALIDADE O PETRÓLEO NO BRASIL. As análises químicas e geológicas, feitas no poço de Riacho Doce, afirmam
a proximidade dum grande lençol de combustível líquido. (A Nação - 24-7-1935).
- QUANDO o BRASIL PRODUZ PETRÓLEO. Se há no
mundo um país privilegiado, êste é o nosso: tem óleos vegetais e
minerais de tôdas as naturezas; tem combustível sólido e líquido
e ainda o ferro em profusão. (A Nação - 26-7-1935) .
- NO BRASIL, HA OU NAO HA PETRÓLEO? Uma denúncia
de Monteiro Lobato. (A Platéa - São Paulo - 26-7-1935).
- O SONHO DO OURO NEGRO. Volta aos debates a grande
esperança do petróleo no Brasil . Irá a Alagoas mais um técnico
do Ministério da Agricultura. Fala ao O Globo o diretor do Departamento Nacional da Produão Mineral. (O Globo - 30-7-1935).
- TERRíVEL SENTENÇA PARA 1950. Ficarão esgotadas as
jazidas de petróleo nos Estados Unidos, vaticina o geólogo Leith,
professor da Universidade de Wisconsin. (A Nação - 2-8-1935).

-
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- FALA O PRIMEIRO CONSUMIDOR DE GASOLINA NACIONAL. A nafta paranaense é ótima, diz o Sr. Kantor, dando a
economia de 30%. E muito me honra consumir o que é feito em
nossa terra. (A Nação - 9-8-1935).
-

500 CONTOS DE PRÊMIO A QUEM DESCOBRIR PETRÓLEO NO PAíS. Um projeto interessante. <A Noite - 18-8-1935).
- A EXISTÊNCIA DO PETRÓLEO NO BRASIL - Investigações feitas por iniciativa particular, esperam, inutilmente, o interêsse do govêrno. - Já se transformou essa importante questão
em assunto de politicagem. (A Informação - 14-8-1935)
- HÃ UM MISTÉRIO COM O PETRÓLEO BRASILEIRO. Enquanto o govêrno dificulta as sondagens em Alagoas. exploradores
americanos fazem experiências no Amazonas. (A Batalha 18-8-1935).
- RELATANDO AS SONDAGENS DE PETRÓLEO DO RIACHO DOCE. O engenheiro Edison de Carvalho afirma ao Diário
da Noite que os terrenos em exploração em Alagoas são muito semelhantes aos de Turner Valley Oil Field, no Canadá. (Diário
da Noite" - 21-8-1935) .
- PETRÓLEO EM ALAGOAS! "O povo pegará em armas para
não consentir na retirada da sonda". Integralistas, esclarecidos,
despem a camisa verde. O bando restante recebe armas da polícia.
(A Manhã - 22-8-1935) .
- O PETRÓLEO DE ALAGOAS JA TEM A SUA HISTôRIA ... "Custa, realmente, acreditar, que seja o Brasil, dono de
um território de mais de oito milhões de quilômetros quadrados, o
único país a quem a natureza negou a preciosa dádiva!" - diz ao
Correio da Noite o deputado Emílio de Maya. (Correio da Noite 24-8-1935) .
- SERVINDO OS INTERÊSSES DO IMPERIALISMO RAPINANTE. O nosso petróleo e os entraves criados pelo Serviço Geológico. (A Nota - 6-9-1935).
-MONOPOLIZAR O PETRÓLEO PARA DOMINAR O MUNDO! A palavra de ordem dos países imperialistas. O petróleo brasileiro. A formação milenária da nafta. Quebremos a algema de
certas leis. (A Nota - 7-9- 1935).

-
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- O PETRÓLEO NA ECONOMIA E NA DEFESA NACIONAL
DO BRASIL - (A Nação - 8-10-1935) .
-

- UM VIDRO COM PETRÓLEO BRASILEIRO. (A Nação
1-11-1935) .

- PETRÓLEO BAIANO E OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO
DAA GRICULTURA. Declarações do descobridor das minas de Lobato. (A Nação - 17-11-1935) .
- A QUESTÃO PETROL:fFERA NO BRASIL. O Sr. Getúlio
Vargas desconhecia a existência de petróleo em território brasileiro! (Correio do Brasil - 18-11-1935).
- POLtTICA E PETRÓLEO. Como falou ao Correio da Noite,
de regresso da sua viagem a Alagoas, o deputado Emílio de Maya.
("Correio da Noite" - 20-11-1935) .
países,
Brasil,
se deu

JA EXISTE GASOLINA SINTÉTICA. Enquanto, noutros
os sábios procuram suprir a falta do petróleo nativo, no
onde o precioso líquido existe, ainda nenhum passo resoluto
para explorá-lo. (A Nação - 22-11-1935).

- CAPTEMOS O PETRÓLEO NACIONAL. O decreto sancionado pelo govêrno paulista e considerações que êle nos sugere. (A
Nação - 6-12-1935) .
- MAU GRADO A NEGAÇÃO DOS GEÓLOGOS, HA PETRÓLEO NO BRASIL. (A Nação - 6-12-1935).
- TôDAS AS ESPERANÇAS EM ALAGOAS! Intensificam-se
ali os trabalhos para a descoberta das jazidas petrolíferas. A chegada do Sr. Monteiro Lobato. Jornais suíços já dão como descoberto o petróleo no Brasil. (O Globo - 28-12-1935) .
- NÃO HA A MENOR DúVIDA SôBRE A EXIST:tNCIA DE
MUITO PETRÓLEO EM ALAGOAS. Afirma um engenheiro alemão que durante 23 anos foi diretor técnico de emprêsas petrolíferas. (A Nação - 31-12-1935) .
O ponto culminante da ofensiva de 1935, à qual deliberada ou
inconscientemente se deu o caráter de verdadeiro escândalo, foi
o do suposto pedido, por parte do Ministério, da sonda anteriormente emprestada ao Govêrno do Estado de Alagoas. Embora êsse
pedido não existisse, pois o ofício que o continha só deveria ser
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apresentado na hipótese da sonda não estar em uso, os animadores
da campanha tudo fizeram para convencer o público que mais uma
vez a técnica oficial se apressava a impedir que se efetivasse a descoberta do petróleo de Riacho Doce.
A emoção produzida pela publicidade feita em derredor dêsse
fato, puramente imaginário, foi tal que contagiou a Câmara e o
Senado da República, pronunciando-se, ainda, na Assembléia Legislativa de Alagoas, violentíssimos discursos contra o Govêrno
Federal.
E' bem possível que o alarme não tivesse uma origem maliciosa. Os conflitos anteriores eram mais do que bastante para propiciar a existência de um ambiente de sincera desconfiança dos
verdadeiros intuitos que animavam os técnicos do Ministério. Em
conseqüência disso, os atos mais simples e de puro expediente administrativo repercutiam, com volume e uma intensidade difíceis
de prever, dentro da cúpola de ressonância daquela desconfiança.
O artigo de 14 de setembro do Senador Costa Rêgo, confirma
êsse ponto de vista, reafirmando a tese de que não há que se contar com o Ministério da Agricultura.
Os seus períodos finais contêm, aliás, os elementos de um quesito que deve ser submetido à Comissão de Inquérito .
"Não hoje, mas desde onze anos, quando me coube o
encargo do govêrno de minha terra, sustento, pelo contacto
que me deram com a realidade as questões administrativas, que o Ministério da Agricultura é sem dúvida um
órgão admirável para a organização, nunca para a execução dos planos econômicos, entre outras razões, porque
lhe faltam: primeiro, o entusiasmo regional; segundo, a
maleabilidade dos instrumentos de fiscalização, mais
prontos dentro do próprio Estado do que agindo à distância. Senti isto principalmente quanto ao serviço do algodão; sinto-o agora quanto às pesquisas do petróleo.
O atual governador de Alagoas não tem dois caminhos entre os quais escolher. Só um sistema se impõe:
o das pesquisas diretas, contratadas com quem delas entenda e deva das mesmas dar conta imediata ao Estado."
No fundo, !obriga-se a competição tradicional entre a descentralização federalista e a concentração nacional.
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riu fazer-se pagar em moeda corrente do país, arrecadada pelo Tesouro de Alagoas, conforme se deduz do contrato assinado pelo
Governador Osman Loureiro.
Para alcançar os cem contos de réis, igualmente em moeda
corrente, a Companhia Petróleo Nacional S.A. fêz publicar na
Gazeta de Alagoas e reproduzir, em outros jornais do norte, o
seguinte comunicado:
"Acha-se em Alagoas, hospedado com o dr. Edson de
Carvalho, em Riacho Doce, o dr. J. W. Winter, representante da firma Piepmeyer & Cia., de Cassei, Alemanha, e
diretor-técnico da A.M.E.P., ou Aliança Mineração e Petróleo Limitada, recentemente fundada em São Paulo como elemento de ligação entre poderosos grupos financiadores europeus e o Brasil.
O engenheiro Winter é um verdadeiro "oil-man". E'
talvez o homem de mais profundos conhecimentos de
petróleo que haja pisado em nosso território. Trabalhou
nos campos petrolíferos da Rumânia durante 25 anos, e
durante 23 anos ocupou o cargo importantíssimo de diretor-técnico da Estella Romana, a maior companhia de petróleo de quantas operavam naquele país.
O povo de Alagoas, que tem sido vitima de aventureiros que aqui se apresentam com grande entono - mas
que não exibem credenciais - deve prestar atenção nas
palavras com que a firma Piepmeyer & Cia. apresenta o
engenheiro Winter às autoridades e ao público do Brasil.
Vamos reproduzir textualmente êsse documento, na
tradução feita por tradutor juramentado e devidamente
reconhecida no Consulado alemão de São Paulo. Ei-lo:
PIEPMEYER & CIA.
Commandigesellschaft

Abtellung fur geophysikalische lagerstattenforschung
-ELBOF.
Certificado

Atestamos pela presente que o sr. dr. J. W. Winter,
engenheiro diplomado e diretor de minas, empreende uma
viagem ao Brasil, por determinação nossa e com o fim de
organizar pesquisas geofísicas de subsolo à procura de
petróleo, metais preciosos, minérios, carvão, etc., pelas
quais se interessarem as autoridades brasileiras e em-

-
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prêsas industriais do país, como também financiar e coordenar os serviços de exploração que resultarem das pesquisas.
O sr. dr. Winter é perito no ramo de petróleo e deu
provas duma atividade profícua de 25 anos na indústria
petrolífera da Rumânia, estando portanto altamente qualificado para prestar os mais relevantes serviços à indústria brasileira no seu progressivo desenvolvimento.
Por Piepmeyer & Cia.
(as.) W. Piepmeyer Lentz.
Visto no Consulado Geral da Alemanha.
São Paulo, 27 de novembro de 1935."
Pelo cônsul geral da Alemanha,
(as.) Markmann, chanceler.
O engenheiro J. W. Winter parte para São Paulo,
em companhia do sr. Monteiro Lobato, no dia 27, pelo

Almanzora.

Dentro de um mês chegarão a Maceió os engenheiros geofísicos da ELBOF e logo em seguida iniciar-se-ão os
trabalhos. Nêsse intervalo a Cia. Petróleo Nacional tratará de constituir-se no Rio, encerrando a subscrição de
ações no ponto em que está. Todos os trabalhos ulteriores
já serão feitos pelo grupo financiador, que receberá o pagamento em porcentagem do petróleo produzido.
O dr. J. W. Winter, que assinou o contrato com o
govêrno de Alagoas como representante de Piepmeyer &
Cia., é um dos maiores engenheiros de petróleo alemães,
havendo durante 23 anos ocupado o cargo de diretor-técnico da Stella Romana, a grande companhia petrolífera
da Rumânia. A sua impressão pessoal sôbre o poço de São
João foi a melhor possível. Perfurou êle mesmo meio metro e ao examinar o material retirado, seu rosto iluminouse. "Não há sombra de dúvida sôbre o petróleo aqui. E
deve estar na mPsma profundidade média do da Rumânia
- entre 300 e 400 metros".
O dr. Winter ofereceu-se graciosamente para dirigir
ou orientar o trabalho de perfuração, sendo de parecer
que a Cia. Nacional poderá alcançar o lençol petrolífero
ainda antes de concluídos os estudos geofísicos, os quais
durarão três meses. l!::le parte para São Paulo pelo Almanzora, que sai do Recife a 27, a fim de preparar as correias
de rotativa e mais peças necessárias ao prosseguimento
imediato da perfuração. E segue em companhia do sr.
Monteiro Lobato, que também assinou o contrato por parte da A. M. E. P. - ou Aliança Mineração e Petróleos Li-
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mitada, recém-fundada em São Paulo e intermediária entre os grupos financiadores e o Brasil.
Há uma importantíssima proposta feita à Cia. Pe·
tróleo Nacional, para a abertura de quantos poços forem
necessários, montagem de refinarias, fornecimento de
carros e navios tanques, reservatórios e o mais necessário
a um grande e moderníssimo parque petrolífero, caso os
estudos geofísicos sejam de molde a justificar uma aparelhagem dêsse vulto.
Em conseqüência, a Cia. Petróleo Nacional vai encerrar a venda de ações e constituir-se no mais breve possível, devendo partir para o Rio, a fim de tratar disso o dr.
Edson de Carvalho, principal incorporador da Companhia.
(Da Gazeta de Alagoas de 22-12-1935).
Nesse comunicado avulta como digna de nota:
1.º - A transformação virtual da Cia. Petróleos do Brasil em
Aliança Mineração e Petróleo Limitada, ou A.M.E.P., destinada a
encaminhar, no Brasil, emprêsas estrangeiras interessadas no petróleo e outros minérios;
2.0 - A presença no Brasil de um enviado especial da firma
Piepmeyer & Cia. com o mandato confessado de organizar pesquisas geofísicas "como também financiar e coordenar os serviços de
exploração que resultarem das pesquisas";
3.º - O parecer dêsse técnico sôbre a profundidade provável
das localizações de petróleo em Riacho Doce, na média de 300 a
400 metros, inferior à média das sondagens efetuadas pelo Ministério, e sempre ridicularizadas pela "Petróleos";
4.º - A alusão a uma impressionante proposta de financiamento para o caso de ser descoberto o petróleo, transparecendo
tratar-se da mesma Piepmeyer ou de outra emprêsa igualmente
estrangeira;
5.º - Por exclusão, a certeza da inexistência de petróleo no
Araquá, peremptõriamente afirmada pela "Petróleos" e negada
pelos técnicos oficiais, porque não obstante estivesse o perito da
Piepmeyer em São Paulo, em contacto com a "Petroleos", preferiu
pesquisar em Alagoas.
Ora, havendo a bancada de Alagoas solicitado ao Ministério
da Agricultura que incentivasse as pesquisas de petróleo naquele
Estado, e coincidindo essa intervenção com o parecer do engenheiro
Bourdot Dutra, lavrado no sentido de se retomarem as pesquisas
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que o Serviço Geológico ali fizera, em anos anteriores, já estava
estabelecido o plano de trabalhos do D. N. P. M. quando se publicou o contrato com a Piepmeyer, sendo que tal plano era caracterizado precisamente por uma forte campanha de geofísica.
Foi o que se comunicou ao Governador Osman Loureiro, acentuando-se a inconveniência da execução simultânea dos dois programas
de estudos no mesmo ponto.
:J!:sse fato, perfeitamente natural, ecoou com estrondo nas colunas da imprensa que vinha tratando do petróleo, difundindo-se
maliciosa ou honestamente a crença de que houvera um "protesto" do Ministério contra a execução das pesquisas contratadas.
Provàvelmente os que reagiam contra o suposto "protesto"
ignoravam o modus fasciendi da pesquisa geofísica, muitas vêzes
ensaiada por meio de explosões provocadas no subsolo para o fim
de registrar-se a ondulação de suas repercussões, pois de outra
sorte não se compreende que não percebessem a inconveniência
da simultaneidade dos dois trabalhos.
As declarações do Gabinete do Ministro e o ofício por êste endereçado ao Governador de Alagoas desfizeram êsse novo equívoco.
O último "golpe" dirigido contra o D. N. P. M., com o fito de o
expor ao descrédito público, foi referente aos anúncios insertos pelos
Srs. Vítor Oppenheim e Mark Malamphy, técnicos estrangeiros
contratados para aquêle Departamento, no "Mining & Metallurgy
de New York e "Mining Magazine", de Londres.
A verdade, porém, é que os chamados anúncios não pareciam
ter intuitos mercantis, visto que se multiplicavam em revistas técnicas e mantidas por associações de técnicos, e se incluíam nas secções criadas para facilitar a colocação e o mútuo entendimento dos
técnicos associados. Além disso, eram de remessa anterior à data
em que deveriam ser contratados pelo Govêrno, surpreendendo-se
depois disso, por "motivos políticos", isto é, para evitar que a propósito dêles se explorasse a opinião pública. Mas, suponha-se que
não; que tivesse havido a sua renovação. Se considerarmos que os
contratos do Ministério são refeitos anualmente, nenhuma segurança havendo de sua continuação, concluiremos por julgar admissível que os seus contratados, quando estrangeiros, cuidem sempre de prevenir suas futuras colocações. Por outro lado, não parecia censurável, a quem só os contratava por julgá-los dignos de confiança, que, conhecedores das leis e regulamentos sul-americanos
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relativos a minas, quisessem atender a consultas de pessoas nelas
interessadas, especialmente os leitores habituais daquelas revistas.
Mas, o escândalo maior se fêz em derredor de uma carta escrita
para New York pelo Sr. Mark Malamphy, perito em geofísica, cujo
texto, fielmente traduzido pelo seu divulgador, é o seguinte:
"Prezado Senhor:
Sua carta de 4 de outubro foi recebida ontem, ao voltar do campo. Espero que me perdoará a inevitável demora em respondê-la.
Há algum tempo atrás, Mr. Oppenheim e eu fizemos
anúncios no "Professional Directories of Mining and Metallurgy", de New York e no "Mining Magazine" de Londres. Mas há um ano fomos obrigados a suspender êsses
anúncios, em parte por motivos políticos e mais especificamente porque os trabalhos decorrentes dos nossos contratos com o govêrno nos impossibilitavam de aceitar outras
obrigações naquele tempo.
Relativamente aos seus amigos interessados nas possibilidades de petróleo no Brasil, posso dizer que teremos
muito prazer em oferecer a nossa cooperação para qualquer emprêsa legítima que tiverem em vista. Mr. Oppenheim anda atualmente ocupado numa investigação geológica no vale do Alto Amazonas e não pode ser alcançado neste momento, mas estou seguro de que também concordará com isto.
Se quiser avisar seus amigos para se comunicarem
comigo e darem-me uma idéia geral dos planos que têm
em vista, eu terei prazer em discutir com êles o auxílio
que poderemos prestar-lhes.
Em relação à nossa integridade profissional devo dizer que tanto Mr. Oppenheim como eu somos membros
do American Institute of Mining Engineers e da American Asociation of Petroleum Geologists, estando com os
nossos papéis arquivados nas secretarias dessas entidades
técnicas. Também sou membro da Society of Petroleum
Geophysicits e da American Geophysical Union. Qualquer
informação desejada a êsse respeito poderá ser obtida de
Mr. A. B. Pearson,, secretário da A.I.M.E., Nova York,
rua 39, Oeste, número 29.
Esperando nova comunicação sua e de seus amigos
e agradecendo o incômodo que teve para encontrar meu
endereço, subscrevo-me sinceramente seu
(a) Mark C. Malamphy

Rua Prudente de Morais, 451.
P .S. - Nosso enderêço telegráfico: "Malop" - Rio.
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Da longa "carta aberta" que o brilhante tradutor de Essad
Bey escreveu ao Ministro da Agricultura, a êste fazendo a estranha
gentileza de negar a virtude que mais admira no "general do petróleo", isto é - a da inteligência ágil e clara, para lhe conceder o
abominável habeas corpus de uma límpida boa fé, o trecho de
maior interêsse especulativo é êste:
"Mas, sr. ministro, donde vieram êsses homens e
que fazem?
Vieram diretamente do trust que tem como ponto de
programa conservar o Brasil em "estado de escravização
petrolífera". Com que fim? Retardar, senão impedir o
nosso 13 de maio econômico. Por quê meio? Transformando um serviço público que nos custa 5. 000 contos por ano
em mero instrumento dos interêsses estrangeiros, contrários a que o Brasil seja produtor de petróleo. Indague o
sr. ministro da procedência dêsses homens e assombre-se
da nossa infinita ingenuidade.
Que fazem?
Anunciam em revistas estrangeiras, para uso de
quem lá fora queira apossar-se das terras petrolíferas brasileiras, os serviços profissionais da firma Malamphy &
Oppenheim. Vendem, pois, os segredos do subsolo nacional,
de que são os detentores em primeira mão. Se o sr. ministro tem dúvidas, mande consultar as coleções do "Professional Directories of Mining and Metallurgy", de Nova
York, bem como as do "Mining Magazine", de Londres.
Lá encontrará a dupla "Malop" oferecendo ao estrangeiro
os segredos do subsolo nacional conseguido à custa dos
5. 000 contos anuais arrancados a um pobre povo na mimiséria."
Ora, a carta, oferecida como prova decisiva da acusação ainda
uma vez feita, de que os dois referidos técnicos estrangeiros estavam ao serviço da Standard Oil, pesada por quem não tivesse de
obedecer aos mesmos recalques do ilustre publicista, conduziria à
convicção precisamente oposta, embora inspirando-se numa ética
funcional condenável.
Em que consistia a acusação? Em dizer-se e repetir-se que os
Srs. Oppenheim e Malamphy eram agentes secretos da Standard
Oil aqui insinuados para impedir que se descobrisse petróleo.
Pois bem, a carta prova:
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1.º - que Malamphy aceitou desde logo a idéia. de colaborar
com estrangeiros interessados no nosso petróleo, ipso facto patenteando-se esperançado na sua descoberta;
2. 0 - que se dispunha a colaborar em qualquer emprêsa legítima que aquêles interessados tivessem em vista;
3. 0 - que dava referências de alta autoridade técnica.
Mas se o prova, a contrario sensu elimina a hipótese de que
êle e Oppenheim estivessem a sôldo da Standard para impedir a
descoberta do nosso petróleo, pois, se tal fôsse verdade, a carta teria um traço inteiramente oposto: teria de ser dissuasiva de qualquer outra pretensão estranha àquele famoso trust.
Se ao invés da carta transcrita, Malamphy tivesse remetido
quatro linhas polidas para dizer: "os senhores se dissuadam de
emprêsas de petróleo no Brasil, porque aqui não há petróleo", aí,
sim, seria lícito admitir-se aquela suspeita que tanto obscurece a
sempre luminosa inteligência do ilustre "oil-man" da AMEP.
O fenômeno mais estranho de psicologia que se depara no incansável batalhador da "Petróleos" é, porém, o da incoerência de
suas atitudes em face da técnica e das emprêsas estrangeiras.
Romero é um estrangeiro e êle segue, sem discutir, os seus conselhos de geofísica supersticiosa. Buffat e Miglietta são estrangeiros
e êle os contrata sem qualquer dificuldade e lhes entrega os 3. 500
contos de capital arrecadados em São Paulo. Não pensa um minuto em que possam estar a serviço da Standard Oil ou da Royal
Dutch para desmoralizar o petróleo paulista. Piepmeyer & Cia.
são estrangeiros e vão ser os primeiros e únicos depositários das
conclusões dos estudos a que chegarem, principalmente porque
fizeram constar do contrato, de maneira expressa, na cláusula
quinta, que os resultados das pesquisas sómente serão entregues ao
govêrno de Alagoas. . . "depois de confirmados pela matriz da firma, em Cassei".
Se o petróleo f ôr descoberto caberá a estrangeiros "o financiamento e a coordenação das explorações", suave eufemismo que mal
encobre a realidade: a entrega do negócio a estrangeiros. Mas,
se assim é, como explicar, a não ser nos domínios da psicopatologia, êsse tópico do diligente homem de negócios da aliança com a
Piepmeyer?
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"Será possível, Sr. Ministro, prova mais clara do que
o signatário vive afirmando? Essa carta revela apenas
uma abertura de negociações com um freguês novo. Quantas muito mais positivas não existirão nos arquivos secretos das entidades estrangeiras que namoram o petróleo
que "oficialmente não temos" e que por todos os processos
se vão apossando das nossas terras petrolíferas para utilização futura? E, no entanto, sr. ministro, é por meio da
firma "Malop" que o diretor geral do Departamento se
orienta e induz a orientação dos ministros da Agricultura.
A política dos grandes trusts mundiais de petróleo
em relação ao petróleo do Brasil consiste em "acaparar" as
terras potencialmente petrolíferas depois de à nossa custa
estudadas geológica e geofisicamente por intermédio da
dupla "Malop". Essas terras, "já adquiridas em enormes
quantidades" se destinam a ficar como reservas para futuro aproveitamento, quando vierem a extinguir-se os
campos que os trusts atualmente exploram. E nesse intervalo - 50 anos ou um século -~ que fique êste nosso
Brasil gagá na miséria, a combater comunismos filhos da
miséria e a despender meio milhão de contos anuais na
compra do combustível indispensável à sua economia. E
mais 5 . 000 contos para benefício pessoal de "Malop" ... "
O DNPM não tem conhecimento das aquisições de terras
a que alude o missivista, salvo das que passaram a constituir o
patrimônio da Companhia Petróleo Nacional S.A., subordinada
ao financiamento e coordenação da Piepmeyer. Essas aquisições,
se chegaram a ser efetuadas, estão pràticamente sem efeito, porque
a Constituição de julho desdobrou a propriedade do subsolo da propriedade do solo, sujeitando a exploração daquela à prévia concessão do Govêrno Federal, contida pelas limitações do Código de .Minas. Somente poderão vingar as que estejam beneficiadas pelo
decreto federal que a Companhia Petróleo Nacional S.A. considerou incorporado aos 9. 900 contos de valor atribuído ao poço de
Riacho Doce e instalações e direitos anexados.
§ 6.º

SíNTESE CR:íTICA
Encerrado o exato levantamento dos diferentes aspectos da
campanha movida pelas emprêsas particulares, ou mais curtamen-
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te, pela Companhia Petróleos do Brasil, contra os técnicos do Ministério da Agricultura, reconstituamos o cuidadoso plano a que
obedeceu em 1935 e 1936.
Nada diremos relativamente aos anos anteriores porque nêles
os choques registrados tiveram caráter de espontaneidade. O conflito surdia das divergências naturalmente existentes entre a
"técnica" do lançamento de sociedades anônimas, baseado no "estrondo", que desperta a atenção do capitalista atraído para outros
negócios, e nas "afirmações" que levem de vencida as suas dúvidas
e a "técnica oficial", discreta e temerosa de envolver as responsabilidades da ciência e da autoridade pública ao enunciar de suas
conclusões. Depois de assim originar-se, agrava-se com um novo
choque de mentalidade: da· mentalidade liberal, que facilita às
emprêsas tôdas as iniciativas e processos de ação, e a mentalidade
tecnocrática que assegura aos órgãos técnicos regularmente constituídos o direito de ditar normas e condutas às emprêsas particulares, para proveito de seus interessados e resguardo das conveniências sociais.
Tais choques eletrizaram o campo em que deflagrariam as posteriores descargas de recíproca hostilidade.
Em 1935, porém, a técnica da publicidade sistematizou-se. Tinha-se, provàvelmente, por objetivos:
1.º - distrair a atenção pública e em particular dos subscritores do capital da "Petróleo do Brasil" com uma intensa diversão
sôbre petróleo, a fim de que ficasse esquecido o poço do Araguá,
em cujo "graben" se inumara a mais risonha das esperanças daquela Companhia;
2.º - levar ao máximo a campanha de descrédito do serviço
federal para que ficasse, dentro dela, sem eco, e qualquer comunicado em que êste acentuasse aquela penosa verificação de seus
prognósticos;
3. 0 - possibilitar s ~ansformação virtual da "Petróleos", cujo
programa era "furar, furar, furar", na AMEP, destinada a empreitar estudos geofísicos, o que equivalia a uma nova vitória da segura
orientação do DNPM, fixada no mesmo sentido após as suas
sessenta sondagens infrutíferas.
Os meios para isso empregados eram os recomendados pelos
cientistas e técnicos de publicidade peritos em psicologia coletiva.
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Deveriam inspirar-se na alta sugestibilidade da opinião orientada por via da imprensa, opinião que em si contém "a virtualidade
de um agrupamento social", ou melhor, a forma embrionária de
uma "foule" reterogênea (Scipio Sighele - Psychologie des Cectes
- l.ª ed. franc., p. 41), por isso mesmo apresentando todos os
característicos já estudados por aquêle cientista e por Gustave Le
Bon, felizmente do agrado do Senador Costa Rêgo.
Com efeito, êste último autor, condensando as observações de
Sighele e de Tarde, considera que as massas se assinalam pelos
seguintes traços psicológicos: receptividade para as idéias extremamente simples; associação de coisas dissemelhantes, apenas
apresentando relações aparentes; generalização imediata de casos
particulares; ausência de raciocínio e de espírito crítico; incapacidade de percepção do inverossímil, sendo que as coisas inverossímeis são sempre mais impressionantes; tendência ao pensamento
por imagens, o que as torna particularmente impressionáveis por
fatos que as equivalham. (Gustave Le Bon, Psychologie des Foules,
pp. 48-52).
Tal qual se vê, a técnica de publicidade adotada pelas companhias particulares na ação que, pela imprensa, empregam contra
a técnica do Ministério da Agricultura, é de absoluto rigor científico. Não se desdobra apenas com imaginação, mas igualmente
com muito cálculo e método.
O "sugestionamento" máximo parte sempre de coisas que ferem a vista: o vidro com petróleo, a mecha que nêle se embebe e que pega fogo, a fotografia de majestosos campos petrolíferos ou poços jorrantes, de grande espetáculo. As idéias simples, a
que o método se reporta, são a da vastidão territorial do país, a
da sua contigüidade com territórios limítrofes ricamente dotados
de petróleo e a do interêsse das companhias estrangeiras em que
se não descubra petróleo no Brasil, embora outros países e impérios de grande superfície existam sem que tenham até aqui descoberto petróleo e se deixe a faixa de contigüidade a milhares de
quilômetros para se fazerem pesquisas no litoral com auxílio de
técnicos e emprêsas estrangeiras.
Recorre-se à associação de coisas dissemelhantes, apenas apresentando relações aparentes, ao se insinuar a crença no petróleo
litorâneo, de existência problemática, com a apresentação de jazidas de esquistos e carboníferas, sôbre as quais não se discute.
-5-
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Explora-se a ausência de raciocínio e de espírito crítico do geral dos leitores que, por um fenômeno de automatismo psíquico,
tomam opiniões impressas como quem toma xícaras de café, e
abusa-se da incapacidade de percepção do inverossímil, peculiar à
opinião sem responsabilidade, fazendo circular o parecer de homens do povo e de andarilhos sôbre graves questões de técnica mineira e difundindo os mais absurdos conceitos sôbre o petróleo e
sua geologia.
Tudo isso, sem esquecer a genial advertência de Napoleão de
que só há um processo de raciocínio verdadeiramente eficaz: o
da repetição.

TERCEIRA PARTE

AÇÃO OFICIAL DE PESQUISA DO PETRôLEO DE 1818 A 1934
Tanto e tão freqüentemente se vem repetindo que o Govêrno
Federal nada tem feito para descobrir petróleo, e que seus técnicos
negam a sua existência no país, que convém balancear o esfôrço
em tal sentido efetuado pelo Ministério da Agricultura.
Façamo-lo com obediência de rigorosa ordem cronológica.
§ 1.º

1918/19
A primeira referência oficial sôbre pesquisa de petróleo de que
tivemos notícia, foi a do prefácio do Boletim n.º 1 do Serviço Geológico, de autoria do ilustre e competente geólogo Euzébio de Oliveira.
Aí se diz:
"A lei de orçamento, para 1918, autorizou o Govêrno
a mandar estudar, pelo Serviço Geológico as jazidas de
petróleo de Alagoas e outras do País, com o intuito de o
Congresso votar as providências necessárias para o desenvolvimento da indústria do petróleo. O nosso diretor,
dr. Luís F. Gor:zaga de Campos, encarregou-nos de proceder a êsses estudos, dando-nos como auxiliares os geólogos-ajudantes contratados, engenheiros Gerson de Faria
Alvim, Eugênio Bourdot Dutra e Júlio da Silva Pôrto. A
Comissão seguiu para Maceió em princípio de junho e
terminou seus trabalhos em outubro."
O minucioso relato dos trabalhos constitui o referido "Boletim
n.º l", no qual a geologia daquele Estado é examinada em todos
os seus aspectos de maior interêsse. No que respeita ao petróleo,
a referência principal é a que se segue:

··- 68 "É muito vulgar a idéia de que a occorrência de rochas betuminosas implica a de lençóis de petróleo, especialmente quando, com aquelas, se encontram associados
resíduos de petróleo, como seja, as diversas variedades de
asfalto. É o que acontece na região alagoana; a opinião
corrente é que uma sondagem profunda encontrará lençóis de petróleo. Petróleo genuíno existiu e talvez ainda
exista na série de Alagoas como prova a presença de asfalto
em certas camadas do distrito de Riacho Doce. O ponto
principal a elucidar é se o asfalto provém de lençol de
petróleo ou das rochas betuminosas. No capítulo precedente expusemos a teoria corrente sôbre a origem da substância betuminosa dos folhelhos, cujo resumo é o seguinte:
"Nos folhelhos betuminosos o petróleo não existe de
fato, mas sim a sua geratriz - matéria hidrocarbonácea
- sôbre a qual o calor tem o poder de provocar certas
reações químicas das quais resultam diversas substâncias
de valor comercial, entre as quais avulta o petróleo".

Depois dos estudos realizados em Alagoas, a Comissão se fragmentou, seguindo o dr. Bourdot Dutra para a Bahia, a fim de
examinar o esquisto de Maraú e o dr. Eusébio de Oliveira para o
Sul do Brasil, Alambari no Estado de São Paulo e Serra da Balisa,
no do Paraná. Neste último Estado foram encontrados animadores indícios de petróleo:
~stes indícios de petróleo da serra da Baliza são indubitàvelmente os mais importantes conhecidos no Sul
do Brasil, pois até agora a maior parte dêles consta de
impregnações encontradas nas camadas argilosas e calcáreas do grupo Irati ou de asfalto ou suas variedades em
diversos pontos do Paraná, São Paulo e Santa Catarina".

O estudo da geologia da Serra da Baliza e dos indícios oleíferos levou o ilustre homem de ciência a concluir:
"Até hoje tôdas as manifestações petrolíferas que conhecemos acham-se em camadas pertencentes ao grupo
Irati ou superiores a êle. Nenhum indício de petróleo temos visto nas séries subjacentes, Tubarão e Itararé (terreno permiano) , nem tão pouco no terreno devoniano,
salvo uma ligeira impregnação no tôpe dos folhelhos fossilíferos de Ponta Grossa (em Ponta Grossa e nos cortes
do ramal de Jacarêzinho, na subida de Jaguariaíva para
os campos). Portanto é possível que os horizontes petrolíros do Sul do Brasil sejam encontrados no grupo Irati ou
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em camadas que estão superpostas a êste grupo. Donde se
conclui que é absolutamente acertado começar as sondagens para o petróleo no horizonte do grupo Irati ou abaixo
dêle . As sondagens para êste fim devem ser localizadas
em horizontes geológicos superiores ao do grupo Irati".
O último estudo geológico do Boletim n. o 1 refere-se ao Estado
de São Paulo. Nêle se deparam os seguintes tópicos elucidativos
da causa real do interêsse volvido para o petróleo e das observações
feitas:
"O estado de guerra mundial produziu uma enorme
escassez de combustível que se fêz sentir especialmente
nas indústrias que utilizavam os motores de explosão que
exigem o uso de combustível líquido de que não existia
nenhuma jazida em exploração no país. Em conseqüência, foram iniciadas algumas pesquisas para descoberta de
jazidas de petróleo como a sondagem executada no Rio
Claro, com sonda emprestada pelo Serviço Geológico, e
montaram-se usinas para a destilação dos arenitos betuminosos de Pôrto Martins, na margem do Rio Tietê. No
Estado de São Paulo são conhecidos também arenitos impregnados de material asfáltico na região do Bofete, onde
há muito tempo executaram uma sondagem que atingiu
a 410 metros de profundidade e encontrou uma pequena
quantidade de petróleo a 365 metros."
Estavam dessarte indicados, desde o início, os pontos nos
quais se tem pesquisado substâncias oleíferas no Brasil: Alagoas
(Riacho Doce), Bahia (Maraú), Paraná (Palmas) e São Paulo
(Alambari) .
Durante o ano de 1919 os trabalhos do Serviço Geológico neste
setor não se revestiram de importância maior.
§ 2.0

1920
No relatório de 1920, o Ministro Simões Lopes, em cuja fecunda administração o Ministério da Agricultura adquiriria um realce
excepcional, informava ao Presidente da República e ao Congresso:
"Em nenhum Estado do Brasil, que nos conste, tem
aparecido petróleo in natura. Sómente de uma sonda-

-
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gem feita em São Paulo, próximo à Serra de Botucatu
(Morro do Bofete), foram extraídos, dizem, na profundidade de cêrca de 400 metros, dois barris de petróleo bruto.
Mas essa perfuração parou e até hoje nenhuma outra pesquisa foi levada a têrmo. Alguns particulares pediram
ao Serviço sondas para as perfurações, cujos trabalhos se
propunham custear. Atualmente recusam-se a fazer essas
despesas; de sorte que será o Serviço obrigado a proceder
a indispensáveis pesquisas por conta do Govêrno" (p. 251).
Referindo-se, depois, à destilação de esquistos, voltava ao
assunto:
"Entretanto, a facilidade de extração e tratamento
dos petróleos é tão grande em relação às instalações altamente dispendiosas para destilar e purificar os esquistos
oleíferos, que nos parece indispensável fazer todos os sacrifícios nas pesquisas para petróleo, e somente cuidar do
aproveitamento dos esquistos no caso de reconhecida a não
existência ou a exigüidade daqueles depósitos. A Inglaterra, convencida da não existência de petróleo, destila
em larga escala os esquistos que ficam na parte superior do
carbonífero da Escócia. Atualmente retomam as sondagens para o combustível líquido" (p. 253) .
Ao minudear as informações relativas ao Serviço Geológico,

o Relatório detém-se na análise da opinião do ilustre geólogo americano I. C. White. Transcrevemos, para evitar novas buscas retrospectivas, esse valioso estudo:

"O distinto geólogo americano I. C. White, consultado sôbre a possibilidade de achar petróleo no Sul do Brasil, responde à página 244, do seu relatório de 1906:
"As possibilidades são tôdas contra a descoberta do
petróleo em quantidade comercial em qualquer parte do
sul do Brasil."
"E a razão principal dêsse modo de entender era a freqüente ocorrência de intrusões, diques e lençóis de rochas
eruptivas permeiando as formações do sistema permotriássico do sul do Brasil. Esta atividade sísmica ( ?) certamente teria volatilizado todos, ou pelo menos os mais
voláteis produtos de qualquer jazida petrolífera. Quanto
à parte norte do Brasil, o autor nada podia afirmar, porque não visitou aquelas regiões.
"Entretanto. o fato de que em Venezuela e nos países
circunvizinhos, há grandes arumulações de ~sfalto. e q'Je
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todos os depósitos de asfalto são resíduos dos primitivos
depósitos de petróleo, levantados à superfície, e tendo
sido removida pela erosão a capa original, é possível predizer que, se algum dia forem encontrados grandes depósitos de petróleo, êstes serão locados no vale do grande Rio
Amazonas".
Com o estudo das grandes jazidas do México, vieram
a mudar os conhecimentos sôbre as jazidas petrolíferas.
Há ali campos petrolíferos em que a vinda do petróleo
dependeu principalmente das rochas eruptivas. As fendas abertas e os deslocamentos produzidos por ocasião das
intrusões e principalmente no contacto das eruptivas com
as sedimentárias, foram os caminhos, dizem, por onde
subiram os petróleos até sua atual locação.
Com esta nova interpretação dos fatos, voltou a possibilidade de encontrar petróleo, acompanhando os indícios que em tôda parte tem servido ao seu descobrimento.
As impregnações de asfalto, e as exudações de betumes,
como existem em muitos pontos de São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, juntas a certas condições de estrutura geológica, são os sinais indicadores,
os únicos pelos quais o mundo tem chegado à conquista
dêsse portentoso elemento da civilização.
O petróleo é sempre encontrado em câmaras (pools),
constituídas de material poroso - grês, areias, conglomerados, ou calcários fragmentados, envolvidas por material
muito mais compacto e quase impermeável - esquistos,
argilas, calcários compactos e outras rochas, que cercam
as áreas petrolíferas.
Ao princípio as acumulações do petróleo e do gás natural eram explicadas pela pressão hidrostática da água
mais ou menos salina que sempre as acompanhava, presidindo a sua distribuição e locação. Ao lado da pressão
hidrostática era ainda necessário atender à pressão própria das rochas, devida à profundidade e às tensões exercidas pelas compressões laterais.
Depois começou-se a observar que a estrutura geológica tinha a maior influência nessa distribuição; veio
a teoria dos anticlinais. De preferência as acumulações
se davam próximo às cristas e nas abas anticlinais, obedecendo sempre à distribuição de acôrdo com as leis da
gravidade.
Mais tarde passou-se à teoria estrutural; os anticlinais podiam ser de tipos os mais suaves, onde apenas os
nivelamentos rigorosos podiam descobrir as declividades
insignificantes das camadas que limitam e das que contêm as câmaras de óleo.
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Atualmente vai começando a ter fôrça a teoria que
dispensa em parte as tensões orogênicas dos anticlinais.
O óleo vem dos esquistos betuminosos.
O material sólido contido nos esquistos betuminosos
muda-se pela pressão em petróleo, em certas áreas locais,
onde se dão apenas movimentos diferenciais. A acumulação do óleo nas câmaras exploráveis faz-se pela ação capilar da água, que se embebendo no esquisto quase impermeável expele o óleo para as camadas mais porosas. É apenas necessário um sistema de falhas ou de juntas que favoreçam o contacto do esquisto com o material poroso impregnado de água, e permitam a respectiva troca de posição. Esta teoria não inquina a dos anticlinais, porque
as áreas dos maiores movimentos diferenciais encontramse justamente nessa estrutura. Apenas exige as falhas
acusadas nas camadas mais profundas que podem aliás
não ser notadas na estrutura aparente à superfície.
Demais a teoria é comprovada pelo método experimental demonstrando os fatos com experiências em que
se empregam os esquistos betuminosos, e às áreas que recebem o óleo contida naqueles.
Em todo caso o grande número de fatos adquiridos e
observações têm permitido o descobrimento de um sem
número de jazidas e campos petrolíferos.
E agora mesmo na Inglaterra, país de geologia conhecida até às minúcias, as teorias estruturais permitiram a descoberta de petróleo perto de Birmington, na
propriedade do duque de Devonshire, em Chesterfield.
Estão dirigindo as sondagens os geólogos americanos
Veach, Ices e Crandall.
Presumlvelmente os indícios veementes, que aparecem
no Brasil, conduzirão ao mesmo resultado" (pp. 262-265) .
Páginas adiante, ao descrever o desenvolvimento das sondagens, o Relatório informava:
"A Emprêsa Paulista de Petróleo começou uma sondagem em Rio Claro (São Paulo), que foi levada à profundidade de 300 metros.
O Serviço Geológico de São Paulo incumbiu-se de
acompanhar a operação, e deu-nos um perfil completo
da perfuração.
Agora a mesma emprêsa declara que sàmente continuará a fazer a perfuração no caso de receber maiores
auxílios do Govêrno, pois gastaram mais de 280 contos
de réis.
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Outra sonda fôra entregue a uma emprêsa particular.
Esta localidade era reputada uma das mais prometedoras
para fazer pesquisas no vale do Tietê, no Pôrto Martins.
pelo Serviço Geológico. Dificuldades da insalubridade
do local fizeram deslocar o aparelho para outro ponto que
também se apresenta em condições favoráveis para as
pesquisas de petróleo, em proximidades da estação de
Alambari, na linha Sorocabana. Agora desejam entregar
a sonda por ter despendido muito em trabalhos de prospeção e entenderam que ficaria muito dispendiosa a sondagem.
Foram êstes fatos que nos levaram a pedir ficasse autorizado o Serviço a contratar de empreitada êsses trabalhos com alguma emprêsa especial de sondagens.
Realmente tem sido uma das maiores dificuldades
essa de criar um corpo de sondadores .
E~tretanto, apesar da geral opinião de que as obras
do Govêrno por administração ficam sempre mais caras,
neste caso não tem sido observado o fato.
Com efeito, nas sondagens profundas (até 600 metros), feitas pelo Serviço, o custo do metro corrente varia
entre 100$ e 150$000. No Rio Claro, para 300 metros,
o custo do metro corrente seria 933$000 . E ainda mais,
naquele caso, veio dos Estados Unidos um sondador profissional" (p. 278) .
O Relatório de 1920, como se vê, assinala uma das fases de
maior intensidade da ação oficial de busca do petróleo:
Nêle se encontram:
-

uma nova exposição dos pontos de vista doutrinários que
o Serviço Geológico adotara para orientação dos seus trabalhos;
referências a duas emprêsas particulares em atuação no
campo prático das sondagens, auxiliadas pelo poder público;
a sugestão do contrato de empreitadas de sondagens;
uma incisiva demonstração de que o metro corrente de
sondagem feita pelo Govêrno, por administração, fica por
preço sensivelmente mais barato do que o das feitas por
emprêsas particulares.
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§ 3.º

1921

No ano imediato, o mesmo dinâmico titular da pasta da Agricultura sintetizava, com clareza e segurança, os trabalhos efetuados pelo Serviço Geológico, no atinente à pesquisa de petróleo:
Escrevia:
"Na hora em que todo mundo se aflige pela falta dos
combustíveis, em que até parece requinte de moda a choradeira pela pobreza, insuficiência e imprevidência dos
responsáveis em não cuidar do suprimento das necessidades futuras, em ordem a que cada nação possa conquistar ou conservar a supremacia, que dá principalmente
a opulência, dos combustíveis líquidos, seria inútil encarecer a necessidade de tais pesquisas, que infelizmente
não podem ser executadas com a intensidade que fôra
desejável.
ALAGOAS - Na localidade Garça Torta, está instalada uma sonda tipo Star, para a pesquisa de jazidas.
O primeiro furo feito atingiu à profundidade de 79 metros, quando se tornou necessário se fazer a mudança da
sonda para outro local. l!:ste segundo ponto, que foi escolhido próximo do primeiro, para que pudessem ser utilizadas parte das instalações, já feitas, apresenta aproximadamente o mesmo perfil geológico. Está atualmente
a pouco mais de 80 metros de profundidade atravessando
uma camada de esquisto betuminoso e arenito betuminoso
alternados, contendo nódulos de asfalto.
Continuando os trabalhos geológicos e topográficos
inicados nesse Estado pela Comissão de 1918, a Comissão atual concluiu a delimitação da formação terciária,
existente ao longo de todo o litoral, cuja medição foi determinada.
Está sendo também concluída a delimitação da formação cretácea que se encontra ao Sul do Estado entre as
cidades de Penedo e Colégio.
Entre as cachoeiras encontradas, nesses trabalhos, a
única digna de nota é a do Góis, no Rio São Miguel, a 14
quilômetros da cidade de São Miguel, podendo fornecer
energia de 1.100 CV.
BAHIA - A sondagem de Cururupe foi iniciada a 8
quilômetros ao Sul de Ilhéus, em terreno terciário, com
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um veio de asfalto e uma camada de grês impregnada da mesma substância. Esta sondagem atingiu a 145,5
metros de profundidade, tendo atravessado cêrca de 60
metros de rochas sedimentárias e o restante de rochas
graníticas e diabásicas. As rochas diabásicas, quando
quebradas, tinham forte cheiro de petróleo nas juntas, e
nas fendas continham asfalto pastoso.
Em vista desta indicação a sonda foi mudada para
um local situado mais ao centro da bacia e atualmente a
perfuração está na profundidade de 100,5 metros cortando calcáreos.
SÃO PAULO - Foram estudados vários indícios de
petróleo e, de combinações com a Comissão do Serviço
Geológico do Estado, o Serviço Geológico vai executar
uma sondagem no sopé da Serra de Itaqueri, no município de São Pedro, e outra no município de Brotas.
PARANA - A primeira sondagem de Marechal Mallet
foi iniciada, em local escolhido pelo Dr. Euzébio de Oliveira, nas proximidades da sede da Colônia Rio Claro.
Está situada na margem esquerda do Rio Claro, afluente
da margem direita do Iguaçu.
A altitude da bôca do furo é de 765,68 metros.
Esta sondagem foi até a profundidade de 84,77 metros tendo atravessado terreno sedimentário até os 66,30
metros; nesta profundidade entrou em diábase completamente fendilhada, pondo em perigo a segurança da sonda.
Furou-se na diábase 18,47 metros.
Mudou-se então a sonda para outro local, na mesma
região.
Segunda sondagem:
A altitude da bôca do novo furo é de 774,81 metros.
Esta segunda tentativa foi coroada de êxito, porque apesar de atravessar a sonda as mesmas camadas da sondagem anterior, a diábase, mais competa e menos fendilhada, permitiu a perfuração total do espêsso lençol que
tem 52 metros de espessura.
Até aos 49 metros, rochas sedimentárias e, dos 49 aos
101 de profundidade, diabase.
A sonda está hoje com marcha satisfatória e já atingiu à profundidade de 162 metros em esquistos calcários
superiores ao esquisto betuminoso.
Trabalhos de campo para fins topográficos e geológicos de tôda a região que interessava à sondagem, foram
feitos.
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E' êsse um local dos mais esperançosos pelo nível geológico das suas formações e pelos indícios favoráveis acusados nas fendas cheias de albertita, e outros produtos
de oxidação do petróleo, que ocorrem nas vizinhanças.
SANTA CATARINA - ultimamente numa escavação
feita próximo à estação de Rio Bonito, na São Paulo-Rio
Grande, aparece uma ocorrência de abundante betume
nas fendas e vacúolos de um porfirito amidalóide.
É um betume semifluido, muito viscoso, e pela consistência semelhante ao pixe.
A análise feita pelo Dr. Mário Saraiva, diretor do
Instituto de Química, deu a seguinte composição elementar:
Análise de um material betuminoso, impregnando rocha eruptiva de Santa Catarina.
Umidade (secamento no vácuo) - 0,803%.
Composição do material sêco:
Carbono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
Hidrogênio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enxôfre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oxigênio mais azôto . . . . . . . . . . . .
Material mineral . . . . . . . . . . . . . . . .

61,093
9,093
0,612
3,667
25,535

Excluída a matéria mineral:
Carbono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
Hidrogênio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enxôfre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oxigênio mais azôto . . . . . . • . . • . .

82,15
12,10
0,83
4,82
100,00

Pela composição aproxima-se do piche que ocorre de
companhia com a albertita no Devoniano em Dingwall
RRoss-Shire (Hereford, Inglaterra); um produto provàvelmente da ação eruptiva. A ocorrência repetida dos betumes
impregnando o grés e as eruptivas do Triássico, parecem
aconselhar a que as sondagens sejam começadas nas formações daquele sistema, que, apesar de haver apenas mostrado raríssimos sinais de vida, pode, entretanto, oferecer
reservatórios para óleo gerado nas formações subjacentes.
Naquele local, especialmente, parece que a espessura
total dos lençois da eruptiva se deve elevar a mais de 100
metros; pois começa nas cabeceiras do Rio Caçador e desce
o longo e encachoeirado curso do Rio Peixe. É indispensá-
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vel pesquisar nos grês que a eruptiva cobre, e daí para baixo, principalmente nas vizinhanças do contacto e nas falhas que foram causa ou efeito das erupções.
AMAZONAS - Uma sonda recentemente chegada deve servir a pesquisas de petróleo num dos afluentes da
margem esquerda do rio, onde afloramentos dos esquistos
paleozóicos acusam sinais de intensa vida animal e
vegetal.
Mais tarde estudos e reconhecimentos das regiões mais
vizinhas às fronteiras do Peru e às da Colômbia e Venezuela, decidirão da oportunidade de pesquisar por ali.
Aproveitando a Comissão de fronteira com o Peru, o
Serviço enviará um geólogo para êsses reconhecimentos"
(págs. 333-334) .
Fixados os pontos de vista doutrinários e estabelecido que em
matéria de geologia do petróleo nada havia de positivo, pelo que
nada mais havia a fazer senão perfurar o subsolo das regiões onde
se encontrassem indícios satisfatórios, sobretudo arenitos betuminosos, exsudações asfálticas, emanações de gás, houve um grande
trabalho de sondagem.
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§ 4.º

1922
A informação ministerial, relativa ao ano de 1922, deveria caber ao novo titular da pasta da Agricultura, o ilustre Dr. Miguel
Calmon.
A orientação de S. Ex.ª, subordinada às instruções de rigorosa
economia dadas pelo Presidente Artur Bernardes e às ameaças
dos consideráveis obstáculos oriundos do Código de Contabilidade,
em início de execução, só poderia ser a que foi: a de conter a expansão dos serviços do Ministério em proveito de sua maior eficiência.
Contudo, o impulso anteriormente dado pelo ministro Simões
Lopes às sondagens de petróleo nos Estados de Alagoas, Bahia, São
Paulo e Paraná não sofreram interrupção:
"Durante o ano de 1922 prosseguiram as sondagens
para descobrimento de petróleo, nos Estados de Alagoas,
Bahia, São Paulo e Paraná.
No Estado de Alagoas o serviço marchou lentamente,
tendo uma perfuração atingido 152 metros de profundidade e outra 75 metros. As dificuldades de perfuração na
costa alagoana são grandes, pela sua natureza friável e
forte inclinação das camadas, sendo contudo, de suma
importância obter uma secção geológica dessa região, por
causa da ocorrência de várias camadas de folhelhos betuminosos com asfalto, que precisam ser estudadas .
No Estado da Bahia teve início uma perfuração, em
Maraú, sendo atravessadas cinco camadas de turfa, até
a profundidade de 80 metros; daí para baixo, até 220 metros, só apareceram sedimentos cretáceos estéreis.
No Estado de São Paulo foram feitas duas sondagens,
no Município de São Pedro, e iniciada uma no de Itirapina.
Uma das sondagens de São Pedro, a de Graminha, encontrou gás natural, a 310 metros de profundidade, e um
lençol d' água.
No Estado do Paraná a sondagem do Rio Claro atingiu 510 metros, encontrando gás natural a 502 metros.
Como se vê, os resultados dessas sondagens, se não
foram positivos no tocante ao descobrimento de combustível líquido, provaram, entretanto, a existência de um
recurso mineral desconhecido no País - o gás natural, de
uso doméstico e industrial assas notório" (p. 109) .

-

81-

Convém ir reparando que as sondagens não eram abandonadas apenas por "acidentes'', mas porque, atingida determinada
formação geológica, perdia o seu interêsse. Nem por isso, todavia,
era menor a sua utilidade porque a interpretação de seus testemunhos ia esclarecendo a geologia regional evitando novas tentativas
O Diretor Gonzaga de Campos acrescentava:
"No Estado do Rio de Janeiro, os geólogos Morais
Rêgo e Matias Gonçalves de Oliveira Roxo fizeram estudos geológicos minuciosos da baixada do Rio Paraíba, perto de Campos, reconhecendo uma boa parte da zona sedimentária que vai desde Macaé até perto do Espírito Santo. :S:stes estudos relacionam-se com a possibilidade da
existência de lençóis de petróleo . As rochas foram consideradas quaternárias, mas há possibilidade de se encontrarem camadas terciárias, por baixo dos depósitos
quaternários. Pelo facies das formações e certos indícios
superficiais concluíram êsses engenheiros pela necessidade de se proceder a uma sondagem profunda para a pesquisa de petróleo, opinião que já havia sido anteriormente
emitida pelo geólogo dêste serviço, Horace E. Williams"
(p. 117).

QUADRO DAS SONDAGENS PARA PESQUISA DE PETROLEO NO BRASIL
(Cifras referentes a 31 ele dezembro)
1922
ESTADOS

Localidade

Alagoas ...................

Garça Torta

Iden1 ... ..................

Idem

--Bahia ....................

Marail

Paraná., .................

Marechal Mallct

N.• do furo

-

Profundidade

Referência

li

152,52
(1)

Rei. 1922, pg. 110

l!I

75,85

Rei. 1922, Pll· 110

220,00
(2)

Rei. 1922, pg. 111

510,00

Rei. 1922, pg. 115

A 505 ms. gás natural. Condiçõcsc otimistas,
em 1922, quando ao gás natural.

329,60
(4)

Rel. 192-2-, pg. 112

Gás natural aos 32-0 ms. (8)

211,55

Rel. 1922, pg. 112

II

em 30-6
(3)

São Paulo .................

Graminha (São Pedro) a O kms. SO. de
São Pedro

22

Idem .....................

Santa Maria 4 km.
a O. de S. Pedro
- Base Serra I taquíri

1

Idem .....................

Idem

II

157,40

------~-----

Araquá

1

498,70
em 31-11-1921
(6)

Idem ....

.. .......

Idem .....................

I tarapina-Fazenda do
Cel. Minervino

PerUs ou rcsnlt.ados

em 14-8
(5)

169,16
(7)

Rela. 1922, pg. 112

O furo atravessou arenitos de Botucatu.

Rel

1 - Atravessou a coluna da série do Rio do
Rasto, até o ltacaré, encontrando camadas de
celcáreo com impregnações de óleo pesado e
folhelhos betuminosos.

1922, pg. 113

Rei. l!J2·2·, pg. 113, 114

Atravessou diahase; a 104, lençol aquífero.

(\) Profundidade em !ins de março: - 130,2-6; substitu!da a sonda, alcançou-se aos 152,52 ms., sendo o furo abandonado a essa profundidade. Freqüentes
scidemes perturharam a sondagem que marchou ,·agarosamente. Aos 130 ms. o furo já se achava sensivelmente dll>l>iado. O relfLtório de 1922 (pag. 110) dá a profundidnde de 9u,64 em lins dr 1\121. - (2) Iniciada em 1922. - (3) O relatório do Diretor (ano do. 1922, pg. 115) refere-se ao furo a uma profundidade de 322 m~.
em 3 ct dezembro de 192-1. O furo !oi revestido. - (4) Depois de atravessar a séri<' geológica onde há probabilidades de se encontrar petróleo, ioi a sondagem paralisad;i por um acidente (relatório de 1922 - página 112-). - (5) Iniciado em 15 de abril. Abandonado por se ter rompido a haste e por desmoronamento que prendeu
o nan\\e\e, ca.h. e""""""· -- (<3! <J rei&Gckia de 1922 (pg. 113) dá os seguintes dados: - profundidade em 31121921 - 148,33 ms.; em 31-11-1922 -498,70 ms
Os rela tl'rios anteriores não f at.cm referências a essa sondagem. A sonda foi transportada para as proximidades de S. Pedro e iniciada a montagem em dezembro (relatório, pg. 113). (7) Iniciada em 18 de julho. - (8) O rela tório de 1921 faz referências ao gás natural aos 320 s. dando no entanto a profundidade de 145 ms.

alcançado nos fins daquele anoª

-

83-

§ 5.º

1923
A pressão da crise financeira nitidamente se esboça nos dizeres do Relatório de 1923. A escassez de recursos orçamentários, eis
um dos mais graves óbices sempre levantados contra a maior eficiência da ação do Ministério, no tocante à busca do combustível
liquido:
"A siderurgia, o carvão nacional e o petróleo foram
objeto de constante preocupação do Ministério, que se
esforçou, dentro dos limitados recursos de que dispunha,
por dar todo o incremento aos serviços que lhes dizem
respeito" (pp. 10-11) .
No capítulo referente ao Serviço Geológico, lê-se:
"A diversidade da constituição geológica e do facies
das camadas torna as sondagens e os estudos feitos em
uma dada região inaplicáveis a outras, dificultando o
problema do descobrimento do petróleo no Brasil .
No Norte, no vale do Tapajós, iniciou-se uma sondagem para pesquisas de carvão, cujos resultados nos esclarecerão também com relação às ocorrências de petróleo.
No Sul, as pesquisas estão-se realizando nos Estados
de São Paulo e Paraná, onde já se encontrou gás natural,
bem como fortes indícios de existência de petróleo. Durante o ano de 1923 as sondagens pouco contribuíram
para a solução do problema, em vista da ocorrência de
espessos lençóis de diábase, que entravaram seriamente a
marcha dos serviços, não permitindo que se atingissem,
naquele ano, os horizontes petrolíferos.
Nessas condições, a não ser a sondagem da Araquá,
que, em 31 de dezembro de 1923, chegou à profundidade
de 78 metros sem encontrar rochas eruptivas, se achavam
as de Ribeirão Samambaia (382 metros) e Itirapina 286
metros), em São Paulo, e Marechal Mallet (250 metros),
no Para::.;;\.
As perfurações feitas no Município de São Pedro, Estado de S. Paulo, constituem já um elemento para se conhecerem as zonas livres dos lençóis de rochas eruptivas.
As novas sondagens serão feitas nessas zonas, empregando-se o sistema de batagem ou percussão, por já serem
conhecidos todos os sedimentos da região.
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E' digno de nota que, tanto em Itirapina como em
São Pedro, tem aparecido bastante água artesiana.
No litoral, estão sendo executadas sondagens em Maraú, Estado da Bahia, e Riacho Doce, Estado de Alagoas.
A sondagem de Maraú atingiu a profundidade de
378m,80, em 31 de dezembro, em camadas arenosas, com
pedaços de madeira carbonizada . Acima dêste banco arenoso, foi encontrado espêsso depósito de folhelho cinzento,
com pequenos depósitos de gipsita e camadas de maruíta.
A sondagem de Maraú atingiu a profundidade de
de 165 metros, encontrando folhelhos betuminosos e calcários, impregnados de petróleo" (pp. 221-222) .
A contínua repetição dos topônimos sempre ligados à possibilidade do petróleo nacional, através dos documentos informativos do Ministério, somente lidos por um escasso número de pessoas,
deve surpreender ao público, que não guarda memória das impressões recebidas. Daí a crença, que ultimamente se difunde, de que
só agora se descobriram indícios de petróleo no Brasil, e notadamente nas Alagoas e na Bahia. Poucos estados da Federação têm
uma geologia tão estudada como o de Alagoas .
As verüicações geofísicas que nêle farâ o DNPM nos próximos meses deverão encerrar, por uma vez, tais estudos.

GUADRO DAS SONDAGENS PARA PESQUISA DE PETRÓLEO NO BRASIL

(Cifras referentes a 31 de dezembro)
1923

ESTADOS

Localidade

Alagoas ................•..

Riacho Dôce

Idem .....................

Idem

Bahia .................•..

Maraú

N.0 do furo

Profundidade
165,00

42

Referência

Perffs ou resultados

Rei. 1923, pag. 190

Riacho Doce - Alcançou folhelhos betuminosos impregnados de petróleo

Rei. 1923, pg. 190

Aos 378 ms. alcançou camadas arenosas, com
madeira carbonizad'l.. depois de atravessar
folhelhos cinzento e camadas de marauita.

165,00

378,80

Paraná ...................

Marechal l\follet

III

250,00

Rei. 1923, pg. 189

III -

São Paulo ................

São Pedro

39

382,00

Idem .....................

Araquá

II

78,00

Rei. 1923, pg. 189

Não encontrou eruptiva até os 78,00 ms. Negativo do ponto de vista do petróleo.

Idem .....................

Ribeirão Samambaia

382,00

Rei. 1923, pg. 189

Encontrou eruptiva. Aos 382 ms. atravessa essas
rochas.

Idem .....................

Itirapina-Fazenda do
Cel. Minervino

286,00

Rei 1923, pg. 189.

A 286 ms. atravessando eruptiva.

Aos 250 ms. atravessando eruptiva.

00

c:n
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betuminoso, e um ou outro indício de petróleo. As rochas
betuminosas, esquistos e arenitos constituem uma riqueza
mineral de grande valor, que será aproveitada, quando as
condições econômicas do mercado de petróleo o permitirem, mas as pesquisas feitas pelo Govêrno devem ter por
finalidade principal a descoberta de lençóis de petróleo.
E' justamente nos Estados do Pará, São Paulo e Paranâ
que têm sido encontrados os melhores sinais da sua existência.
Novos depósitos de gás natural e indícios muito favoráveis de petróleo foram revelados pelas sondagens executadas nos Estados do Pará, São Paulo e Paraná.
Entretanto, o Serviço não tem podido atacar esta
questão como seria para desejar, visto não possuir recursos
orçamentários, a fim de adquirir sondas completamente
aparelhadas para as pesquisas, o que foi objeto de uma
Exposição de Motivos do Ministro da Agricultura e de
mensagem especial ao Congresso Nacional" (p. 470).
QUADRO DAS SONDAGENS PARA PESQUISA DE PETRÓLEO NO BRASIL

Cifras referentes a 31 de dezembro)

1925
ESTADOS

N.• do furo Profundidade

Localidade

Bahia .........

Maraú

São Paulo ....

Itirapina
Claro

-

Rio

Referôncia

Perfis ou l'C$11ltados

48

240,14

Inicil\da cm 2.3-!l-24 e
tcrmbada em23-7-2ó.

46

100,00

Tniciada cm 18-1-24 e
(ermim1da em30-5-2ó

§ 8.0

1926
Na primeira exposição que fêz ao Presidente Washington Luís
o Ministro Lira Castro assim se pronunciou sôbre o petróleo:
"O petróleo jorrante ainda não foi encontrado, mas
tudo leva a crer que isso ainda não aconteceu por deficiência de aparelhamento para as investigações. Quando
sobrevier o seu esgotamento, os nossos depósitos de esquistos betuminosos, já então em condições de serem explo-
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rados econômicamente pela alta do preço do petróleo jorrante, cada vez mais escasso, oferecem reservas quase
inesgotáveis. Estou tratando, com o máximo empenho, de
dotar o Serviço Geológico das máquinas e aparelhos indispensáveis às pesquisas, já tendo adquirido três sondas
para 1 . 200 metros, com o pensamento de concentrar todos
os esforços nos três Estados da União, onde há maiores
probabilidades de se encontrarem as bôlsas preciosas: São
Paulo, Paraná e Pará, pelos resultados até aqui obtidos"
(p. 16).
A página 24 do Relatório assim discorria o ministro sôbre as
sondagens efetuadas:
"Durante o ano de 1926 foram prosseguidas, com
muita irregularidade, as pesquisas para descoberta de petróleo, em quantidade comercial, no território do nosso
País.
Constituíram-se nesse ano duas ou três emprêsas de
petróleo. Por falta de numerário, essas emprêsas nada
puderam fazer.
O Serviço Geológico executou sondagens, para êsse
fim, nos Estados do Pará, Alagoas, Bahia, São Paulo e Paraná. Apesar de faltar em tôdas as sondas o necessário material sobressalente para a marcha regular das perfurações, o ano não foi tão estéril como o anterior, obtendo-se
mesmo resultados muito prometedores nos Estados do
Pará e de São Paulo."
.Com mais minúcia, o dr. Euzébio de Oliveira, já então Diretor do Serviço Geológico, historiava as atividades do seu departamento técnico:
"Nenhuma questão, porém, está exigindo mais atenção do Serviço Geológico que a descoberta de petróleo em
quantidade comercial.
As sondagens já efetuadas nos Estados do Paraná,
São Paulo e Pará são de molde a aconselhar um serviço
intensivo nas zonas dêsses Estados em que se tem descoberto gás natural e uma certa quantidade de petróleo.
Desde o início do quatriênio passado que esta Diretoria
vem solicitando o refôrço da verba do Serviço, a fim de
adquirir novas sondas para intensificar as pesquisas. Entretanto, somente em maio do ano passado foi pedido um
·crédito de 2.000:000$ para aquisição de sondas. O pro-
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jeto, apesar de ter logo parecer favorável, sàmente em novembro teve andamento na Câmara, e como estava redigido nada adiantava, pois o crédito era destinado à aquisição de sondas no próprio exercício de 1926, o que era impossível, pela escassez de tempo.
Felizmente, o relator do Orçamento da Agricultura
no Senado, Senador Pedro Lago, deu solução ao caso reforçando a verba do Serviço de 2 . 500: 000$ para aquisição
de sondas. Já esta Diretoria providenciou para aquisição
de seis sondas, sendo três da Keystone Drill Co., para os
serviços de São Paulo, e três na National Supply Co., para
o Pará; assim aparelhado, o Serviço Geológico poderá obter solução rápida dêsse importante problema.
Desde já, está o Serviço estudando in situ qual o
melhor método a ser usado para a extração de gasolina
do gás natural que se desprende dos furos de sonda de
Rio Claro (Estado do Paraná), Araquá (Estado de São
Paulo) e Bom Jardim - Itaituba (Estado do Pará). Para
isso mandou construir o aparelhamento necessário, sendo
que o destinado ao Estado do Paraná já está instalado.
Assim que fique determinado o processo mais adequado, e
seja encontrado um poço de grande produção será feita
encomenda de uma instalação industrial, de modo que
fique patenteado aos particulares as vantagens da aplicação de seus capitais no desenvolvimento dessa indústria.
Os gases residuais, provenientes da extração da gasolina, serão empregados para outros fins industriais,
como sejam iluminação, fonte de energia calorífera e fabricação do negro de fumo, tão usado na indústria das
tintas e vernizes. Também êsses gases naturais serão estudados para o fim de se verificar a existência do gás
hélio, substituto vantajoso do hidrogênio no enchimento
das câmaras dos dirigíveis, devido à sua incombustibilidade e fraco poder difusivo" (p. 6) .
O confronto dos dados que se vão concatenando evidencia, de
maneira iniludível, a injustiças das acusações feitas ao íntegro e
competente Dr. Euzébio de Oliveira. A leitura dos seus relatórios
infunde-nos a certeza de que jamais descreu da possibilidade de
existência do petróleo no País e, na medida de suas fôrças, decisivamente concorreu para que o Serviço Geológico fôsse dotado do
aparelhamento indispensável, sobretudo para a praticagem de perfurações de maior profundidade.

-

91 -

§ 9.º

1927
Ao redigir o Relatório imediato, o Ministro Lira Castro estende-se no exame do problema, alinhando considerações de alto interêsse.
Escreveu S . Ex. a:
"Em um país da extensão do nosso, aonde o mesmo
problema se apresenta sob aspectos diversos de uma região para outra e tanto reclamam a atenção do administrador, se êste quiser fazer obra prática, terá de escolher
dentre êles os que no momento se lhe oferecem em melhores condições de viabilidade e dar-lhes a preferência.
Nessas condições estão para mim os que dizem respeito às pesquisas do petróleo, à pomicultura, à sericicultura e às carnes. Cada um dêles, uma vez encaminhados, poderá concorrer para a prosperidade nacional com
contingente igual ou aproximado ao que hoje é representado pelo café.
Ocupando quase a metade do território da América
do Sul e cercado de países aonde o petróleo já está sendo
explorado económicamente, não é possível que só a nós
êle falte. As pesquisas até agora realizadas com elementos parcimoniosos dão as mais legítimas esperanças. Os
nossos técnicos do Serviço Geológico estão firmemente
convencidos da sua existência e só explicam a demora
no achado pela deficiência dos meios de que têm podido
dispor para as investigações.
·
Procurei, e continuo firme nesse propósito, dotar o
Serviço com os elementos julgados indispensáveis, entre
os quais ocupam o primeiro lugar as sondas para grande
profundidade. Infelizmente, o ano de 1927 foi quase todo
perdido pelos tropeços a cada passo levantados pelo Código de Contabilidade Pública, caindo-se, às vêzes, em
verdadeiro círculo vicioso, de que um simples exemplo dá
testemunha eloqüente.
Os fabricantes americanos de sondas, de acôrdo com
as suas normas comerciais, não embarcam a mercadoria
sem estarem pagos do preço. O Tribunal de Contas, porém, para registrar a despesa, exigia primeiro que a mercadoria fôsse entregue. As sondas não embarcaram, perdendo-se as verbas votadas no orçamento e o esfôrço despendido para a aquisição. No exercício corrente hei de
procurar a forma legal de sair da dificuldade.

-92-

A descoberta de poços de petróleo, salvo casos em
que intervém o acaso, exige o dispêndio de grandes capitais e porfiados trabalhos de busca, nem sempre coroados
de sucesso. Não raro acontece abandonarem-se investigações caríssimas, depois de verificar-se que a pista falhara.
As companhias, que se formam para essas investigações,
contam com a probabilidade dêsses insucessos, mas não
recuam no seu propósito, porque sabem que, encontradas
as preciosas bôlsas, a sua exploração compensará as pesquisas anteriores.
O Serviço Geológico, dispondo apenas dos recursos
orçamentários sempre concedidos parcimoniosamente,
além das outras dificuldades, ainda não pôde empenharse a fundo na procura do petróleo. O que está feito, porém, já vale pela certeza de que possuímos em vários pontos do território nacional, muito especialmente no Pará,
São Paulo e no Paraná.
Nutro a esperança de que as grandes sondas recémadquiridas, logo que sejam postas a funcionar, confirmarão o auspicioso prognóstico" (pp. 11-13).
Torna-se sugestivo acentuar que no trecho se !obrigam os dois
argumentos básicos da campanha que atraz deixamos resumida:
o da grande superfície do País e o da sua contigüidade com territórios petrolíferos das Repúblicas irmãs .
A preocupação do aprofundamento das sondagens já estava
acusando a influência das opiniões de Washburne.
E' de notar-se, ainda, a referência sempre feita à carência de
recursos com que vinha lutando o Serviço Geológico e aos entraves provenientes do Código de Contabilidade.
Ao especializar as atividades daquele Serviço, esclarecia:
"A Diretoria dêste Serviço providenciou, no comêço
do ano, para a concentração das sondas de que dispunha nas três regiões que atualmente oferecem maiores
probabilidades de conter petróleo em quantidade comercial: margens do Rio Iguaçu, perto de Pôrto União, nos
Estados do Paraná e Santa Catarina; Município de São
Pedro, no Estado de São Paulo; e Município de Itaituba,
no baixo Tapajós, no Estado do Pará. As únicas sondas
que estão trabalhando isoladamente são a do Riacho Doce,
no Estado de Alagoas, e a de Alambari, perto da Serra
de Botucatu, no Estado de São Paulo.
Estas sondas são do tipo Davis Calix, rotativas, trabalhando com aço granulado, exceto uma instalada em
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São Pedro, da fábrica Keystone Drill, a qual trabalha por
percussão. Durante o ano foram adquiridas mais três
sondas, da fábrica Keystone Drill, havendo-se providenciado para a compra de mais três da National Supply Co.
As sondas Keystone chegaram ao Pôrto de Santos
em princípios de julho, tendo sido transportadas para São
Pedro, Estado de São Paulo, em agôsto. Foi iniciada
imediatamente a sua montagem, mas em setembro o Govêrno Federal resolveu emprestar duas delas ao Govêrno
Estadual, a fim de pesquisar petróleo no Município de
Guareí. Assim, o Serviço Geológico ficou sómente com
três sondas para pesquisas em São Pedro, sendo duas de
batagens (uma nova e uma velha) e uma rotativa. O
Govêrno de São Paulo mandou transportar sómente uma
sonda para Guareí, tendo deixado a outra, cuja instalação já estava muito adiantada, em São Pedro.
As sondas em serviço nos Estados do Paraná e Santa
Catarina são em número de três, tôdas para 600 metros.
- No Estado do Pará trabalhou sómente uma sonda rotativa, instalada em Bom Jardim, povoado que demora a
alguns· quilômetros à montante de Itaituba. Tôdas as
sondas acham-se empregadas em pesquisas de petróleo.
No Estado de Alagoas a friabilidade das rochas e o
seu forte dobramento obrigaram a alargar o furo de exploração desde a sua bôca, o que foi executado com bom
resultado, atingindo a 31 de dezembro a profundidade
de 300 metros, o que permitirá levar a perfuração à profundidade máxima da sonda. A importância destas perfurações em Alagoas reside no fato de ser, agora, êste Estado do Brasil o único costeiro em que as formações apresentam espessura considerável de rochas sedimentárias,
contendo petróleo livre. Atendendo à existência de petróleo na costa, foram estudados vários trechos dos Estados
do Espírito Santo e Rio de Janeiro. No primeiro foram vistas algumas indicações superficiais que justificam a execução das sondagens; no segundo, êste serviço sómente
pode ter justificativa e apoio pela presença de depósitos
quaternários e terciários com facies litorâneo.
Na bacia do Amazonas, Estado do Pará, foi iniciada
a terceira sondagem nas proximidades de Itaituba, na
margem esquerda do Rio Tapajós. O gás natural, que se
escoa dos dois primeiros furos, é empregado na iluminação do acampamento, de modo que na perfuração do novo
furo, estão trabalhando duas turmas, o que permitirá
executá-lo com maior rapidez. No Estado de São Paulo,
tôdas as sondagens em execução no Município de São Pedro atravessaram os horizontes petrolíferos já conhecidos.
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Um dos resultados mais importantes dessas pesquisas diz respeito às condições de acumulação do petróleo
no subsolo paulista. Até hoje, somente em uma sondagem
se obteve porção apreciável de petróleo; nas demais sómente gôtas têm aparecido em vários horizontes; o próprio gás natural descoberto nas sondagens é insignificante. Êste modo de ocorrência prende-se evidentemente à
estrutura geológica da região que, segundo o testemunho
de todos os geólogos, é difícil de ser interpretada. Para
facilitar êstes estudos estruturais, o Serviço Geológico vai
adquirir aparelhos de prospecção geofísica, balança de
torsão de Eõtvos e magnetômetro de Oertling, com os
quais se determinará a estrutura das supostas zonas petrolíferas. A interpretação dos resultados permitirá não
somente fixar os locais mais adequados para execução das
sondagens, mas ainda empregar pela primeira vez, em
nosso País, os processos científicos de prospecção geofísica.
Uma das mais importantes descobertas feitas nessas
perfurações é a das águas artesianas, águas profundas
que vêm à superfície do solo, em virtude da pressão natural a que estão sujeitas. Muitas dessas águas, como as
de São Pedro e Alambari, em São Paulo e Itaituba, no
Pará, são altamente salinas, tendo uma composição semelhante à das águas do mar, embora com menor proporção de sais. Outras são ótimas águas potáveis, como
as de Itirapina (São Paulo), Ribeirão das Pombas (Paraná) e Taquara (Rio Grande do Sul). Assim, ficou provado que lençólis d'água artesiana são abundantes no
subsolo brasileiro, o que é de grande importância, pois
as águas vêm à superfície pelo efeito da pressão a que estão sujeitas, dispensando o emprêgo de bombas.
Assim as sondagens que o Govêrno Federal tem
executado em vários pontos do País acham-se plenamente
justificadas pelos resultados obtidos tanto teóricos como
práticos. Os resultados teóricos são os perfis geológicos
de nosso subsolo. Os perfís das sondagens são tão importantes que se acha constituído, na Rumânia, um comité
internacional para o arquivo de todos êles e no corrente
ano se reunirá em Bucarest o primeiro Congresso Internacional de Perfurações, ao qual já aderiram muitos países civilizados, inclusive o Brasil.
São resultados práticos: a determinação dos principais horizontes petrolíferos e da espessura das camadas
de esquistos betuminosos; a descoberta de água artesiana
e de gás natural. Somente a existência do gás natural
justifica as sondagens. Além dos seus usos conhecidos,
todos têm como certo que a metana - principal hidro-
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carbureto constituinte do gás natural, - será a matériaprima básica para a fabricação sintética do petróleo, pois
todos os processos idealizados para essa fabricação consistem em transformar combustíveis sólidos em metana,
em gasogênios especiais, e a metana em petróleo, por meio
de catalistas. :ii:stes processos exigem combutível sólido
para fabricar a metana; se esta substância se encontra
livre na natureza, torna-se claro que a fabricação sintética
do petróleo ficará muito mais econômica" (pp. 61-63) .
Sem dúvida, a falta de recusas orçamentários deveria restringir muito o número e a profundidade das sondagens; mas, é inequívoco que o Serviço Geológico, mercê da tenacidade e do prestígio
técnico do seu Diretor, ia aos poucos obtendo o instrumental
preciso.
A orientação doutrinária continuava a ser de Gonzaga Campos: a da caça aos indícios de que resulta a tática preferida pelos
chefes da Companhia Petróleos do Brasil- a de perfurar, perfurar,
perfurar - começava a ser posta de lado. As atenções volviam para
os estudos de estrutura e para a necessidade da prospecção geofísica.
Nesse ano de 1927, outros fatos atrairam a atenção da opinião
pública. A julgar pelo que transluz das informações oficiais, sempre discretas, o petróleo havia substituído a siderurgia no cartaz
da imprensa.
O petróleo começava a surgir espontâneo e. . . refinado, em
vários pontos .
Referindo-se a tais ocorrências, escrevia o Diretor Euzébio de
Oliveira:
"Antes de expormos o estado atual das pesquisas de
petróleo no Brasil, convém elucidar a questão da existência de produtos derivados do petróleo em poços superficiais, porque ocorrências desta natureza tornaram-se
comuns nestes últimos anos e foram consideradas como
possíveis jazidas de gasolina e querosene naturais.
O resultado definitivo dos estudos dessas ocorrências,
feitos pelo Serviço Geológico, é que tôdas elas são devidas
a produtos refinados do petróleo, gasolina ou querosene
e portanto qualquer tentativa de explorar semelhantes
ocorrências não pode ter nenhum apoio desta Diretoria.
estando condenada a completo fracasso.
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Os pontos do Brasil em que têm sido noticiadas estas
ocorrências de querosene e gasolina são: Itabuna, Bahia;
Sarandi e Campos Gerais, Minas Gerais; Guaratinguetá,
São Paulo; Caldas Novas, Goiás; e outros. Dentre estas
ocorrências destacam-se as de Campos Gerais e Guaratinguetá pela notoriedade que lhes deram as notícias publicadas na imprensa e a convicção com que a elas se referiram engenheiros com altas responsabilidades administrativas."
O geólogo Paulino Franco de Carvalho, encarregado de examinar as supostas jazidas de Campos Gerais e Sarandi, no Estado
de Minas Gerais, informava:
"De acôrdo com a sua ordem fui ver a mina (?) de
querosene de Campos Gerais, sôbre a qual já foram publicados dois artigos no "Minas Gerais": um do dr . Alvaro
da Silveira, Diretor da Comissão Geográfica e Geológica
do Estado de Minas Gerais (Jazida de óleo em Minas, edição do "Minas Gerais" de 18-8-925) e outro do engenheiro
Joaquim Gomes Michaeli (Fonte de óleo puro em Minas,
edição do "Minas Gerais" de 28-8-925) . Pondo de parte a
natureza geológica dos terrenos, formação gneissica totalmente desfavorável à existência do petróleo, examinei
a possibilidade de uma fraude, que se tornou evidente
pelos motivos que passo a enumerar:
1.º - O querosene só aparece no fundo da casa do
italiano, sr. Alexandre Scatolini, em brejo em uma argila
prêta com matéria orgânica.
2.0 - :alsse querosene sendo trazido pela água deveria
aparecer em uma grande extensão, onde se encontra o
lençól d'água.
3.º - Tendo o dr. Michaeli feito um único furo com
15 cm de diâmetro, apenas, findo o monjolo daí retirei, em
menos de meia hora, cêrca de um quarto de garrafa de
querosene. No entanto, no furo logo abaixo, feito pelo
dr. Alvaro da Silveira encontrei água com ausência de
querosene. Mandei esgotar essa água, aparecendo apenas
manchas de querosene sôbre a água que minava.
4. 0 - Apesar do italiano ter uma mina (?) de querosene no fundo da casa, prefere êle comprar na venda o
combustível, o qual é perfeitamente semelhante ao que
colhi no furo. Mando-lhe registrado os dois vidros contendo querosene que a senhora do italiano me forneceu, o
comprado na venda e o que retirei do poço para serem
aí comparados.

-97-

5. 0 - Propuz à senhora do italiano (êste não se achava
em casa) fazer uma vala de modo a elucidar o caso. Esta
me disse que só com a quantia de 50 contos eu poderia
iniciar os trabalhos. O que indica má fé dos proprietários."
Em conclusão, a opinião primeiramente emitida pelo
dr. E. Schaeffer de que o produto encontrado no córrego
da fazenda da Barreira era querosene tipo americano, foi
inteiramente confirmado pelos técnicos do Serviço Geológico que estiveram na região estudando-a sob o ponto de
vista geológico e tectônico.
Igual conclusão se aplica para a ocorrência de Sarandi, perto de Juiz de Fora, onde as rochas e estructura são
inteiramente semelhantes às de Campos Gerais."
O geólogo José Ferreira de Andrade, incumbido do exame das
ocorrências de Guaratinguetá, relatava:
"O simples exame do local, que está representado na
planta esquemática anexa, mostra que os poços Pl e P2,
nos quais se verifica o exudamento, estão situados entre
dois depósitos de gasolina, Dl e D2, distantes 68 metros
do primeiro e 79 metros do segundo depósito, aproximadamente.
:mstes poços, com a profundidade de 3,40 metros, foram perfurados em um páteo do prédio pertencente ao
sr. Coronel Ferreira Viana, através de terrenos resultantes de decomposição do gneiss atingindo ambos a superfície hidrostática do lençól d'água em profundidade aproximada de 3 metros. Entre os poços e o depósito Dl há
um desnível de cêrca de 5 metros, sendo mais ou menos
de dois metros a diferença de nível entre os mesmos poços e o depósito D2.
Aliando estas circunstâncias à inexeqüibilidade da
existência de petróleo em terrenos de idade arqueana, a
menos que a sua presença se pudesse explicar pela emigração de petróleo originário de sedimentos porventura existentes nas adjacências e tendo-se em vista a identidade
do produto recolhido nos poços Pl e P2 com a gasolina
do comércio, nenhuma dúvida poderia existir de que houvesse um escapamento nos depósitos infiltrando-se a gasolina em terreno mais ou menos permeável, indo se acumular sôbre o lençol líquido, em virtude da diferença de
densidade.
Em outro poço P3, perfurado a alguns metros dos
precedentes, não foi assinalada a presença de gasolina,
devido naturalmente a maior facilidade de escoamento na
direção Dl - Pl.
7-22 499

-

98 --

A Secção XI, interessando o depósito Dl e os poços
Pl e P2, esclarece convenientemente esta asserção.
Para uma prova definitiva, mandei escavar em tôrno
do depósito Pl. Notou-se logo uma forte impregnação
de gasolina nos terrenos visinhos, não tardando que se
verificasse claramente, em presença de todos os circunstantes, o escapamento de gasolina pela luva de junção,
imperfeitamente adaptada, do tubo ascendente de gasolina com o respectivo depósito.
A objeção apresentada por outros de que o pequeno
escapamento verificado não seria bastante para justificar
a quantidade de gasolina recolhida nos poços, não tem o
menor fundamento.
Basta lembrar que uma quebra de 3 a 4 litros por
dia não pode de nenhum modo ser pressentida, sendo mesmo inferior às perdas normais.
Durante 10 meses, que é o tempo em que está instalado o depósito, a perda corresponderia a cêrca de 1. 200
litros de gasolina que se acumularam sôbre o lençól líquido.
Desde que seja vedado o depósito e feito o esgotamento contínuo dos poços para dar escoamento à gasolina acumulada, esta desaparecerá completamente, no
fim de pouco tempo.
Não há, portanto, jazidas de petróleo em Guaratinguetá."
Nem só o aparecimento de tais fraudes, muito comuns em quadras de intensa publicidade, revelam o interêsse despertado pela
busca do petróleo no ano de 1927.
A resolução, tomada pelo Govêrno de São Paulo, de reorganizar e reaparelhar a sua Comissão Geográfica e Geológica, com o
fito de enfrentar o problema econômico da exploração de seus minérios com a abertura de um crédito inicial de 3. 000 contos de
réis para aquisição de sondas e incentivação de perfurações, reforçam a certeza da existência daquele interêsse.
A atitude do Govêrno paulista envolvia, talvez, uma certa
descrença na ação federal, razão por que o Diretor Euzébio de Oliveira, no seu relatório anual, depois de sumariar o trabalho até
então realizado, julgava-se no dever de concluir:
"O resultado de tôdas as sondagens feitas no Estado
de São Paulo já permite tirar algumas conclusões de caráter geral aplicáveis a todo território paulista.
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A primeira é a seguinte: No estado atual das pesquisas de petróleo no território paulista o valor dos indícios
superficiais é nulo .
As sondagens permitiram determinar 4 horizontes

petrolíferos, um de gás natural e lençól d'água salina e
mostraram que a estrutura das camadas é a monoclinal,
modificada pela ação das falhas e variações no mergulho
das camadas. A estrutura monoclinal simples contém
grandes quantidades de petróleo em vários países.
Devido, porém, ao pequeno mergulho das camadas
e ao reduzido número de sondagens executadas, o problema da localização de furos de sonda complica-se, visto
que dados geológicos com os quais se procura interpretar
a estrutura são muito escassos. As rochas eruptivas podem produzir uma estrutura anticlinal na zona imediata
de sua ocorrência e as falhas também podem atuar favoràvelmente em uma estrutura monoclinal de petróleo
como um anticlinal.
Também uma variação no mergulho em um monoclinal produz uma estrutura em terraço para a concentração do petróleo, e além disso atua como um fecho ou
tampa evitando a emigração do petróleo . São êsses fenômenos geológicos principais que podem favorecer a acumulação de petróleo em camadas com estrutura monoclinal. Assim, podemos dizer que o valor dêsses indícios no
Estado de São Paulo passou de vez para o domínio histórico; quando algum dia se quiser fazer a história das pesquisas de petróleo em São Paulo poder-se-á dizer que foram feitas sondagens em São Pedro, Alambari e Guareí
devido à ocorrência de afloramentos de camadas de arenitos, impreganados de asfalto.
Mas no estado atual de desenvolvimento das pesquisas de petróleo em São Paulo tôdas as sondagens deverão
ser feitas onde houver estrutura adequada e não indícios
superficiais.
Sem a construção de mapas geológicos estruturais
não é possível marcar com certeza os pontos para as
sondagens.
A construção nêsse mapa está sendo dificultada por
falta de continuidade dos afloramentos rochosos.
Convém agora esclarecer um ponto importante. Muita gente supõe que para descobrir petróleo é preciso fazer
sondagens de profundidades mínimas de 600 metros e que
a sondagem pode ser sempre aprofundada enquanto houver sedimentos. Isto é um êrro, cujas conseqüências são
várias, a principal sendo a grande perda de tempo e di-

-102 -

§ 10.º

1928
Em 1928, poucas são as palavras escritas sôbre o petróleo,
pelo Ministro .
Em compensação, o Diretor do Serviço Geológico pormenoriza os trabalhos realizados sob suas ordens:
"As pesquisas de petróleo foram continuadas nos Estados do Parâ, São Paulo e Paranâ.
No Estado do Parâ a terceira sondagem de Itaituba,
iniciada em abril, apresentou grandes dificuldades de
execução devido à espessura dos depósitos quaternârios
e terciârios que, contra tôda expectativa, tem uma espessura dez ou mais vêzes (86 metros) superior à das sondagens anteriores, localizadas a um quilômetro ao sul. A
necessidade imprescindível de manter o diâmetro mâximo
do furo de sonda até as proximidades de 100 metros fêz
com que, na perfuração dessa centena de metros, fôsse
empregada grande parte do tempo; somente no fim de
novembro foi possível atingir as formações consolidadas
do carbonífero tendo a sondagem atingido a 144 metros
em dezembro.
As três sondas adquiridas à National Supply Co.,
desembarcadas em Belém no dia 21 de setembro, foram
retiradas da alfândega em outubro. Sendo, porém, época
de estiagem, o seu transporte para Monte Alegre só pôde
ser feito em novembro do mesmo ano. De Monte Alegre deveriam ser transportadas para 15 quilômetros ao
norte, na região dos campos devonianos, entre as serras
do Ererê e Atajuri, onde passa a crista do anticlinal. Aí
foram localizados três pontos para as primeiras perfurações. O serviço, neste ano, limitou-se, nessa região, ao
transporte do material para os locais das perfurações.
Para determinação dêsses pontos foram feitos reconhecimentos geológicos em tôda a região ao norte de Monte
Alegre e estudado o Rio Maecuru até as suas cabeceiras
nas rochas silurianas com o fim de examinar a estrutura
das camadas ao norte de Monte Alegre. Ficou provado
que as camadas do Maecuru que mergulham para o sul,
levantam-se aflorando na base da Serra do Itajuri, onde
mergulha para NE, e na base da Serra de Arerê, onde
mergulha para SO. Assim, a estrutura anticlinal ficou
plenamente provada.
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No Estado de São Paulo prosseguiram as sondagens
de Tucum, Floresta, no Município de São Pedro e Bocaina, no Município de Botucatu. As sondagens de Araquá e Alambari foram dadas por terminadas na profundidade de 442 e 422 metros, respectivamente, sendo ambas negativas sob o ponto de vista da pesquisa de petróleo. Na segunda encontrou-se um lençól d'água artesiana
de caráter sulfuroso.
Na Estado do Paraná, a sondagem de Rio Claro atingiu à profundidade de 510 metros, limite da sonda.
Como não possuía o Serviço nenhuma sonda para substituí-la, foi o furo hermeticamente fechado para o prosseguimento em ocasião oportuna. A sonda foi transportadada para perto de Marechal Mallet, ficando terminada
o montagem em dezembro.
No Estado de Santa Catarina a sondagem da Piedade terminou na profundidade de 413 metros, nas formações glaciais consideradas negativas de petróleo para
esta região. A sondagem de Valões atingiu a profundidade de 515 metros, tendo sido suspensa até a chegada
de outra sonda de 1. 100 metros enviada de São Paulo.
A sonda de Valões foi remetida para São Paulo, onde será
empregada para sondagem em Xarqueada.
Assim, os resultados dessas sondagens do sul do
Brasil foram negativos em relação à descoberta de petróleo comercial e, como a geologia e a tectônica dêsses
Estados diferem pouco em grandes extensões territoriais,
é lícito concluir que as áreas em que o petróleo pode
ocorrer em quantidade comercial devem ser limitadas"
(pp. 52-61) .
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§ 11.º

1929
Balanceando os quatro anos de sua administração, assim se
pronunciava o Ministro Lira Castro sôbre o petróleo, que merecera
do Govêrno atenções especiais:
"Outra fonte de riqueza em que depositava grandes
esperanças, infelizmente até agora não correspondidas,
era a que nos traria a descoberta em nosso território de
depósitos de petróleo.
Abundante na América do Norte e na do Sul, só no
Brasil ainda não foi encontrado, não obstante ocupar o
nosso País quase a metade de tôda a América Meridional.
A Natureza que foi para nós tão pródiga em outros
dons nos teria recusado êste? Não crendo nessa exclusão e atribuindo a demora do achado à deficiência dos
meios de pesquisa, procurei dá-los ao Serviça Geológico
e Minerálógico, a cujo cargo estão os estudos sôbre
o assunto.
Em três pontos do nosso território acreditam os téccinicos do Serviço poderem ser encontradas jazidas de petróleo jorrante, não só pela formação geológica do terreno
como por sinais que denunciam a sua existência .
Paraná, São Paulo e Pará seriam essas regiões privilegiadas, reunindo o último as maiores probabilidades.
O bom senso prático aconselha que se acentuem os
esforços aonde o bom êxito é mais provável, e é naqueles
três Estados que, presentemente, se estão intensificando
as pesquisas.
No Paraná e em São Paulo trabalham as antigas
sondas que encontrei em serviço, para 500 metros de profundidade . Para as investigações no Pará adquiri nos Estados Unidos três sondas para 1. 500 metros e com o auxílio
delas havemos de resolver dentro de mais algum tempo se
ali existe ou não petróleo .
Pudesse eu ter posto essas sondas a funcionar, como
pretendi, logo no início de minha administração e aquela
incógnita já hoje seria conhecida. Infelizmente, pelas dificuldades criadas pelo Código de Contabilidade, perdi
completamente os anos de 1927 e 1928, só podendo ser iniciadas as pesquisas no comêço de 1929 e mesmo assim
lentamente.
Sendo a região onde trabalham as sondas de dificil
acesso, os empecilhos e contratempos que surgem a cada
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momento seriam para desesperar se não animasse os pesquisadores a convicção de que, afinal, serão compensados todos êsses afanosos labores pelo encontro do precioso produto.
A iluminação dos acampamentos já é a gás natural
e a sondagem já revelou a existência do lençól de água
salgada, que sempre denuncia a proximidade do petróleo.
Tudo nos autoriza a crer, portanto, que a região de
Monte Alegre, no Pará, vai ter as promícias da descoberta, a menos que um dêsses acasos providenciais não
revele a existência do petróleo em outro local, quando
menos esperado, como tem sucedido em outros países.
Essas sondagens estão distribuídas dês te modo: 9 no
Estado do Pará, 4 em Minas Gerais, 4 no Distrito Federal, 1 no Estado do Rio, 11 no de São Paulo, 4 no
do Paraná, 4 em Santa Catarina e 1 no Rio Grande do
Sul. No Estado do Pará, São Paulo, Paraná e Santa Catarina o objetivo das sondagens é estudar as possibilidades da existência de horizontes petrolíferos das formações carboníferas e devonianas no primeiro Estado e
permeanas nos demais, cujos característicos muito se
aproximam das de formações idênticas de alguns países
produtores dêsse combustível. Nos Estados de Minas
Gerais e do Rio Grande do Sul as indagações são complemento das prospecções superficiais nas regiões diamantíferas e metalíferas. Finalmente, no Estado do Rio e
Distrito Federal elas visam o estudo dos lençóis aqüíferos
subterrâneos e o seu aproveitamento para fins industriais.
Se os resultados das pesquisas forem negativos, não
deveremos desanimar mas sim continuá-las em outros lugares, consolando-nos com a lembrança de que insucessos
iguais se têm registrado em países mais bem aparelhados
do que nós o somos, só chegando o triunfo depois de muitas desilusões, de que é exemplo o México, hoje o segundo
país produtor de petróleo do mundo.
Ocupando mais da quinta parte do continente, onde
o petróleo é mais abundante, não é crível que o não possuamos também.
A Geologia Histórica do Brasil ainda está muito atrazada, modificando-se de ano para ano e assim sendo não
é difícil que sejam encontradas em outras zonas formações tectônicas que permitam a existência do petróleo,
além das até aqui registradas" (pp. 444-45).
Entretanto, as informações mais precisas, relativas ao ano de
1929, são as seguintes do Diretor do Serviço Geológico:
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"As demais constituiram a campanha do ano de estudos das formações presumivelmente petrolíferas do
nosso subsolo.
Em geral os trabalhos se desenvolveram normalmente, embora tenham sido registrados alguns acidentes
inevitáveis em serviços de tal natureza.
Foram perfurados sómente durante o ano um total
de 3291,10 metros, somadas as cotas de tôdas as sondagens. Se compararmos o rendimento entre elas, verificaremos uma sensível desigualdade, justificada pela diversidade do subsolo, fator preponderante, diversidade
esta ligada mais à resistência do material atravessado pela
sonda do que propriamente da sua natureza, isto é, considerado o ponto de vista petrográfico .
Com efeito, confrontando o perfil de uma sondagem
no Estado do Paraná com o de uma em São Paulo,
verifica-se que, conquanto sensivelmente as mesmas formações geológicas com o mesmo caráter petrográfico, a
resistência do material é bem diferente, em virtude das
perturbações locais produzidas pelas rochas eruptivas e
maior grau de decomposição.
Mesmo em sondagens muito próximas como as de
números 81 e 79 separadas apenas por pouco mais de 2
quilômetros se verificam essas dissemelhanças. Enquanto
os perfis geológicos apresentam uma quase identidade,
as paredes dos furos r,.presentam grande diferença de resistência sob o ponto de vista da estabilidade, tornando
o trabalho em uma mais difícil do que na outra.
Conforme já nos referimos, as sondagens no Estado
do Pará estão localizadas em Itaituba e Monte Alegre.
Em Itaituba foi constatada a existência de gás natural
combustível e rochas impregnadas de petróleo no horizonte devoniano, e a sondagem n.º 79 patenteou uma perturbação local representada por uma falha com desnivelamento de cêrca de 30 m e foi terminada à profundidade de 327,17 m, sem porém atingir as rochas metamórficas do gás combustível como nas outras sondagens,
embora tenha sido atravessado o seu horizonte. A falha,
portanto, deve-se atribuir êste fato.
Em Monte Alegre, onde as formações geológicas
permitiram a localização de um domo bem caracterizado,
as três sondagens, que aí estão sendo praticadas, iniciaram a perfuração no devoniano, e a mais profunda que
já conta mais de 160 m continua cortando a mesma formação.
No Estado de São Paulo, após estudos mais detalhados das estruturas das formações geológicas, as sondas
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foram concentradas nas imediações de Xarqueada, porém,
até agora não atravessaram ainda completamente a
série Passa Dois do permiano. Estas sondagens são as
de números 79, 81 e 85 e mais recentemente a de n.º 90,
que estão respectivamente com 293m,24, 224m,27, 158m,OO
e l 73m,90 de profundidade .
No Paraná a sondagem n.º 80 de Afonso Camargo
verificou a existência de rochas impregnadas de petróleo
em horizonte bem mais elevado do que as suas semelhantes em São Paulo, e, em relação à exposição das formações geológicas da região, a confirmação da existência de
uma anticlinal. Em Marechal Mallet, a sondagem n.º 75
que está com 468,29 metros de profundidade tem fornecido as mesmas informações que as realizadas no mesmo
município, isto é, arenitos, filhelhos e calcáreos impregnados de petróleo, porém, sem denunciar a existência de
gás combustível .
A sondagem n.º 82 em Ouro Verde, Santa Catarina,
atravessou à profundidade de 54,04 metros uma camada
que desprende pequena porção de gás combustível, e corta atualmente na profundidade de 131,50 m folhelho do
grupo Irati da série Passa Dois" (pp. 435-36).
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§ 12.º

1930-1931
· Na "Introdução" do seu Relatório, escrevia o eminente Sr.
Assis Brasil, a quem a Revolução entregara o Ministério da Agricultura:

"Quanto à exploração do subsolo em busca de combustível líquido, é uma medida que se justificaria só com
a realidade do sentimento nacional. O Brasil é meia
América do Sul, em território; toca em todas as colônias
e em todos os países independentes do continente, menos
um; a quase totalidade dos seus vinzinhos já verificou possuir petróleo, alguns em formidável quantidade; só o Brasil não o terá? É uma questão de dignidade nacional verificá-lo.
Se o govêrno precisasse de argumento justificativo
para entrar em plena atividade neste particular poderia
contentar-se com o seguinte raciocínio: "admita-se que
o Brasil possa não ter petróleo; o modo de o provar é
sondar o subsolo; quem nos diz que nessa sondagem do
subsolo êle não poderá aparecer?" (pp. 15-18) .
O histórico referente aos trabalhos do Serviço Geológico era
extenso e minucioso:
"As pesquisas de petróleo continuaram obedecendo à
orientação já traçada, isto é, conjugando as observações
colhidas das prospecções superficiais com os resultados
das sondagens até então realizadas. Assim, no Estado do
Pará prosseguem as sondagens na região de Monte Alegre, onde foi denunciada a existência de estrutura em
domo, e à margem direita do Rio Tapajós, onde se verificou
a existência de gás natural combustível. Estas sondagens, em número de 4, catalogadas sob os números 78, 83,
84 e 99, estão atualmente com as profundidades de 383,85, 382,50, 282,86 e 142,83 metros, respectivamente.
A natureza das rochas atravessadas determinou, pela sua
dureza, principalmente no de n.º 78, um estreitamento de
secção, exigindo trabalho extraordinário de restabelecimento do diâmetro primitivo do furo.
Continuam despertando interêsse as sondagens que
estão sendo feitas na região próxima à Estação de Xarqueada, no Estado de São Paulo. Trabalham, aí, atual-
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mente, duas sondas, fazendo os furos números 81 e 107.
O primeiro já atingiu a profundidade de 756,50 metros,
tendo atravessado novos horizontes em que se tem verificado impregnação de petróleo. A sondagem n. 0 107, iniciada no princípio do ano de 1931, está atualmente com
273,07 metros de profundidade. Pouco distante desta sondagem foi escolhido novo local para instalação de uma
das sondas restituídas ao Serviço Geológico pelo Govêrno
do Estado de São Paulo. A instalação está quase terminada, devendo iniciar-se em breve a sondagem registrada
sob n. 0 112.
No Estado do Paraná, iniciou-se a sondagem n.º 103,
em Guimarães Carneiro, a qual atingiu a profundidade
de 42,50 metros, estando em vias de conclusão a montagem de outra sonda em Barbosa.
Em Santa Catarina, duas zonas estão sendo pesquisadas: a de Canoinhas, próximo à cidade do mesmo nome,
cuja sondagem sob n. 0 82, prossegue-se, após penoso trabalho de alargamento e revestimento do furo, a qual atin·
ge, atualmente à profundidade de 402,85 metros, e a de
Lajes, onde a sondagem, 86, foi dada por terminada
à profundidade de 288,71 metros, depois de cortar
uma grande espessura de fenolita, rocha eruptiva.
Pelo corte feito, supõe-se ser em dique a forma da ocorrência, o que determinou a interrupção do serviço. Nas
sondagens acima referidas não se obteve nenhuma quantidade de petróleo comercial ..
Os estudos da região carbonífera de Santo Antônio,
Município de Bagé, no Rio Grande do Sul, foram iniciados em outubro p.p., com a sondagem n. 0 105, que está,
atualmente a 26,63 metros de profundidade, tendo atravessado um lençól d'água artesiano.
O Serviço Geológico adquiriu alguns aparelhos para
pesquisas geofísicas de petróleo e contratou um técnico
especialista que já se acha no País, para operar nas zonas
mais promissoras e instruir os seus técnicos .
AUX!LIOS - Além das sondagens realizadas diretamente pelo Serviço Geológico, outras têm sido praticadas no País, quer visando petróleo, quer procurando orientação mais segura na continuidade dos trabalhos de exploração industrial de nossas minas de ouro, quer,
finalmente, fazendo a cubagem das reservas carboníferas
do Rio Grande do Sul. Na execução dessas sondagens,
valioso tem sido o concurso do Serviço a particulares,
emprestando-lhes suas sondas, como, por exemplo, à Companhia Minas de Passagem, para estudo da antiga região
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do "Cavalo Branco"; à Mina de Morro Velho, que está
realizando uma sondagem no Morro da Glória", próximo à estação de Honório Bicalho; à Companhia Brasileira de Petróleo Cruzeiro do Sul, que realizou trabalhos de
perfuração perto de Bofete, Município de Tatuí, no Estado de São Paulo, para verificar a ocorrência de petróleo; à Companhia de águas São Lourenço, em Minas,
que está fazendo uma captação sob moldes científicos,
e à Companhia Carbonífera de Butiá, para a estimativa
de suas reservas de carvão. O Govêrno do Estado de
São Paulo realizou também algumas sondagens com duas
sondas emprestadas pelo Serviço" (pp. 112-114) .
O apêlo à geofísica aí estava a atestar a transição que se ia
operando nas diretivas práticas do Serviço.
"Furar, furar, furar" - seria correr os riscos de grandes e
inúteis dispêndios para acertar-se na primeira reserva de petróleo,
tão aleatória quanto uma sorte grande de loteria. Era preciso apelar, pois, para seguras indicações de ordem científica antes de
começar a "furar".
Convém reparar, igualmente, que, sob o domínio da mentalidade reinante no Ministério antes de 1933, não havia qualquer
atrito entre o serviço oficial e as emprêsas particulares, havendo
antes, um regime de livre cooperação.

QUADRO DAS SONDAGENS PARA PESQUISA DE PETRÓLEO NO BRASIL
(Cifras referentes a 31 de dezembro)

1931
ESTADOS

Localidade

N.0 do furo

Profundidade

Pará .....................•

Monte Alegre Sulfurosa

78

453,61
(1)

Rei. 1931, pgs, 4 e 13

Idem ......................

Monte Alegre Sta.
Helena

83

435,87

Rei. 1931, pgs. 4 e 13

Idem .....................

Monte Alegre
Itajuri

84

304,16

Rei. HJ31, pgs, 4 e 13

Idem .....................

Barreiras Itnituba
M. E. do Tapajós

99

134,00

Rei. 1931, pgs. 4 e 13, 76 e

Paraná ...................

Guimarães Carneiro

103

42,50

Rei. 1931, pgs. 4 e 17

Idem ......................

Idem

113

38,20
(2)

Rei. 1931, pgs. 4, 17 e 18

Santa Cata ri na . ...........

Ouro Vedre ........

82

442,85

Rela. 1931, pg. 18
Rei. 1932, pg. 11

Idem .....................

Lages

86

l!90,90
(4)

Rei. 1931, pgs. 5 e 18

São Paulo ................

X arqueada

81

768,00

Rei. lü31, pgs. 4 e 17

Idem ... ..................

Idem

90

472,92

Rei. 1931, pg. I7

Id~m .......•.............

Idem

107

279,85
(5)

Rei. 1931, pg. 4 e 17

rdem ........•............

S. Pedro - a 500 ms.
do furo 107

112

91,72

(l!)

Referência

Perffs ou resultados

Aos 119,12 penetrou no diabásico.

Grupo Est. Nova, depois de cortar série Rio de
Encontrou fonolito na extensão de
R~Lsto.
10!!,SO ms., em atravessai-o.

Rei. 1932, pg. 11

(1) Foram gastos 3 mêses de trabalho na retificação do furo. - (2) Camada de seixos rolados obrigou a mudança da sonda. Ab:>ndonada. - (3) Camada
de seixos rolados perturbou os trabalhos. - (4) Dada por terminada.. A sonda. foi transportada para o local do furo 116. - (5) Abandonado devido à prisão dn
ferramenta.

-115 -

§ 13.º

1932
. O Relatório relativo ao ano de 1932 não chegou a ser confeccionado· Entretanto a matéria foi condensada no discurso com
que o Dr. Mário Carneiro transmitiu a pasta ao novo ministro Major Juarez Távora.
Eis a parte atinente ao Serviço Geológico:
"Os trabalhos de sondagem para pesquisa de petróleo
e carvão de pedra, veieiros metalíferos e águas subterrâneas, prosseguiram com tôda regularidade .
Foram executados 29 sondagens nos Estados do Pará,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, com um total de 4. 363
metros de perfuração" (Rei. Min. Távora, 1933-34, p. 12).
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§ 14.º

1933
Assumindo a direção do Ministério, o Major Juarez Távora,
secundado por um grupo de homens moços e de ousada iniciativa,
operou desde logo a reorganização de suas dependências, passando
o Serviço Geológico a fazer parte da Diretoria Geral de Pesquisas
Cientificas (Dec. n. 0 22. 338, de 11-1-1933) .
:t!::sse plano, todavia, ao ser executado deveria sofrer nova remodelação, sendo, no momento, de interêsse referir apenas a atinente à criação da Diretoria Geral da Produção Mineral, instituída
pelo Dec. 23. 016, de 28 de julho daquele mesmo ano, compreensiva
daquele Serviço, então denominado Instituto Geológico e Mineralógico do Brasil.
Tais reorganizações, como era natural que sucedesse, restringiram as possibilidades de realização prática, volvendo-se tôdas as
atenções para os problemas de readaptação interna.
Encarregado de chefiar a Diretoria Geral da Produção Mineral, o Dr. Fleuri da Rocha, eminente professor da Escola de Minas
de Ouro Prêto, cogitou desde logo de inventariar os trabalhos efetuados até a sua posse e concentrar os planos de ação a desenvolver dali por diante .
O balanço dado no setor paulista do petróleo sumaria a doutrina seguida pelo Serviço Geológico no período corrente de 1920
a 1932, pondo-a em confronto com as opiniões emitidas por Chester W. Washburne, no seu relatório - Petroleum Geology of the
State of São Paulo, publicado em 1930.
Eis a sua conclusão:
"A análise dos resultados obtidos até essa data nos
trabalhos de prospecção do petróleo em são Paulo e o
exame crítico da orientação que os presidiu, levou a Diretoria de Minas a elaborar um programa de ação, capaz
de conduzir a uma solução decisiva sôbre a existência
ou não de petróleo permotriássico e também a estabelecer as diretrizes gerais para investigar a ocorrência
de petróleo devoniano, programa êsse inspirado em
larga medida no que foi adotado em 1918-1919, na GrãBretanha, para a procura do óleo mineral e que se sumaria nos ítens seguintes:
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1) Execução de levantamentos magnetométricos e
topográficos dos anticlínios mencionados por Washburne
e Morais Rêgo com o fito de determinar sua verdadeira
natureza - se domas incompetentes ou anticlinos devido
a dobramento - e localizar por isogâmicas as massas
diabásicas subterrâneas.
2) Nos casos favoráveis, verificação para cada um
das possibilidades de rochas reservatórios e rochas coberturas.
3) Estudo pelos especialistas citados das possibilidades oleogenéticas do Irati.
4) Execução de uma ou duas sondagens profundas
sôbre o derrame basaltico do Oeste do Estado, em lugar
onde a geofísica acusar as menores espessuras da eruptiva,
com o fim de investigar as possibilidades de acumulação
do petróleo Irati sob o trap basáltico.
5) Execução de um programa de sondagens, rigorosamente bem fundamentado, após as conclusões favoráveis dos itens 1, 2 e 3".
A execução dêsse programa deveria consumir os meses restantes do ano de 1933 e os primeiros de 1934.
§ L5. 0

1934
Em março de 1934, uma nova e grande reforma se fazia nos
serviços do Ministério, passando a Diretoria-Geral da Produção Mineral a constituir o atual Departamento Nacional da Produção Mineral, em virtude do Dec. 23. 979, de 8 daquele mês.
A despeito disso, o programa organizado pelo Diretor Geral
Fleuri da Rocha fôra cumprido em grande parte, conforme se infere da seguinte exposição transmitida ao Ministro:
Sr. Diretor do Departamento Nacional da Produção
acabam de proceder a estudos de sondagens no Sul do
Mineral.
Diante do parecer dos técnicos dêste Serviço que
País e em face dos estudos anteriormente executados sôbre a geologia do vale do Rio Tapajós, desfavoráveis ao
prosseguimento das perfurações nessa região, e tendo
em vista, sobretudo, a proposta orçamentária para o exercício financeiro atual, - cabe-me levar ao vosso conhe-

-119 -

cimento que resolvi suspender, nesta data, os trabalhos de
sondagens números 121, 112 e 122, respectivamente, em
Bela União (Rio Grande do Sul), em São Pedro (São Paulo) e em Barreiras (Pará).
Aproveito o ensejo, Sr. Diretor, para focalizar alguns
aspectos do resultado das investigações geológicas e geofísicas até aqui realizadas, visando sobretudo apurar a
legitimidade de localizações de furos de sonda, em certas regiões do Estado de São Paulo.
Em relatório que oportunamente será apresentado,
ser-vos-á esclarecida a origem das supostas estruturas
definidas pelo geólogo C. Washburne. Com efeito, foram elas resolvidas em simples deformações locais por injeções lacolíticas ou de falhas e fazem parte, antes, de
um processo magmático do que do de deformação estrutural por dobramento da massa continental da crosta terrestre. O processo diastrófico, permotriássico e post triássico não foi, porém, orogênico. O escudo, ou seja o massiço meridional brasileiro, não se consolidou após o colapso triássico, pelo sistema orogenético, ou, mais claramente, por compressões tangenciais que desenvolvessem "stress" ou estados de tensões favoráveis à reconstrução da crosta pela transformação termodinâmica
do trabalho mecânico, em reajustamentos moleculares de
ordem físico-química. Dessa forma, é do fenômeno de
polimerização de substâncias hidrocarbonáceas, contidas
nos sedimentos, de que resulta o petróleo.
Nas regiões petrolíferas, a atividade magmática é um
acidente no quadro geral de transformação de rochas matrizes do petróleo. Por si só, não opera, senão localmente e assim mesmo determinando uma destilação destrutiva de substâncias hidrocarbonáceas.
Acontece, entretanto, que os fenômenos diastróficos,
cujos prolegómenos se verificaram no início da sedimentação permotriássica, tiveram um caráter disruptivo. O
massiço meridional provàvelmente por um efeito isostático, sofreu deslocamentos verticais, cujo efeito foi o cisalhamento repetido em direções de menor resistência. A
conseqüência natural seria um verdadeiro naufrágio dos
blocos continentais, no substractum basáltico que se insinuou pelas fendas e derramou-se pela superfície. Assim,
desenhou-se uma fase catastrófica, com seus derrames de
lavas basálticas. O resultado foi a consolidação do massiço, novamente, cujos blocos e fragmentos foram soldados
pelas injeções e derrames.
Não obstante isso, verifica-se um processo em vaso
aberto, de franca comunicação com o exterior; de tal
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modo tôda matéria volátil destilada do horizonte Irati
teria escapado e se perdido por combustão, em contacto
com o ar, ou arrastada em forma de vapôres pelas correntes de ar.
O que ficou de uma tal hecatombe siclópica foi um
resíduo asfáltico, impregnando formações areníticas.
Esta a conclusão a que se pode chegar em relação
aos estudos realizados pelos técnicos dêste Serviço e que
resumo neste ofício, para vosso conhecimento e fins
convenientes .
De acôrdo com os resultados das pesquisas por sondagens, realizadas até agora, estudos geológico-estratigráficos no campo e interpretação geológica de alguns
dados geofísicos, foi elaborado o seguinte programa de
pesquisa de petróleo no Sul do País, levando em conta
sobretudo as condições atuais:
1 - Prosseguir igualmente a sondagem de Jaguariaíva, n. 0 123, até atravessar todo o Itararé, entrando nos
folhelhos devonianos, ou esgotando a capacidade da sonda.
2 - Prosseguir igualmente a sondagem de Canoinhas, n.º 82, com uma sonda de maior capacidade, até
atravessar os sedimentos glaciais, comprovando, assim, a
existência ou não, nesta parte de bacia, de rochas elásticas debaixo do Itararé.
3 - Iniciar uma nova sondagem com uma sonda de
1. 500 metros de capacidade, que será locada a Oeste de
Tibagi, no Estado do Paraná. O fim desta sondagem
será o estudo da completa coluna devoniana, tal como se
apresenta nos afloramentos, nessa região.
A nova sondagem não visará um fim direto para
encontrar camadas petrolíferas exploráveis, senão um estudo estratigráfico e tectônico-geológico das características e possibilidades latentes dos sedimentos devonianos
no Brasil, e a sua correlação com o devoniano presumidamente petrolífero da Bolívia.
As sondagens de Jaguariaíva (n.º 23) e Canoinhas
(n.º 82), possivelmente poderão ser concluídas até fins
dêste ano.
Para a nova sondagem a ser localizada a Oeste de
Tibagi, assim como para tôdas as futuras sondagens no
Sul e Oeste do País, sondas de uma capacidade mínima
de 1. 500 metros se tornam indispensáveis, particularmente considerando que as sondagens de profundidade
são o meio básico de comprovar a existência ou não do
petróleo no subsolo do País.
A aquisição dessas sondas é essencial para a resolução do problema do petróleo dentro do período de quatro
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anos, como foi previsto no Programa de Estudos Econômicos, organizado pelo S . F. P. M .
Quanto às sondagens no Estado do Rio Grande do
Sul, o estudo in situ da bacia sedimentária dêsse Estado, assim como da República do Uruguai, acrescido com
os resultados das numerosas sondagens efetuadas nesse
País - geolàgicamente continuação do Rio Grande do
Sul - dão amplas provas da esterilidade daquela região,
tornando-se supérfluas as sondagens subseqüentes naquele Estado.
A região de São Pedro, no Estado de São Paulo, é do
ponto de vista geológico-estratigráfico e tectônico, francamente negativa para futuras pesquisas de petróleo nessa região, confirmando-se na estrutura local o caráter de
um graben.
A vista do exposto, o Ministro Távora, em maio, relatava ao
Chefe do Govêrno Provisório:
"O problema do petróleo em São Paulo mereceu cuidadosa consideração. Tendo conduzido os dados geológicos anteriores e os nossos estudos realizados a uma conclusão desfavorável à existência de petróleo, em depósitos
de valor econômico, nas zonas já pesquisadas, deliberou-se
empreender uma investigação geofísi®, no sentido de
alcançar elementos confirmadores ou não. Os resultados
até agora obtidos confirmam as previsões e conclusões
dos geólogos .
A região de São Pedro foi eliminada como francamente negativa do ponto de vista geológico-estratigráfico
e como conseqüência foi ordenada a suspensão da sondagem que ali se procedia. As sondagens de Bela União
(Rio Grande do Sul) e de Barreiras (Pará) foram suspensas por motivos da mesma ordem.
Os trabalhos de pesquisa de petróleo serão concentrados em áreas preJetreminadas pelos estudos geológicos
e geofísij!os. A oeste de Tibagi (Estado do Paraná) será
iniciada nova sondagem para verificação das características e possibilidades latentes dos sedimentos devonianos
no Paraná e a sua correlação com o devoniano presumidamente petrolíferos da Bolívia.
Ao mesmo tempo, no Sul do País, prosseguirão as
sondagens de Jaguariaíva e de Canoínhas, para verificação da existência ou não de rochas elásticas, sob os sedimentos glaciais" (p. 34) .
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O maior esfôrço empenhado pelo Ministro Távora e pelo Departamento Nacional da Produção Mineral não ficou, porém, constando do Relatório de 1934.
Embora desenvolvido com ímpeto, brilho e patriotismo, singelamente se relata na coletânea - O Ministro da Agricultura perante a Assembléia Nacional Constituinte - publicada pela Diretoria de Estatística da Produção.
Graças a êle, a Nação pôde enfrentar com tranqüilidade a
crise da descoberta do petróleo, que, em todos os países, tem provocado surpreendentes repercussões.
Consideremo-nos felizes de haver, com o tempo límpido e em
plena calma, resolvido magistralmente um problema que, se proposto na refrega do conflito de grandes interêsses, não teria solução ou a teria em condições desfavoráveis.
O exemplo do México e da Argentina ai está para nos convencer do acêrto das deliberações tomadas pela Constituinte, sob os
influxos e desvelos do Ministro Távora e dos técnicos do Ministério.

PARTE QUARTA

CRíTICA DA AÇAO OFICIAL
- Orientação cientifica
- As experiências da Espanha

§ 1.º
ORIENTAÇAO CIENTÍFICA

Consoante vimos, de 1918 a 1927 os trabalhos de pesquisa de
petróleo, efetuados pelo Ministério da Agricultura, obedeceram a
·uma orientação preferentemente indicia!.
O fato da descoberta, no México, de campos petrolíferos reladonados a rochas eruptivas, tornando aceitável a hipótese de sua
emersão através das fendas abertas e dos deslocamentos produzidos por ocasião das intrusões e principalmente no contacto das
eruptivas com as sedimentárias, fizera reaparecer, entre nós, a
esperança de que êle pudesse ser encontrado nas regiões condenadas pelo parecer de I. C. White.
Muito concorria para essas esperanças a incerteza reinante
a respeito da origem provável do petróleo, sendo que as teorias no
momento mais aceitas eram a de que êle se formara nas rochas
betuminosas por via de intensas reações físico-químicas, ou a de
que, formado no esquisto, dêle se expelia pela ação capilar da água,
indo acumular-se nas camadas de rochas mais porosas.
Dava sua preferência à primiera em 1918, o geólogo Euzébio
de Oliveira, a julgar por êsse trecho escrito sôbre o petróleo de Alagoas:
"Petróleo genuíno existiu e talvez ainda exista na
série de Alagoas, como prova a presença de asfalto em cer-
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tas camadas do distrito de Riacho Doce. O ponto principal a elucidar é se o asfalto provém de lençól de petróleo
ou das rochas betuminosas."
A segunda hipótese era a sustentada oficialmente, no relatório de 1920, que mal encobre a profunda perturbação trazida à
geologia do petróleo pelas descobertas mexicanas. Sustentava o
Serviço Geológico, não sabemos se já com adesão do Dr. Euzébio
de Oliveira:
"Atualmente vai começando a ter fôrça a teoria que
dispensa em parte as tensões orogênicas dos anticlinais.
O óleo vem dos esquistos betuminosos .
O material sólido contido nos xistos betuminosos muda-se pela pressão em petróleo, em certas áreas locais,
onde se dão apenas movimentos diferenciais. A acumulação do óleo nas câmaras exploráveis faz-se pela ação
capilar da água, que embebendo-se no esquisto quase impermeável expele o óleo para as camadas mais porosas. i
apenas necessário um sistema de falhas ou de juntas que
favoreçam o contacto do esquisto com o material poroso
impregnado de água, e permitam a respectiva troca de
posição. Esta teoria não inquina a dos anticlinais, porque
as áreas dos maiores movimentos diferenciais encontramse justamente nesta estrutura. Apenas exige as falhas
acusadas nas camadas mais profundas que podem aliás
não ser notadas na estrutura aparente à superfície.
Demais a teoria é comprovada pelo método experimental demonstrando os fatos com experiências em que se
empregam os esquistos betuminosos, e as áreas que recebem o óleo contido naqueles.
Em todo caso o grande número de fatos adquiridos
e observações têm permitido o descobrimento de um sem
número de jazidas e campos petrolíferos."
Somente em 1927, conforme acentuamos, o Serviço Geológico,
por seu novo Diretor, estabelecia alguns pontos de vista doutrinários à margem daquele critério, acentuando a importância do fator formação estrutural. Contudo, a possibilidade da existência
de jazidas petrolíferas relacionadas com eruptivas continuava a
ser sustentada pelos geólogos do Ministério. Pelo menos Morais
Rêgo a ela ainda se reportava no seu estudo publicado no Relatório anual de 1930, embora discutindo a hipótese da formação
das matérias betuminosas por destilação local dos folhelhos do
Irati.
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Eis como se pronunciava a êsse respeito:
"Não é possível absolutamente pôr em dúvida apresença quase constante das eruptivas junto às impregnações betuminosas e é verossímil supô-las em profundidade, nos casos raros em que não afloram.
Sem embargo, parece-nos não ser prudente atribuir
a origem de matéria betuminosa à destilação dos folhelhos betuminosos do Irati, devida à proximidade da massa ígnea. O metamorfismo produzido pelo magma que
consolidado deu origem às eruptivas do sistema de Santa
Catarina é reduzido e de caráter local. A nosso entender,
a matéria betuminosa gerou-se em processos de caráter
mais geral, a que foram submetidos os folhelhos betuminosos, quiçá o petróleo formado em fenômenos anteriores. Os estudos que vamos fazendo das estruturas do
sistema de Santa Catarina têm mostrado a localização
das ocorrências de arenito betuminoso nas proximidades
dos eixos das dobras anticlinais. :f!:sse fato sugere relacionar o processo, que deu origem a essas impregnações,
ao dobramento das camadas. De qualquer maneira, a
presença dos arenitos betuminosos é indício de que os
folhelhos sofreram um processo geral de destilação, podendo estar ainda em profundidade grande parte do óleo
resultante, ou mesmo a existência de petróleo formado
diretamente."
Entretanto, nesse mesmo ano de 1930, o geólogo Chester W.
Washburne publicava o seu relatório intitulado: Petroleum Geology of the State of São Paulo, no qual divulgava as últimas noções científicas sôbre "rochas-reservatórios e rochas de cobertura", defendendo a hipótese já antecipada, da provável formação
do petróleo no folhelho do Irati e da existência de suas reservas
no devoniano, a êle subjacente, consoante se verificava na Bolívia
e na Argentina.
Assumindo em 1933 a direção dos serviços oficiais da produção
mineral, o Sr. Fleuri da Rocha, no tocante ao petróleo, deliberou
empreender um balanço das observações colhidas nas sondagens
até então realizadas, para contrastear os seus resultados com a
geologia específica de maior voga, no País, partindo do seguinte
resumo do parecer de Washburne sôbre as possibilidades petrolíferas de São Paulo:
1 - A estratigrafia e a estrutura são apropriadas
para petróleo;
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2 - Como matriz do petróleo, o folhelho de Irati parece inteiramente adequado (p. 157);
3 - O autor acredita que as areias mais atraentes
para acumulação do petróleo, proveniente do grupo Irati,
são as que jazem imediatamente acima dêle (p. 172);
4 - As sondagens realizadas até agora não foram
localizadas em estruturas favoráveis e bem pouco significam.
O seu estudo foi feito à luz dos dados obtidos pelo Serviço Geológico e da opinião dos mestres acreditados entre nós. Vale a pena
reproduzir o que a propósito escreveu aquêle eminente professor,
uma vez que era uma nova orientação doutrinária que se traçava:
"Foram cuidadosamente examinados, analisados e
correlacionados os perfis dos poços perfurados. Em seguida, à luz dos ensinamentos deduzidos do estudo dos perfis
e das lições dos autores como Ziegler, Cunningham, Craig,
Chautard, etc., a Diretoria de Minas procedeu a um estudo crítico com o fim de avaliar o alcance da obra realizada, tendo em vista principalmente orientar-se no rumo
a seguir em busca do precioso óleo.
Verificou-se, desde logo, que dos dois aspectos apresentados pelo problema do petróleo em São Paulo:
pesquisa do petróleo permotriássico;
pesquisa do petróleo devoniano;
apenas o primeiro fôra considerado e mesmo suspeitado
na orientação seguida até o presente. O segundo constituía território virgem para sua atividade, pois que, tudo
há a fazer em matéria de petróleo devoniano. O primeiro aspecto do problema, após 12 anos de pesquisas, ainda
está longe de solução cabal, pois que data somente de
quatro anos, de 1929, a aplicação das normas ortodoxas
de atacar a questão, com o início dos estudos estruturais
nos sedimentos permotriássicos de São Paulo, devidos a
Morais Rêgo e Washburne. No período antecedente, subordinaram-se as investigações exclusivamente ao critério
das indicações superficiais da presença do petróleo, que
podem conduzir a graves enganos, como acentua o Prof.
Ziegler, da School of Mines, nos seguintes têrmos:
"A. great many popular misconception center about
the so called favourable indications, among w:tüch we
may include the following:
1) Oil and gas seeps at the surface.
2) The presence of salt water.
3) The presence of oil residue in rocks at the surface.
4) The presence of "oil shale".
5) Trace of gas oil in wells."
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_ É certo que, em 1921, Gonzaga Campos se refere a
Sao Pedro como uma estrutura favorável para a pesquisa
de petróleo. Essa opinião do notável e saudoso geólogo, a
quem rendo e, comigo, os técnicos da Diretoria-Geral de
Produção Mineral, o tributo da maior admiração, não
confirmada, infelizmente, pelos resultados dos trabalhos
subseqüentes, poderosamente cooperou para a continuação até nossos dias das sondagens infrutuosas efetuadas
nesse distrito.
A verdade é que São Pedro é uma depressão estrutu-

ral e fôsse a região reconhecidamente petrolífera, não
era de esperar que desse petróleo nesse lugar.

No período útil de ensinamentos capazes de facilitar
a rude jornada em busca do óleo mineral, isto é, no período posterior a 1929, limitaram-se, como atestam os fatos,
a pesquisas em São Paulo ao petróleo permiano, suposto
emigrado do horizonte Irati. Não há uma única sondagem em busca do petróleo devoniano, questão, apenas,
despertada por Washburne, em 1930.
Na geologia de São Paulo, e no que se refere às possibilidades de existência de petróleo nesse Estado, ou, o que
é o mesmo, nos Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul, dois f acies geológicos são particularmente
importantes: os sedimentos pre e post-glaciais, separados
pela série Itararé.
O exame das atividades anteriores, nesse terreno, levou a Diretoria de Minas a concluir que os estudos se cifraram, exclusivamente, aos sedimentos post-glaciais e
que investigação alguma alcançara os sedimentos preglaciais não metamórficos. Tudo o que se considerou e
se escreveu até agora, visou a pesquisa de petróleo nos diversos horizontes permotriássicos de São Paulo .
A correlação das diversas sondagens permitiu àquela
diretoria organizar um corte geológico regional de tôda
a série post-glacial, revelando, distintamente, um só horizonte petrolífero-betuminoso na base da Estrada Nova
(Corumbataí) - horizonte de Irati com folhelhos betuminosos e fósseis (mesosauros e sterosternum).
Pôde observar que certos característicos do horizonte Irati sugerem ser essa camada a única rocha-matriz
da matéria petrolífera-betuminosa, que em forma de vestígios de óleo e, às vêzes, gases, foi constatada nas sondagens que o atravessaram em todo o sul do Brasil.
O folhelho de Irati, em São Paulo, tem de 20 a 75 metros de espessura (não de 20 a 50 metros, conforme Washburne), e sua base pode ocupar diversas altitudes, desde
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170 até 550 metros, denunciando estruturas bem pronunciadas e aparentemente devidas aos movimentos tectônicos posteriores à sedimentação do Irati no mar permiano.
As características dêsse sedimento formam dêle um
excelente horizonte de referência, camada-guia para todo
o sul do Brasil, mas, pelos dados até o presente colhidos,
forçoso foi reconhecer que é muito duvidoso seja o Irati
um horizonte potencial de petróleo.
A ponderação dos resultados obtidos, nas raras sondagens bem localizadas, onde nada se encontrou mau grado
a elevada pressão de água salgada e tensão de gases, levou
a concluir que a matéria betuminosa do Irati parece não
ter suficiente fluidês para acumular-se em estruturas.
:t!:sse óleo, admitindo-se que exista em quantidades comerciais, não poderá ser explorado por sondagens, exigindo talvez um processo análogo ao usado na Alsácia
(poços e galerias) .
Não se pode considerar outra rocha post-glacial além
do Irati, como portadora de acumulações de petróleo ou
seus vestígios. :t!:stes, encontrados em algumas sondagens
nessa camada, assim como na série Itararé, são presumidamente impregnações oleosas devidas a infiltrações de
águas correntes, provenientes da base do Irati, arrastando pequenas porções de óleo ou fragmentos de betume.
O Irati fornece nos afloramentos naturais e particularmente nas sondagens, uma extensão de quase 1 . 500
quilômetros, de Norte para Sul, um suficiente material
para seu estudo discriminante completo.
Em seus estudos, a Diretoria de Minas foi levada a
admitir a possibilidade de que, por baixo das consideráveis
efusões eruptivas que cobrem totalmente o Oeste do Estado, o Irati possa sofrer modificações genéticas locais e
apresentar idiosincrasias ainda não observadas. Entretanto, adverte de que não deve haver exageradas esperanças para uma diferença radical no caráter e consistência do Irati, do ponto de vista das possíveis acumulações
de óleo, e consecutivamente, que será de valor relativo
a existência ou não de estruturas locais favoráveis. Conclui, salientando que uma sondagem com fins de estudo
geológico estrutural debaixo da capa das rochas eruptivas, bem a Oeste do Estado de São Paulo, seria de um
apreciável interêsse. As deduções relativas ao horizonte
do Irati, talvez suficientemente convincentes em si mesmas, só poderão ser conclusivas após um estudo complementar estratigráfico, topográfico e magnetométrico, in
loco, nos Estados do Sul.
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A análise dos resultados obtidos até o presente permite as seguintes considerações:
l) Salvo algumas referências de Washburne, não
existe estudo algum sôbre rochas reservatórios para armazenamento de petróleo permotriássico. Não há um só
gráfico mostrando a distribuição de areias capazes de armazenar óleo e nenhum estudo sôbre granulação e textura de arenitos, cuja situação e cuja natureza deixassem prever condições favoráveis para o armazenamento
do óleo.
2) Falta semelhante se nota quanto à distribuição
de rochas-coberturas.
3) Quanto à matéria-prima para formação de óleo
em quantidade, tem-se admitido, como um postulado, que
a espêssa camada de folhelhos betuminosos denominada
Irati, tem propriedade óleo-genéticas, isto é, possa ser matriz de petróleo .
·
Setenta sondagens foram feitas em todo o sul do
Brasil em pesquisas do suposto petróleo destilado desta rocha, armazenado acima ou abaixo do grupo. Para cima,
foram feitas pesquisas até às areias triássicas do Botucatu,
e, para baixo, algumas vêzes até os depósitos fluvio-glaciais do Itararé.
Os fracos resultados conseguidos, mau grado algumas
sondagens estratigràficamente bem localizadas, deixam
sérias dúvidas sôbre as possibilidades oleogenéticas do
Irati.
Talvez êsse resultado houvesse sido obtido a priori.
se antes da campanha de sondagens empreendida em
1920 em busca do petróleo, tivesse sido proposto e investigado o seguinte problema:
Têm os folhelhos betuminosos do Irati qualidades
oleogenéticas?

A êsse quesito, cuja importância não pode ser posta
em dúvida, respondem os técnicos da Diretoria de Minas:
"Um problema dessa ordem pode ser solucionado ou
pelo menos amplamente ventilado por especialistas da categoria de Bone, Wheller, Stopes, Lomax, Illingworth, etc.,
por meio de estudos microscópicos do folhelho, indagando
de sua microfauna, de sua microflora e das relações entre
o suporte mineral e as gôtas dispersas de gel orgânico."
Autores, como Craig, afirmam:
"Folhelhos betuminosos são, muitas vêzes, os últimos
testemunhos de uma antiga impregnação de petróleo; são
associados com fenômenos, como intrusões de asfalto e
-9-
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casos os campos oleíferos matrizes, as fontes de embibição primeira, são fatos do passado e pode acontecer que
traço algum de petróleo possa ser encontrado mesmo nos
horizontes inferiores à série que contém folhelhos betuminosos."
Craig, cuja autoridade não se põe em dúvida, considera: "Os folhelhos betuminosos são fenômenos de absorção, devidos à afinidade de certos leitos argilosos pelo
petróleo". Dêsse autor, são ainda as seguintes palavras:

"Verdadeiramente, até o presente, campo algum, com
caráter comercial, foi jamais descoberto perfurando através de folhelhos betuminosos para atingir a fase petrolífera que estivesse por baixo, mas, é possível que uma tal
descoberta se dé".

E manifestam sua opinião de que antes de uma nova
campanha de sondagens em busca de petróleo permotriássico, devem ser realizadas pelos laboratórios dos especialistas citados, estudos sôbre o Irati com caráter de pesquisa
intrínseca da rocha, de gênese e de comparação com matrizes orgânicas de óleos minerais, de modo a habilitá-los
a responderem aos quesitos que serão oportunamente
propostos sôbre as possibilidades oleogenéticas d_p Irati,
tàcitamente admitidas, mas, de nenhum modo evidentes.
Como se infere do retrospecto histórico, questão da
estrutura favorável à acumulação de petróleo só foi pràticamente considerada a partir de 1929, devendo-se a enumeração dos anticlinos principalmente a Morais Rêgo e
Washburne.
O primeiro enunciou como lei geral que os anticlinos
de São Paulo eram incompetentes, isto é, formados pela
ação de empuxos verticais devidos à mise en place de massas diabásicas.
Uma verificação das estruturas mencionadas por êsses geólogos se faz mister, utilizando-se dos reconhecimentos magnetométricos em paralelo com levantamentos topográficos, como aconselha Washburne. Somente após um
estudo desta natureza dever-se-á encarar o prosseguimento das prospecções para petróleo permotriássico no Estado
de São Paulo, condicionando-se, assim, os novos trabalhos
à observância das boas normas da técnica."
Não nos parece razoável que em 1920 podesse ser feita aquela
indagação fundamental sôbre as qualidades oleogenéticas dos folhelhos betuminosos do Irati. Em 1920 o que se verificava no cam-
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po da geologia do petróleo era, como vimos, o abalo produzido pelas exceções mexicanas aos sedimentos doutrinários já considerados como definitivos no campo de sua geologia .
Contratado em 1933, o geólogo especialista Vítor Oppenheim,
êste deveria difundir entre nós os mais recentes e já seguros princípios científicos relativos ao petróleo, em face dos quais se deveria confirmar a mudança pronunciada na orientação prática do
Ministério, assentando-a num claro e racional sistema de idéias
contidos na Secção 1.ª, da Parte III, da sua, por todos os títulos no..
tável monografia sôbre "Rochas Gondwanicas e Geologia do Petróleo no Brasil Meridional", publicada em dezembro de 1934.
Eis a reprdução dêsse documento fundamental que, neste instante, com o pleno e consciente apoio do Ministro, serve de base
à ação oficial de pesquisa de petróleo:
a)

Petróleo

"As combinações complexas do hidrogênio (11-13 %)
e carbono (84-86%), com uma reduzida percentagem
(2-4%) de enxôfre, nitrogênio ou produtos de oxidação,
f armam substâncias hidrocarbonáceas: sólidas - betume,
asfalto; líquidas - petróleos; e gazosas - metana (CH-1),
etilênio (C 2 H4 ), etc.
Os hidrocarburetos em estado sólido, líquido ou gazoso, são vastamente distribuídos em grande parte da superfície terrestre, sendo conhecidos em quase todos os países. No entanto, são muito raras as acumulações de petróleo constituindo jazidas industrialmente exploráveis.
Apesar de serem muito comuns os traços da existência de
petróleo ou mesmo o seu encontro em quantidades diminutas em quase todos os terrenos sedimentários, é muito
rara a existência conjunta dos fatores geológicos ( estratigráficos e estruturais, que constituem uma jazida explorável.
b)

Hipóteses sôbre a origem do petróleo

Não trataremos aqui dos detalhes dêste problema difícil e ainda não definitivamente resolvido; apenas mencionaremos os conceitos contemporâneos a que chegaram
as últimas investigações geológicas, oceanográficas e químico-experimentais.
Admite-se que o petróleo origina-se dos componentes
orgânicos dos sedimentos; o estudo geológico e a expe-
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riência considerável adquirida da maioria das jazidas conhecidas, demonstram que os petróleos têm como rocha
matriz sedimentos marinhos ou relacionados com êstes.
Poderiam ser sedimentos lacustres, litorâneos ou de mares epicontinentais. Nessas bacias marinhas acumularse-iam quantidades consideráveis de organismos inferiores, foraminíferos, radiolários, diatomáceas, algas microscópicas, etc., constituindo a fauna e flora do plankton.
Foram êstes organismos e não os superiores que forneceram a maior parte da matéria-prima para a formação do
petróleo.
As opiniões sôbre a predominância da matéria vegetal ou animal na gênese do petróleo parecem ser secundárias, já que a máxima importância em tal processo é atribuída à ação de micro-organismos que, alterando os teores de oxigênio, hidrogênio, enxôfre e fósforo dos componentes orgânicos, deram origem a certas composições complexas congêneres do petróleo . A matéria orgânica neste
estado de decomposição parcial, provàvelmente sofreu
um metamorfismo posterior devido à influência da temperatura, pressão e tempo.
O processo final da transformação da matéria orgânica de hidrocarbonácea, deveria depender diretamente
de bactérias anaeróbias que são os últimos organismos a
alterar resíduos orgânicos.
A hipótese sôbre a gênese do petróleo por ação direta
de certas bactérias ainda não está suficientemente desenvolvida, apesar de se conhecerem vários organismos que
produzem grandes quantidades de metana, assim como
certas bactérias que dão origem ao benzênio. Pode-se também considerar a origem bacteriana dos hidrocarburetos
sólidos encontrados em certos sedimentos.
Resumindo o conceito atual sôbre a origem do petróleo, conclui-se que ela é relacionada com sedimentos de
facies marinho e aparentemente é devida a lenta metamorfose da matéria orgânica sob a ação de micro-organismos - processo bioquímico - e ação de temperatura,
pressão e tempo - processo geoquímica.
c)

Resultados das investigações sôbre as condições favoráveis à gênese do petróleo observadas em condições
contemporâneas

Apesar de não serem conhecidos positivamente os
componentes orgânicos dos sedimentos capazes de gerar
petróleo, as últimas investigações levadas a efeito em 1932
por Parker D. Trask mostraram que as condições em que
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F. G. Clapp reuniu êsses critérios universalmente
adotados na geologia do petróleo contemporânea na forma que expomos abaixo.
Com o desenvolvimento e progresso da ciência de pesquisa de petróleo, é possível que novos critérios sejam
agregados aos considerados hoje como essenciais.
1 - Origem sedimentária das rochas.
2 - A idade dos sedimentos deve, ao menos parcialmente, corresponder à de alguns sedimentos petrolíferos
conhecidos.
3 - Deve existir uma fonte senão evidente pelo menos possível, da qual o petróleo pudesse provir.
4 - Devem existir camadas reservatório, em que o
petróleo possa acumular-se em quantidades apreciáveis.
5 - Se existem reservatórios, devem também existir
camadas impermeáveis (cover), para reter o petróleo e
prevenir o seu escapamento para a superfície.
6 - O metamorfismo por ação térmica ou pressão,
não deve ser excessivo, para que o petróleo se mantenha
na mesma camada.
7 - Deve existir "estrutura geológica" apropriada
para concentração de petróleo em quantidades exploráveis.
8 - As condicões hidrostáticas devem ser de ordem
a não impedir as concentrações de petróleo em reservatório.
Devemos acrescentar que as exudações de petróleo podem ou não ser presentes, sendo um fator de grande importância só em certas condições estruturais da região.
Folhelhos betuminosos não devem ser considerados
como critério de grande importância.
As supostas exceções a estas considerações fundamentais, sempre se mostraram na prática confirmando
as mesmas.
As exudações de hidrocarburetos que são conhecidas
na maior parte das grandes jazidas exploráveis, são geralmente relacionadas com falhas, planos de sedimentação,
superfícies de erosão ou com massas de rochas intrusivas.
As exudações relacionadas com rochas intrusivas ou
efusivas, segundo os estudos de Sidney Powers, F. G.
Clapp e de De Golyer, as maiores autoridades em geologia
do petróleo, podem ser classificadas da forma seguinte:
a) Em contacto das intrusas com rochas e sedimentárias e independentemente do tipo da intrusão, seja
lacolito, neck, dike, plug, sill, etc.
b) Nas fendas e fissuras das rochas ígneas.
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III -

Estruturas homoclinais ou monoclinais:

a)
b)

IV -

Estruturas de domos (Quaquaversal structure):

a)
b)
c)

d)
e)
V VI -

VII -

Estruturas em "terraços" (Arrested anticlines);
Protuberâncias homoclinais (homoclinal ravines).

Domos nos anticlinais;
Domos nos monoclinais;
Domos de sal "fechados" (Closed salt domes);
Domos de sal abertos (Perforated salt domes);
Estrutura em domo proveniente da ação de
rochas intrusivas.

Discordâncias (Unconformities).
Areias lenticulares (em todo o tipo de estrutura).
Cavidades e "crevices" independentemente de outras estruturas:

a)
b)
c)

Em calcãreos e dolomitos;
Em folhelho;
Em rochas ígneas.
VIII - Estruturas de falhas (de todo tipo):
a) Na parte superior da fratura;
b) Na parte inferior da fratura;
c) Em falhas de empurrão (Overthrust);
d) Em blocos de falhas ou "horsts".
Esta classificação, que abrange os principais tipos de
estrutura em que os hidrocarburetos podem acumular-se,
em si não tem valor, repetimos, se os demais critérios essenciais não ocorrerem simultâneamente. Só terão significação para determinado terreno, quando puderem ser
relacionados com outros fatôres favorãveis.
f)

Conclusões sôbre as ocorrências de petróleo

Embora sejam os hidrocarburetos substâncias bastante comuns na natureza, são bem raras as ocorrências em
quantidades tais que tornem possível a exploração econômica nas condições atuais da indústria petrolífera, apesar de serem relativamente comuns os sinais e vestígios
superficiais da presença de hidrocarburetos.
A origem orgânica do petróleo é hoje aceita unânimemen te pelos geólogos.
A gênese é relacionada com sedimentos marinhos, e,
presumivelmente, devida a metamorfismo da matéria orgânica por processos bioquímicos e geo-dinâmicos.
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No entanto os estudos sôbre a decomposição de matéria orgânica nas condições dos mares contemporâneos,
ainda não forneceram dados positivos para o esclarecimento dêsse problema.
Tôdas as ocorrências petrolíferas comercialmente exploráveis conhecidas até hoje satisfazem certos critérios
fundamentais a que, inevitàvelmente, devem satisfazer as
áreas sujeitas a estudos e pesquisas.
Os folhelhos betuminosos em si não constituem um
critério demonstrativo da existência do petróleo.
A "estrutura geológica" do terreno é de suma importância para as possíveis acumulações de petróleo em
quantidades comercialmente exploráveis.
Assim terminamos êste breve resumo das generalidades sôbre a gênese e ocorrência de petróleo, tais como
interpretados pelos estudos e investigações mais recentes
e adotados pelos profissionais da geologia do petróleo."
A doutrina assim enunciada deveria orientar os estudos relativos à geologia do petróleo no Brasil meridional, efetuados pelo
mesmo técnico e sintetizado nas seguintes
Conclusões gerais
l.º - Apesar de existirem vestígios de hidrocarburetos no sistema de Santa Catarina, no Sul do Brasil, assim como condições relativamente favoráveis para acumulação estrutural, as rochas gondwanicas dêste sistema não
são geradoras de petróleo em quantidades e condições industrialmente exploráveis.
2.0 - No hemisfério meridional não se conhecem sedimentos gondwanicos produtores de petróleo explorável.
Também na América do Sul não foram constatadas
horizontes produtivos de petróleo explorável, correspondentes aos sedimentos triássicos, permianos ou permocarbonífero .
3.º - O horizonte betuminoso do Irati é a única camada "petrolífera" do sistema, e com esta são associados
os vestígios de óleos e gases encontrados em cima ou abaixo dêste horizonte no sistema de Santa Catarina.
Os folhelhos betuminosos do Irati apresentam um
grande valor como reserva de combustível nacional, e a
exploração desta camada poderia ser efetuada pelos processos usuais de extração e destilação de esquistos betuminosos.
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4. 0 - Para encontro de jazidas exploráveis de petróleo, as pesquisas devem ser dirigidas para as áreas com
grande desenvolvimento dos sedimentos sejam devonianos,
terciários ou cretáceos, como os territórios geolôgicamente
pouco conhecidos do extremo Oeste e N. O. do Brasil, nas
áreas limítrofes com a Bolívia e Peru.
5.º - Devem ser efetuadas intensas pesquisas e sondagens nas áreas estratigráficas e estruturalmente favoráveis, ocupadas por aquêles sedimentos.
Não deve causar estranheza alguma que tivéssemos perdido
tanto tempo a procurar petróleo no seguimento de indícios superficiais e sem uma nítida diretiva doutrinária. A que presentemente nos é lícito adotar resulta em não pequena parte dessa importante massa de esforços aparentemente perdidos. O geólogo Vítor
Oppenheim não poderia atingir tão depressa as convicõeçs em que
baseou o seu magnífico trabalho se não dispusesse da notável
contribuição reunida mercê dos sacrifícios e devotamento dos nossos técnicos.
O Ministério seguiu o caminho que poderia e deveria seguir.
Relembre-se que a geologia do petróleo é relativamente recente pelo que tem experimentado não pequenas variações.
Quando em 1885, a saber - vinte e seis anos após a abertura
do poço de Drake, em Titusville, aquêle mesmo e eminente I. C.
White, que depois viria ao Brasil, publicava os primeiros elementos
científicos suscetíveis de dirigir a descoberta de jazidas petroliferas
e a localização das perfurações, sua pretenção foi considerada
inexequível e recebida "with derison by his own colleagues, who
were only convinced when its praticability was actually demonstrated'' (Ziegles, Popular Oil Geology, 1920, p. 4) .
Em 1913, segundo o mesmo Ziegler, em todos os vastos campos petrolíferos de Kansas e Oklahoma, sómente trabalhavam três
geólogos, o que demonstra quanto era falta de autoridade a geologia do petróleo nos anos próximamente anteriores ao início de nossas pesquisas.
Outra prova disso teremos na afirmação de Mesa y Ramos, relativa àquele período:

a

"Seria injusto negar los inmensos servicios prestados
a los prospectores por la geologia; pero hay en los que los
sondeadores han acertado contra todas .Ias previsiones de
los geologos . El yacimiento ruso de Maikop, por ejemplo,
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habia sido condenado por los geologos por no conformarse
a las teorias admitidas, y, sin embargo, desde el afio 1909,
hasta el 1915 produjo más de 500. 000 toneladas de aceite
mineral" (Pozos Artesianos y Pozos de Petróleo", p. 360).
Em compensação, depois de 1922, já se poderia declarar:
"Il est instructif de constater que sur les 50. 398 sondages de reconnaissance forés aux États-Unis, entre 1858
et 1929, dans des régions classées comme pétroliferes,
49 % ont rencontré l'huile ou le gaz, tandis que sur les
814 sondages placés pendant la même période dans des
régions non reconnues pétroliferes par les géologues, aucun n'a rencontré le pétrole et 9 ont décuvert des champs
de gaz, soit un succês pour le gaz de 1,1 % et l'échec total
pour le pétrole" (Jean Jung - Príncipes de Géologie du
Pétrole - Paris, 1935, p. 111).
Em suma: l.º se fôsse possível com justiça aparelhar qualquer
crítica contra a ação oficial, em matéria de pesquisa de petróleo,
essa não poderia ser senão a de que se furou, furou, furou, sem uma
segura orientação doutrinária, havendo assim uma absoluta concordância sob êsse aspecto entre as companhias particulares e o
Serviço Geológico;
2.0 a adoção da hipótese de Washburne, aliás contestada por
Euzébio de Oliveira, pela Diretoria de Minas, coincidiu com os esforço frustro da "Petróleos", sondando o devoniano, na região de
São Pedro.
§ 2.º

AS EXPERI:G:NCIAS DA ESPANHA
Afigura-se-me de grande interêsse evidenciar que a pesquisa
do petróleo na Espanha tem passado por vicissitudes semelhantes
às nossas, sendo oportuno salientar-se que, naquele país os indícios de sua existência têm sido consideràvelmente mais convincentes do que os observados entre nós.
Lá, como aqui, indaga-se com ansiedade: "Hay petroleo en el
subsuelo de nuestra nación? Existe en cantidad suficiente para su
exploración industrial?" (Mesa y Ramos - "Pozos artesianos y
Pozos de petroleo", Madri, 1934, p. 339) .
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Em face dos impressionantes indícios, a caça ao "wild cat"
tem sido intensa naquele país, cujas sondagens têm variado de 100
a 1. 200 metros de profundidade.
A primeira interrogação pode ser respondida de maneira firmemente afirmativa; a segunda, todavia, permanece, como aqui,
em estado de incerteza.
As sondagens mais prometedoras foram realizadas pelo Govêrno em Robredo Ahedo, na província de Burgos, interrompendo-se
a primeira a 550 metros por acidente e prosseguindo a outra até
a profundidade de 1.100 metros, com a animação determinada pelo
fato de se conseguirem 50 litros de petróleo à altura de 714 metros,
em 1926.
O Govêrno realizou outras, diretamente ou por empreitada,
atingindo 1. 200 metros, como a de Ajo, na província de Santander.
Paralelamente, várias companhias particulares, nacionais e
estrangeiras, efetuaram perfurações de grande penetração em outras localidades, sem resultado algum que autorize assegurar a
existencia de jazidas econômicas de petróleo naquele pais.
Inquirindo das causas de tantos fracassos, que duramente pesam sôbre as reservas financeiras da Espanha, uma vez que a média de custo das perfurações tem sido de 600 . 000 pesetas, Mesa y
Ramos opina:
"A nuestro juicio, han sido dos las causas principales.
La primera ha sido la de considerar como petrolífera una
clase determinada de terreno con exclusión de todas las
demás. La segunda consiste en suponer que los estratos
petrolíferos deben adaptar una estructura especial." {Op.
cit., p. 350).
Minudenciando o estudo, considera êle que têm sido realizadas poucas sondagens, porque se preferiu o critério das grandes
perfurações baseado na hipótese de que o petróleo de preferência
se deposita em certa ordem de terrenos, os quais se acham a grandes profundidades, sustentando, pelo contrário, como verdade inegável, que tem sido encontrado em tôda a sorte de terrenos ainda
os mais modernos.
"Hacer sondeos - insiste Mesa y Ramos - como se
ha hecho en Espafia, en busca de tal o cual terreno donde
se supone caprichosamente que existe petróleo sin más
razón que la de que en puntos situados a miles de kilóme-
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tros de distancia se encontraron yacimientos en la misma
clase de terreno, sin que al exterior aparezca el menor vestigio de este liquido, y nevar la sonda a grandes profundidades, gastando inútilmente sumas enormes, es verdaderamente del género temerario." (Op. cit., p. 352).
Assim argumentando o técnico espanhol, do Instituto Geológico, é de parecer que se deve mudar de orientação e perfurar não
apenas dois ou três poços anuais de profundidades extraordinárias, e sim, muitos de menor penetração, nos quais o metro linear
de perfuração e entubagem custará muito menos, por ser de menor diâmetro.
"No es aventurado admitir - pondera - que con el
coste de un pozo de 1 . 000 metros se pueden construir, por
lo menos, 100 pozos con un promedio de profundidad de
100 metros cada uno, que dan 10. 000 metros de perforación" (Op. cit., p. 352) .
A segunda causa desenvolve-se com a crítica da preocupação
de só se encontrar petróleo nas cristas dos anticlinais, com abandonos das linhas de depressão dos esquistos. - Mesa y Ramos apoia
suas reservas sôbre a teoria dos anticlinais nas abalizadas autoridades do "Geological Survey", dos Estados Unidos, H. E. Wrigley
e M. C. Caril, cujas publicações sôbre estudos realizados na Pennsylvania são de alta valia, sobretudo como doutrina explicativa
dos fenômenos ligados à emigração dos petróleos.
Depois de acentuar que a colocação espontânea por ordem de
densidade, que serve de base à teoria anticlinal, só é possível dentro da simplicidade das condições experimentais dos labroatórios,
ao contrário do que sucede no pouco conhecido processo de trabalho da natureza, nas profundidades da terra, exemplifica com os
fatos da geologia do petróleo nos Estados Unidos, em Los Angeles e
Washington, e no Peru, que excetuam aquela teoria para recomendar que se façam implantações de novas sondagens fora das anticlinais.
Por conseguinte, convém que a Comissão opine sôbre o acêrto
da orientação doutrinária atualmente dada às nossas pesquisas.

PARTE QUINTA

GENERALIDADES SOBRE A GEOLOGIA DO PETRÓLEO

A geologia do petróleo ainda se nos apresenta cheia de dificuldades.
Os problemas de sua origem e do seu armazenamento, por
exemplo, tão importantes para a exata determinação das rochas
oleogenéticas e das estruturas-reservatórios, que deve comandar
cientificamente as pesquisas de petróleo, têm suscitado o sucessivo
aparecimento de hipóteses que os fatos por vêzes não demoram a
contradizer.
Contudo, atendendo a uma das finalidades dêste trabalho, que
também é de vulgarização, convém expor a posição atual de tais
problemas.
§ 1.º

No que se refere à origem do petróleo, a química desde logo
ofereceu à geologia as duas soluções principais, sugeridas pela síntese dos hidrocarburetos: a da reação hidroquímica dos carburetos
metálicos e a da destilação de matéria orgânica, que deveriam servir de base às duas grandes teorias denominadas inorgânicas e

orgânicas.

Berthelot, Moissan, Mendelejeff, Sabatier, por exemplo, conseguiram, por via de laboratório, uma substância muito semelhante ao petróleo, passando dos carburetos metálicos aos acetilênicos,
sob a ação da água e saturação pelo níquel. A operação, possível
em laboratório, foi considerada irrealizável, salvo em profundidades excepcionais, o que transferia o petróleo das rochas sedimentares, onde invariàvelmente êle tem sido descoberto, para as ígneas,
nas quais só por um raro fenômeno de emigração é encontrado.
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Além disso, conforme adverte Ranguin (Géologie Appliquée
- Paris, 1934) - "o poder rotatório de certos corpos contidos no
petróleo, naturais e análogos à colesterina, encontra-se, igualmente nos petróleos obtidos pela destilação de matérias graxas mas
nunca nos hidrocarburetos sintéticos" (p. 259) .
A experiência de Engler, conseguindo pela destilação de 492
quilos de óleo de peixe, à pressão de 10 atmosferas e temperatura
de 900 gáus, 229 quilos de um óleo fluorescente, com cêrca de 99 %
de hidrocarburetos semelhantes aos do petróleo, seguida pela de
Potonié, que alcançou resultados idênticos com a destilação de
vasa orgânica formada por algas unicelulares do Báltico, em decomposição - veio sugerir a hipótese, corroborada por decisivas
observações de geologia, de que o petróleo se tenha elaborado, mediante transformação de matéria orgânica, animal e vegetal, no
.recesso de profundas rochas sedimentares.
A mais antiga das teorias orgânicas, sugeridas pelo fato de,
primitivamente, se fabricar óleo de iluminação mediante destilação da hulha e pela circunstância eventual de se efetuarem as primeiras descobertas de petróleo na proximidade de jazidas carboníferas, foi a de que o petróleo era o produto derivado do carvão
de pedra (Zieguel, Popular Oil Geology, 1920, p. 28).
As descobertas posteriores de jazidas petrolíferas inteiramente descorrelacionadas do carvão mineral desacreditaram a "coal
theory", sendo que os últimos estudos científicos relativos a petróleo por bem dizer tornam impossível a simultânea formação do
petróleo e do carvão.
Esta é, pelo menos a conclusão a extrair-se da lição de Jung:
"Mais si cette suggestion est valable pour la cellulose, polyalcool à molécule três lourde, que se transforme
f acilement en méthane et en acides gras, il n'en est pas
de même pour la lignine, substance dure qui impregne les
tissus cellulosiques et. qui est un corps à noyou phénolique. On sait que tous les dérivés du bois contiennent
pour cette raison des phénols. Or le pétrole en est complêtement indemne. On ne peut donc imaginer une origine végétale du pétrole qu'à partir de végétaux non ligneux tels que les algues" (J. Jung - Principes de Géologie du Pétrole - 1935, pp. 9-10).
Mas a origem vegetal, por si só, não poderia explicar a existência dos diversos tipos de petróleo elaborados pela natureza.
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Por isso, às gorduras vegetais juntaram-se as matérias albuminóides, de origem animal, engenhando-se o processo denominado Engler-Hoefer, segundo o qual a decomposição de plantas e animais
mortos se retardava pela salinidade ou frigidez da agua marinha
contemporânea de sua formação, dessa maneira possibilitando a
sua destilação posterior sob a ação simultânea da pressão e do calor, resultantes dos movimentos orogênicos. (Mesa y Ramos "Pozos Artesianos y Pozos de Petroleo", 1934, p. 281).
A composição das águas fósseis, coexistentes com o petróleo
em jazida, vinha conformar a hipótese, visto que eram salgadas e
ricas de iôdo, circunstância esta que conduziu Mrazec a relacionar
a presença de algas, fucus, laminares e flora planktonica, as quais
têm a propriedade de concentrar o iôdo das águas marinhas, com
a elaboração do petróleo, justificado já pela experiência de Potonié.
Mrazec e Potonié deram ao composto de algas unicelulares,
que se sedimentam nas lagunas litorâneas, de mistura com a vasa
e a areia, o nome de "sapropel'', que, conforme se pensa atualmente, reúne tôdas as condições para ser substância-matriz do petróleo.
Até 1926, por efeito de experiências de laboratório, admitia-se
que o "sapropel" passara por uma "destilação" a grande profundidade, chegando ao alcance de nossas perfurações por efeito de
movimentos tectônicos da crosta terrestre. Os fatos, porém, violentavam essa hipótese.
Em 1926 um fato surpreendente viria dar quase o caráter de
certeza à hipótese Mrazec-Potonié e provar que a formação do
petróleo não se fazia por "destilação" e sim por "fermentação".
Com efeito, naquele ano descobria-se quase ao mesmo tempo, nos
Estados Unidos e na U. R. S. S., uma flora microbiana anaeróbia
vivendo com o petróleo, no interior de estruturas fechadas e profundas. Isolada e cultivada, verificou-se que não era encontrada
em águas estranhas às jazidas nem nos estratos superiores dos
poços.
Ora, essa vida enclausurada com o petróleo parece excluir a
hipótese da destilação, que exige um processo físico-químico com
ela incompatível. E assim se explica, em parte, por igual, a carência de fósseis continuamente observada nos sedimentos petrolíferos.
O processo de atuação dessas bactérias permanece obscuro,
abrindo campo a novas hipóteses. Destas, a mais engenhosa é a
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de Mac Kenzil Taylor, formulada em 1928, baseada no fenômeno
da troca de ions metâlicos entre as soluções salinas e as argilas.
Postas em suspensão em água de diversa salinidade as argilas não
se comportam como os silicatos inertes. Compensam-se por equilíbrio no meio líquido e o que interessa às investigações sôbre petróleo - tornam-se ou não impermeáveis. Assim a argila sódica
é permeável em um meio salgado, impermeabilizando-se ao ser
embebida em água doce. Ora, as argilas retiradas de depósitos
petrolíferos em todo o mundo, são de caráter sódico e reação
alcalína.
o Professor Jung assim resume o processo de elaboração do
petróleo, segundo a teoria de Taylor:

"l.º - Les argiles apportées de la terre par les riviêres sont des argiles calciques, comme toutes les argiles
soumises au ruissellement superficiel. Mais se déposant
dans l'eau de mer, elles forment un sédiment argileux
sodique, qui dans l'eau salée, est perméable.
2. 0 - Cette argile est ensuite soumise à un lessivage
par de l'eau douce ou par de l'eau peu salée.
3. 0 - L'hydrolyse ainsi produite a immédiatement
imperméabilisé le sédiment argileux. La matiêre organique qui a pu se déposer est alars, même sous une épaisseur três mince, mise à l'abri de l'oxydation par l'air.
Ainsi "scellée" elle a pu évoluer en pétrole, par l'action
desbactéries anaérobies, dans une période presque contemporaine de la sédimentation.
Pour confirmer ce dernier point, Taylor a procédé à
une série d'experiences. Celles-ci ont montré qu'effectivement, sous une mince couche d'argile sodique hydrolysée, et dans ce cas seulement, on pouvait amener la destruction, par voie bactérienne anaérobie, de la glycerine,
de la triacétine, de la trioutyrine, ainsi que les acides
palmitique ete stéarique. La théorie de Taylor nous enseigne donc qu'une fcrmation du pétrole, quesque contemporaine de la sédimentation, est possible dans des dépôts argileux alternativement soumis à l'action de l'eau
de mer et de l'eau douce.

Or, comme nous le verrons, tel est le caractere essentiel que nous révêlera l'étude géologique des gisements.
La théorie de Taylor s'avêre dane un bon instrument de
synthêse." (Op. cit., pp. 13-14) .
Essa teoria, porém, não resolve todo o problema porque não
pode explicar a e:x:istência do petróleo encontrado nas f armações
-10-
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dolomíticas e calcáreas. Murray Stuart formula, para êsses casos,
uma outra explicação: a da precipitação dos próprios carbonatos,
que assim passam a revestir a matéria orgânica. Nas lagunas ricas de sulfatos e pobres de oxigênio, uma parte dos hidrocarburetos oxida-se, graças à intervenção das bactérias anaeróbias, precipitando-se o cálcio em estado de carbonato . :mste é que subtrai
o "sapropel" à ação do ar. De onde a asserção: a ausência de oxigênio no local de evolução da matéria orgânica é a condição sine qua
non da formação do petróleo (Jung, op. cit., pp. 14-15).
Resumindo:
A matéria-prima do petróleo é o "sapropel" ou acumulação
barrenta de algas unicelulares em putrefação que se deposita nas
lagunas litorais marinhas e sofre a ação de bactérias anaeróbias
que transformam os ácidos gordurosos em hidrocarburetos. Para
que haja a sua betuminização, somente possível em bacias fechadas, faz-se indispensável a variação de salinidade das águas, ora
impermeabilizando as argilas sódicas, ora precipitando a dolomia,
nas lagunas supersalgadas.
Reconstituindo o processo milenar da formação do petróleo em
épocas remotíssimas da história da Terra, podemos imaginar, à luz
dos ensinamentos mais recentesf que as suas jazidas se formaram
nos confins de regiões razas e de mares de pequena profundidade,
em grandes lagunas costeiras ou nos remansos de vastos estuários e deltas, sob um clima quente, por via do qual se operavam
freqüentes e intensas variações de salinidade. Nos períodos de
enchente, as águas doces diluíam e faziam recuar as águas marinhas, conduzindo material erodido. Em outras épocas, invertia-se
o processo: o mar ocupava a parte aluvionada, processando-se por
evaporação a concentração da sua salinidade, com precipitação da
dolomita, da gipsita e da anhidrita. Junto à sua superfície, proliferavam então as colônias de algas planktônicas, que, nos períodos
de calma, mergulhavam mais como que por decantação, misturando-se às argilas de fundo. Essa aglutinação, porém, rompia-se pelo
choque de novas correntes, expelindo-se, de mistura com as areias,
para os mangues e canais. Uma camada de argila impermeabilizada por variações de salinidade, recobria êsses depósitos de "sapropel", permitindo que, ao abrigo do ar, as bactérias anaeróbias efetuassem o seu trabalho. No decurso dêste, a camada sapropeliana
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afundava por subsidência, sôbre ela acomodando-se as formações
da série petrolífera, sôbre as quais se deveriam sedimentar, a seu
turno, as rochas de cobertura .
A doutrina acima exposta ainda não pode ser havida como
pacífica, conforme de ordinário acontece com tôda a geologia do
petróleo; mas é, no momento, a mais autorizada.
§ 2.º

Nada evidencia melhor quanto havia até há pouco de controvertido na geologia do petróleo, do que o debate a êsse propósito
travado na Espanha. Assim é que Fábrega, professor de geologia
da Escola de Minas, partidário da teoria orgânica, sustenta que o
petróleo é um produto de destilação de camadas sedimentárias
carregada de resíduos vegetais a uma temperatura superior a 100
gráus. Novo, do Instituto Geológico, que estêve em comissão de
estudos percorrendo os campos petrolíferos dos Estados Unidos e do
México não adota decididamente teoria alguma, inclinando-se apenas para as da origem orgânica.
Outro técnico, do Instituto Geológico, o Sr. Cavala, que igualmente em viagem de estudos visitou os campos petrolíferos da Rumânia e se deteve na prospecção das regiões consideradas petrólíferas do seu país, diz, no Boletim 37 do Instituto, que nenhuma
das teorias até agora enunciadas é de considerar-se como definitiva, e que umas e outras podem ser aceitas, segundo as circunstâncias, sem embargo de assinalar que as de origem orgânica são as
mais freqüentemente legitimadas pelos fatos.
Contra o pensar dos técnicos anteriores levanta-se o Sr. Hereza, sustentando pela "Revista Mineira" que o petróleo pode resultar de matéria orgânica ou inorgânica, conforme as circunstâncias, preferindo, porém, como de maior plausibilidade a hipótese
da origem inorgânica, decorrente da combinação direta do hidrogênio com o carbono dos carburetos metálicos no campo de desconhecidas energias responsáveis pelas mutações operadas no globo
terráqueo, opinião essa a que adere o Sr. José Mesa y Ramos, na
obra já referida.
Com efeito, êste autor opõe objeções à teoria orgânica, sem
aludir, todavia, à hipótese, já agora mais seguida, da formação por
fermentação (op. cit., p. 285).
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§ 3.º

Se é certo que a elaboração primária do petróleo pode, com
muita plausibilidade, ser explicada pela "fermentação" de substâncias de vida vegetal ou animal extremamente primitiva, mercê da
flora anaeróbia descoberta em 1926, simultâneamente na Rússia
e nos Estados Unidos, não o é menos que sem os movimentos tectônicos ela não se acumularia em amplos depósitos econômicamente exploráveis. Talvez por êsse modo se expliquem as contínuas, mas insignificantes ocorrências petrolíferas verificadas até
agora na Espanha e no Brasil.
Não basta ter havido a possibilidade de elaboração do petróleo; é igualmente indispensável que os sedimentos por êle impregnados tenham sofrido os esforços orogênicos necessários para que
se efetuasse a sua acumulação. Daí a sua presença, em grandes
depósitos exploráveis, nas imediações das grandes cadeias de montanha, que denunciam poderosos fenômenos tectônicos ou em profundas camadas de subsidência da natureza das que se observam
no Mid Continent americano ou nas formações tabulares do Sul
da Argentina.
:G:sses fenômenos de adaptação da crosta terrestre compuseram
as rochas chamadas "reservatório", sôbre as quais se acamaram
as de "cobertura", as primeiras - permeáveis e porosas e as segundas - impermeáveis.
O saibro e o arenito, os calcáreos e dolomitos formam as principais rochas-reservatórios.
A permeabilidade e a porosidade de tais rochas facilitam os
fenômenos de migração do petróleo, que segundo Zuber, podem ser
de comigração ou dismigração, dos quais depende o armazenamento ou a dispersão das substâncias oleosas e nas quais êle faz
acompanhar de água salgada e gases, cuja colocação, por gravidade, deu lugar à "teoria anticlinal", que, desde as primeiras sondagens, atraía tôdas as atenções para as indicações estruturais.
De grande importância, igualmente, são os fenômenos de destruição do petróleo.
Com efeito, asseguram os mestres que o petróleo fàcilmente
se destrói por oxidação, quando a jazida é submetida à ação de
águas, pluviais, e por "desintegração molecular", quando ela é submetida a sucessivos trabalhos de compressão, por efeito de movi-
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mentos orogênicos . Por isso não podem deixar de ser escassas as
possibilidades de sua existência, tanto mais raras quanto mais antigas sejam as rochas.
A oxidação muitas vêzes se opera pela sua transformação em
asfaltos líquidos, pastosos ou sólidos. A presença do asfalto, sobretudo do sêco, é quase sempre uma indicação negativa.
Outro fenômeno merecedor de referência especial é o da correlação existente entre o petróleo, o gás e os esquistos.
No que toca ao gás, a lição é que a metana acompanha sempre
o petróleo, mas nem sempre havendo metana, haverá petróleo.

E isso, porque, segundo a regra de White, a compressão demasiada
das rochas-reservatórios de petróleo, como sucede com as de carvão, produz a sua desintegração, perdendo-se as substâncias voIâteis. Verificada aquela hipótese, a existência do gâs exclui a do
petróleo.
Há ainda que atentar para os "gases" oriundos dos esquistos
não petrolíferos e dos depósitos salinos e gipsíferos.
Porque, quanto aos esquistos, é essencial distinguir os petrolíferos, que contêm algas betuminosas, dos que não as contêm, circunstância essa de verificação microgrâfica. Os primeiros são tão
ou mais raros quanto o próprio petróleo; os segundos são banais.
§ 4.º

Eis, em linhas gerais, os elementos que devem orientar a interpretação tópica dos indicias, de importância decisiva para a organização dos programas de prospecção.
Muito ao contrârio do que se tem escrito entre nós,
"AI descubrimiento de los primeros yacimientos petroliferos han precedido siempre manifestaciones evidentes de petróleo en la superfície del terreno" ...
. . . "La lista de casos es muy numerosa, y todos ellos
demuestran que los trabajos emprendidos en las zonas
petroliferas, actualmente en explotación, han sido precedidos siempre por la presencia de manifestaciones de petróleo semejantes a las sefíaladas anteriormente" (Mesa
y Ramos, op. cit., pp. 275-76 e 277) .
Se considerarmos que a obra de Mesa y Ramos é de 1934, havemos de convir em que a ciência ainda se acha muito hesitante
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no que respeita ao petróleo e que o método adotado pelo nosso
Serviço Geológico é precisamente o que aquêle técnico recomenda
para a Espanha, onde se tem executado o primeiro programa da
nossa Diretoria de Minas .
.Bem se vê, de tudo, que à Comissão de Inquérito cabe, entre
outras atribuições, a de propor a melhor orientação a seguir na
matéria.
A Argentina só encontrou petróleo, por acaso, depois que havia abandonado as sondagens sistemáticas, a ajuizar pelo depoimento de Morixe. (Op. cit.).
Entre os indícios há a distinguir os ativos, correspondentes à
contínua exudação do petróleo, e os fósseis, que apenas testemunham a existência anterior de jazidas destruídas.
"Os indícios ativos constituem, ainda que poucos, argumentos essenciais em favor da existência de jazidas.
Os indícios fósseis, ao contrário, com enormes tonelagens
de produtos betuminosos, não têm nenhuma significação
absoluta.
Em resumo, a discussão da origem dos indícios deve
orientar o início das pesquisas e fornecer razões à tenacidade da prospecção. Ela é que deve pôr algumas regiões
em evidência, apartar outras, em suma, indicar à primeira vista as possibilidades de sucesso" (Jung, op. cit.,
p. 101.)
A tática de "furar, furar, furar", ainda à custa dos mais desatinados dispêndios, justifica-se, sem dúvida, para as organizações
que já estejam vivendo do petróleo, conforme acontece com a Shell,
não, porém, para aquelas que têm de sacrificar outros interêsses
igualmente relevantes para fazê-lo. Segundo se vê em Essad Bey,
só a Royal Dutch tem consumido cêrca de 12 bilhões de dólares em
sondagens estéreis. - Compreende-se que a Shell o faça uma vez
que obtém quantias astronômicas na exploração das zonas produtivas.
O mesmo Essad Bey, já agora traduzido para o vernáculo pelo
diretor da "Petróleos", escreveu:
"Laissant les autres forer, speculer et, parfois, s'enrichir, Rockfeller se livra à un modele de calcul: sur mille
sondages, trente au plus étaient rémunérateurs. Rockfeller ne voulait pas courir un tel risque: il n'était pas un
aventurier" (op. cit., p. 42).

PARTE SEXTA

PROGRAMA EM EXECUÇÃO
-

Conclusão

§ 1.º

A orientação doutrinária que hoje condiciona o programa do
Ministério, é, inquestionàvelmente, conforme vimos, a que mais
se recomenda à luz dos últimos ensinamentos da ciência aplicada
à pesquisa do petróleo.
Em se tratando dessa pesquisa, duas têm sido as atitudes do
homem: a empírica que produziu e produz excelentes resultados
nas regiões em que o petróleo ou aflora, ou ocorre como "acidente"
em sondagens para outros fins; e a científica, resultante das concepções teóricas anteriormente fixadas para explicar a sua formação, o seu armazenamento e a sua distribuição estratigráfica.
No Brasil, onde o petróleo não foi ainda descoberto, nem por
acaso, nem por exudação abundante, somente a segunda atitude
pode ser justificada, pelo que se torna de máximo interêsse a predeterminação da estrutura teórica do programa a executar. Foi
em virtude da que se contém no trecho, atrás transcrito, da monografia sôbre rochas gondvânicas que se deliberou ultimar os trabalhos de prospecção geofísica de Alagoas e especialmente efetuar
o primeiro estudo da geologia da nossa fronteira com o Peru, na
região do alto Acre.
No ano de 1935, pois, a atividade do Ministério, no tocante ao
petróleo, consistiu em examinar as possibilidades do devoniano
do Sul do Brasil, no aparelhamento das perfuratrizes para possíveis sondagens, na montagem do equipamento geofísico e nos estudos da Comissão enviada ao Acre, sob a orientação técnica do
geólogo Oppenheim.
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Como foi acentuado, dois grandes argumentos serviram de
base à campanha movida pelas emprêsas particulares contra o Ministério da Agricultura: o relativo à extensão territorial e o da
contigüidade dos países sul-americanos dotados de jazidas petrolíferas.
Ora, o estudo dos fatos demonstra que não há relação alguma
entre a existência do petróleo e a extensão territorial.
Ninguém ignora que o petróleo representa hoje para a economia e defesa militar da Inglaterra, sendo igualmente conhecidas
as ligações da Royal Dutch com o Império Britânico. Pois bem:
a Inglaterra dispõe na Oceania de 8 . 255. 000 quilômetros quadrados e até êste momento, sem embargo do seu interêsse na pesquisa
de campos oleíferos, não os encontrou ali. Na Africa, os inglêses estendem o seu império sôbre 8. 021. 000 quilômetros quadrados e,
tal qual acontece com a Oceania, nenhum petróleo africano foi até
agora descoberto.
Na América, dispõem êles de 10. 285. 000 quilômetros quadrados, soma dos territórios do Canadá, da Jamaica, das Honduras
britânicas e na Guyana, e salvo um pequeno canto do primeiro país,
na região das Montanhas Rochosas, contígua aos campos norte
americanos, em nenhum outro ponto encontraram petróleo. Entretanto, na Ilha da Trinidad, cuja superfície é apenas de 5. 000
quilômetros quadrados, exploram ricas jazidas de petróleo.
O segundo império colonial, em extensão territorial e importância econômica e política, é o francês.
Na Africa, a França domina 10. 405. 400 quilômetros quadrados, que somados às colônias da Asia, da América e da Oceania,
elevam o seu território e possessões a 11. 810. 770 quilômetros quadrados; sem embargo disso, dada a nenhuma importância de alguns poços abertos da Alsácia e em Marrocos, todo o seu esfôrço no
sentido de assegurar fornecimento de petróleo se exercita no campo
da política internacional, sendo lícito supor que a sua última aliança com a Rússia também obedece à necessidade decorrente dêsse
abastecimento .
Eleva-se a 20. 811. 400 quilômetros quadrados a superfície da
Africa dominada pela Inglaterra, pela França e pela Bélgica, nações de grandes reservas capitalísticas e vivamente interessadas
na pesquisa de petróleo e no entanto, até êste momento, não há
notícia daquele combustível em tôda essa vasta extensão territorial.
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Pois bem: a Holanda possui alguns poucos milhares de quilômetros quadrados nas Ilhas da Sonda, riquíssimas de petróleo; o
Equador é o menor país da América do Sul e dispõe de jazidas
petrolíferas.
§ 2.º

O argumento da contigüidade é digno de máxima ponderação,
porque se inspira no desenvolvimento de fenômenos geológicos, de
grande significado .
A observação dos fatos conduz-nos a admitir que o petróleo
se tenha acumulado nas grandes bacias dos mares epicontinentais,
soterradas e levantadas em milênios de vida do Globo, mercê da
ação de águas meteóricas e de profundos movimentos sísmicos .
Daí supor-se, com os visos da plausibilidade decorrentes do
estudo dos fatos, que o petróleo de preferência se encontra nas
abas das formações geossinclinais e nos terrenos de sedimentação
subsidiente.
Realmente um simples lance de olhos sobre o planisfério anexo, mostra que os campos petrolíferos da Europa, da Asia e da
América se pontilham nas faixas de geossinclinais do ciclo alpino.
Sàmente na América do Norte alguns se dispõem no ciclo herciano,
dess'arte revelando uma movimentação geológica de enorme intensidade.
Na América do Sul, os campos petrolíferos de maior potência
encontram-se no ciclo alpino representado pelos Andes.
Têm, pois, razão os que argumentam com o fato de haver petróleo em quase todos os países que limitam com o Brasil, para
convencer que no Brasil há petróleo. O que, porém, causa extranheza é verificar que ao invés de pesquisá-lo na faixa da apontada
contigüidade o queiram encontrar, com êsse argumento, na zona
litorânea que se alonga a cêrca de 4. 000 quilômetros daquela faixa.
Efetivamente, a existência do petróleo está relacionada com
os mares, mas não com os mares de hoje e si mcom os que, há milênios e milênios, ocupavam grandes regiões mediterrâneas, a exemplo do que ainda sucede com o Mar Cáspio. O fundo de tais mares
pode, neste momento, estar a milhares de metros de altitude, sendo, por isso, extravagante a idéia de que as sondagens devam sempre vasar o nível atual do mar.
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§ 3.º

Consoante se demonstra, o programa do Ministério tem a seu
favor a experiência e a doutrina mais acreditada nos povos modernos. Consiste em resolver em definitivo as dúvidas ainda existentes sôbre a geologia de Alagoas e intensificar pesquisas nas regiões fronteiriças, notadamente no Acre.
Contra êsse programa o que se alega é que o Acre fica muito
longe, pelo que o transporte do petróleo tornar-se-á difícil e dispendioso. Realmente, provado que há petróleo comercialmente explorável no litoral brasileiro, o do Acre decai de interêsse. Mas,
como o do litoral não foi ainda descoberto, urge tentar descobrir
o mais provável do Acre, porque uma vez descoberto servirá:
1.º - para nos tranqüilizar quanto ao nosso abastecimento
interno em caso de necessidade;
2.º - para fornecer recursos financeiros exigidos pelo custeio de mais intensas sondagens nos pontos convenientes e mais acessíveis.
No que toca às distâncias, há a ponderar que a circulação de
petróleo se faz a despeito delas.
O quadro anexo é, sôbre êste ponto, muito ilustrativo.
Observe-se, a par disso, que o Acre está ligado ao Atlântico
por via fluvial.

CONCLUSÃO
Em conclusão: balanceando as acusações feitas ao Ministério
da Agricultura e aos seus técnicos, homens de merecimento, probidade e patriotismo postos acima de quaisquer dúvidas e os esforços por êles feitos até aqui para dotar o País do potencial de energia representado pelo petróleo, o que se apura é que são injustas.
Mas não há a duvidar igualmente da sinceridade e do patriotismo
dos que se têm esforçado, na esfera da iniciativa particular, por
secundar a ação do poder público e atrair para o grande problema
o emocionado interêsse da Nação.
Feita a abstração das paixões que febricitam os polemistas em
presença, evidencia-se que o conflito traduz a final a inquietação
do nosso tempo, resultante do choque de mentalidades e princípios
característicos de épocas que se sucedem.
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O Govêrno, que para ser govêrno, deve sempre preferir uma
posição de centro em que se enfeixe a convergência dos interêsses
superiores da comunidade nacional, pode e deve, depois do inquérito, demarcar o terreno em que se interpenetram, numa bela conjugação de energias em benefício da grande Pátria, os valores e
sentimentos que hoje se hostilizam .
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DISTANCIAS EM MILHAS
ENTRE OS PORTOS DE ABADAN (NA PÉRSIA) E RANGOON
NA BIRMANIA), E LONDRES, PRINCIPAL CENTRO IMPORTADoR DO PETRóLEO DESSAS REGIÕES
Cálculo aproximado

De Abadan a Londres .........·.. .
De Rangoon a Londres ......... .

6. 700 milhas
8.200 "

DISTANCIAS COMERCIAIS EM MILHAS
DOS PRINCIPAIS PORTOS EXPORTADORES DE PETRóLEO
NOS ESTADOS UNIDOS E NO MÉXICO, AOS PRINCIPAIS PORTOS
IMPORTADORES NO BRASIL
De Port-Arthur (E.U.) a

Recife
Bahia

(*)

(*)

Rio ................................ ..

Santos

(*)

(*)

4.263
4.654
5.335
5.552

De New Orleans (E.U.) a

Recife . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. .. . .. .. .
Bahia .............................. .

Rio ................................. .
Santos ........... ··· · ... ·· · · · ···· · ···

(*)
(*)
(*)

4.108
4.499
5.180
5.367

De New York (E.U.) a

Belém

·· ... · · .... · ... · · ·· ·· · · ·· ·· · ·· ·

Recife . · · · · · · · · ·. · · · · ... · · .. · · · · .. · · · ·
Bahia ... · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · ·· · ·· · · · ·

Rio ...... ·····························
Santos · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2.946
3.698
4.089
4.770
4.957

-158De Baltimore (E. U.J a

Recife

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

Bahia .............................. .
Rio ....••• · · · • • • · · · · · • · · · · · · · · · · · · · ·

Santos

(•) 3. 772

(•) 4.163
(•) 4.844,
(•) 5.031

De Philadelphia (E. U.J a

Recife . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . .

3. 832

Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.136

Rio . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .

4.817
(•) 5.004

Santos
De Tampico (México) a

Recife

(•) 4.456

Rio ......•...••.•...................•

(•) 4.847
(•) 5.528
(•) 5.715

Bahia .............................. .
Santos ............................. .

Nota: As distâncias marcadas com o sinal ( •) são aproximadas.

QUADRO GERAL DAS SONDAGENS REALIZADAS NO BRASIL PELO GOV:l!:RNO FEDERAL
N.0 da
sonda

--1
10
10
7

10
8
10
9
l

7

8
2
3

9

1
9
8
2
3
7
3
6
8
9
1

10
2
5
7
11
13
13
6
3
4
8
6
7
2
5
7
9
2
1

N. 0 da
sondagem LOCALIDADE E MUNICÍPIO
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

rn

14

15
16
17
18

10

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31 A
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Estado

Parauari (Maués)
Ferreira (Ferreira)
Ferreira (Ferreira)
Rio Pio (Urussanga)
Ferreira (Ferreira)
Rib.• do Engano (Tomaaina)
Ferreira (Ferreira)
Marechal l\fallet
Urupadi (Maués)
Rio Dória (Urussanga)
Carvãosinho (Tomasina)
Garça Torta (M•ceió)
Cururupe (Ilhéus)

Bahia

Maué-Açu (Maués)

Amazonas

Rio do Peixe (Tomasina)
Garca Torta (Maceió)
Cururupe (lhéus)
R. Mãe Luzia (Urussanga)
Cururupe (Ilhéus)
Graninha (São Pedro)
Wencesláu Brás
Marechal Mallet
Maué-Açu (Manés)
Ferreira (Ferreira)
Garça Torta (Maceió)
Querosene (São Pedro)
Rio Jordão (Urussanga)
Torres (Torres)
Deodoro
Deodoro
Santa Maria (São Pedro)
l\!araú (Maraú)
Itirapina (Rio Claro)
Rio das Pombas (Tomasina)
Santa Maria (São Pedro)
R. Florit.a (Urussanga)
Riacho Doce (Maceió)
São Pedro (São Pedro)
Rio Jordão (Urussanga)
Rio Claro (M. Mallet)
Riacho Doce (Maoeió)
Aveiro (Aveiro)

Paraná
Alagoas
Bahia
Santa Catarina
Bahia
São Paulo

-

-

Amazonas
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

Paraná

Rio Grande do Sul
Paraná
Amazonas

Santa Catarina
Paraná
Alagoas

-

Paraná

Paraná

Amazonas

Rio Grande do Sul
Alagoas
São Paulo

Santa Catraina

Rio Grande do Sul
Distrito Federal
Distrito Federal
São Paulo
Bahia
São Paulo

Paraná

São Paulo
Santa Catarina
Alagoas
São Paulo
Santa Catarina
Paraná
Ala~oas

Pará

Profundidade
atingida
metros

292,12

31,85
96,67
523,37
99,06
389,46
221,03
84,77
170,24
289,29
61,79
78,67
156,61

- 90,53
-

264,66
130,26
100,51
242,20
197,50
329,43
60,54
509,97
452,89
283,63
152,52
498,70
361,20
481,00
25,08
31,34
211,55
387,30
324,54
126,27
251,54
116,00
41,95
477,53
305,80
283,72
220,50
242,51

ENCARREGADO

Antônio R. Vieira Júnior
Serzedelo Mendes
Serzede!o Mendes
José Fiúza da Rocha
Serzedelo Mendes
Altivo Castclar Leite
Serzedelo Mendes
Roberto Lima Coelho
Antônio R. Vieira Júnior
José Fiuza da Rocha
Altivo Caatelar Leite
Aurélio Bulhões Pedreira
Gerson Alvim

-

Objeto

.
...
.
.
.
-

Carvão

'

Petróleo

Carvão
>

Petróleo

Avelino I. de Oliveira

Carvão

Afonso Galeão
Aurélio Bulhóes Pedreira
Gerson Alvim
José Fiuza da Rocha
Júlio da Silva Pôrto
Gerson Alvim
Eufrásio Borges
Alfeu D. Gonçalves
Avelino de Oliveira
Altivo Caatelar J.eite
José F. Andrade Junior
Eugênio B. Dutra
José F. da Rocha
AJ<el Lofgreen
Aldrovando de Oliveira
Aldrovando de Oliveira
Júlio S. Pôrto
Paulino F. de Carvalho
Gerson AI vim
Eufrásio Borges
Júlio S. Pôr to
José Fiuza da Rocha
José F. Andrade Júnior
Eugênio Bourdot Dutra
José Fiw:a da Rocha
Paulino F. de Carvalho
Eufrásio Borges
Avelino de Oliveira

Carvão

-

-

Petróleo

.
'

Carvão
Petróleo
Carvão

Petróleo

Carvão
>

Petróleo

'

.
.

Carvão
>

Água
Petróleo

'

Carvão
Petróleo
Carvão
Petróleo
>

Carvão

Petróleo
>

Carvão

Observar!le•

..•
.

Iniciada a 11-11-17 Terminada a li- 9-18
• 19-12-17
>
• 13- 2-10
'25- 3-18
• 27- 5-19
'
'23- 4-18
>
30- 9-19
'
• 24- 7-18
• 14- n-1s
• 25- 7-18
• 13-11-19
>
>
'5-3-19
• 24- 1-20
>
> 18- 8-19
• 7- 7-20
'
1-10-19
• 11-12-20
• 14-11-19
> 2~- 6-20
>
> 23- 3-20
> 9- 6-20
'
• 9- 7-20
' '14- 4-20
'
'28- 8-20
• 31- 1-21
'

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

'20- 8-20

>

>
>

>

'

.
>

>
>

.
>
>

.
.
>
>

>
>

>

' 9-10-20
• 26-11-20

'24- 2-21
1-10-20
' 16-21
'
• 12- i-21
'16- 1-22
'21- 9-20
'26- 8-21
• 3-10-21
'15- 9-21
> 5- 8-21
1- 8-21
'• 164-21
f
f
• 15- 4-22
'26- 6-22
'17- 7-22
• 25- 8-22
'4 -1()-22
' 1-11-22
• 13-11-22
• 29- 2 ·23
' 1- 2-23
'28- 7-23
-15- 5-23
• 20- 8-23

..
..

-

-

'

> 31-12-20

>
>

• 3- 8-21
> 24- 3-21
• 8- 4-21
> 30- 4-22
> 14-11-22
> 21- 2-21
• li- 3-22
> 23- 3-22
> 10- 1-23
• 15- 1-23
> 7- 7-22
> 19-1()-22
> 23- 9-22
• 30-10-23

..
.
..
'

'>
'
'

>

>

.
..
>

'

>

'
'

'>

,'

!

f
12- 8-22
19-11-23
• 31-10-23
• 19- 2-23
> 24- 9-23
> 12- 1-23
• 12- 2-23
> 26-10-2-1
> 27-12-23
> r,... 4-24
• 3- 6-24
• 5- 2-25
>
>

QUADRO GERAL DAS SONDAGENS REALIZADAS PELO GOV1!:RNO FEDERAL (Conclusão)
N.• da
sonda

--22
1
24
3
'li
25
22
17
li
17
25
22
17
1
17
25
25
6
25
23
22
3
7
22
22
18
16
6
22
14
2

7

25
25
25
15
1
7
9
6
2
11

N. 0 da

sondagem

87
88
89
90
91
92
93
94
95
95 A
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
!Oi
108
109
110
111
112
113

IH

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

LOCALIDADE E MUNICÍPIO

Morro do Bule (Ouro Prêto).
Itaituba (ltaituba)
Maragui (Monte Alegre)
St.0 Antônio (S. Pedro)
Lavras (Lavras)
No.-a Iguaçu (Nova Iguaçu)
Morro do Bule (Ouro Prêto)
Perpétua (Diamantina)
Perpétua (Diamantiua)
Perpétua (Diamantina)
Santa Cruz
~forro do Bule (Ouro Prêto)
Perpétua (Diamantina)
Barreira (ltaituba)
Perpétua (Diamantina)
Coromandcl (Pat.ocínio)
Coromandel (Patrocínio)
G. Carneiro (JacarCzinho)
Coromandcl (Patrocíuio)
Rt. 0 Antônio (Bagé)
Livramento (Patrocínio)
S. Sebastião (S. Pedro)
Barbosas (Tom:isina)
Livramento (Aiuruoca)
Livramento (Aiuruoca)
Campo do Piauí (St. Cruz)
S. Seb. 0 do Araquá (S. Pedro)
G. Carneiro (Jacarezinho)
Livramento (Aiuruoca)
Araquá (S. Pedro)
Correia Pinto (Lages)
Barbosas
Caeté
Caeté
Caeté
Bela União
Barreira (ltaituba)
S. José (Jaguariaíva)
Gongo Sôco (St. Bárbara)
Teresina
Hortêndo AI ves (Lages)
Lagoa Dourada

Estado

Minas Gerais

Pará

Pará
São Paulo
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais
Distrito Federal
Minas Gerais
Minas Gerais
Pará
Minas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais
Paraná
\Hnas Gerais
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
São Paulo
Paraná
Minas Gerais
Minas Gerais
Distrito Federal
São Paulo
Paraná
Minas Gerais
São Pa•lo
Santa Catarina
Paraná
Minas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Pará
Paraná
Minas Gerais
Piauí
Santa Catarina
Mio.. Gerais

Profundidade
atingida
metros
93,27
352,00
148,81
472,95
14,37
61,94
92,86
20,20
13,06
9,28
42,93
78,18
10,51
52,28
61,00
50,84
42,.10
68,28
41,70
51,02
279,85
122,97
31,90
46.32
24,17

ENCARREGADO

Abel P. Oliveira
Pedro de Moura
José Lino de Melo Jr.
J. Meneseal de Campos
Virgilio Santa Rosa
Gerson Alvim
Abel P. de Oliveira
Egeu Marino A. Gomes
Egeu j_\farino A. Gomes
Egeu Marino A. Gomes

Gerson de Faria Alvim

Abel P. OliTaira
Egeu MariM A. Gomes
Pedro Moura
Evaristo Scorza
Francisco P. Boa Nova
Francisco P. Boa Nova
J. Menescal de Campos
Francisco P. Boa Nova
Paulinho F. de Carvalho
Abel P. Oliveira
Júlio R. Gonçalves
Alberto l. Ericbsen
Abel P. Oliveira
Abel P. Oliveira
Gerson Alvim
Alberto Waoderlei
38,20 J. Meneseal de Campos
91,32 Abel P. Oliveira
Afonso Cesário Alvim
500,00 José Alves
322,50 Alberto I. Erichsen
160,39 Francisco P. Boa Nova
151,09 Pedro Barroso
152,70 Pedro Barroso
Mero Passos
Antônio :lloreira Mendonca
Eugênio Bourdot Dutra
Francisco P. Boa ~ova
José Miranda
José Alves
F. Paula Boa Nova
-

Objeto

Minério
P•tróleo
Ãgua
Petróleo
Minério
Agua
Minério
Diamante
>

>

Ãgua
Minério
Diamante
Petróleo
Diamante
Minério

.

Petróleo
Minério
Carvão
Minério
Petróleo

.

Minério

.
.
>

Água

Petróleo

Minério
Petróleo
>

Minério
>
>

.

-

Petróleo

-

Ouro
Água
Petróleo
Ouro

>

Observações

Iniciada a 20-11-29 Terminada a 19- 4-30
>
>22-12-29
>
> 10- 9-30
> 26- 2-30
> 15-11-30
>
>
> 25- 4-31
> 3- 3-30
>
>
>
> 5- 5-30
>
> 8-11-31
>li- 8-30
>
> 5- 5-30
>
>
> 5- 6-30
2- 9-30
• 12- 7-30
> 8- 8-30
>
>
> 10- 8-30
>
> 18- 8-30
> 24- 8-30
> 30- S-30
>
>
• 26- 8-30
• 3-10-30
2-10-30
>
>
> 6- ~-31
>
6-10-30
>
> 15-12-30
5- 5-31
> 13- fi-32
>
• 9-12-30
>
> 26- 3-31
>
• 25- 2-31
'27- 3-31
• 9- 4-31
>
> 2- 5-31
> 28- g.31
> 1- ll-31
>
> 28- 5-31
• 4- 7-31
• 29-11-31
>
>
• 31-12-31
• 19- 6-31
1- 5-:ll
>
>
> 9- ll-31
• 26-12-31
>
>
> 18- 1-32
• 7- 4-'.l2
• 17- 8-31
•IO-n-11
• 21- 9-31
• 14-10-:H
>
3-11-31
>
>
'12-12-31
>
> 16-11-31
• 19-10-31
• 28-11-32
3-11-31
> 12-12-31
>
• 14- 3-32
>
>
> 8- 3-32
• 25- 2-33
> 25- 4-32
• 26-12-32
• 25- 5-32
• 16- 9-32
>
8-10-32
• 27- 1-33
>
> 13- 2-33
• 30- 5-32
>
3- S-33
2- 5-33
• 26- 7-33
>
> i- 5-34
>
• 24-10-33
• 12- 2-34
>
• 31- 7-34

.
. ..
.. .
..
.

..
.• .
..• .
.• ..
.
..

..
.
.

.
..
...
.
..

-162 FUROS ABANDONADOS POR ACIDENTES

Obs.

7
12
15
16

36
37

38
39
42
45

Estado e

looal

Bahia
Corurupe
Alagoas
Garça Torta
São Paulo
Gram:inh&
São Paulo
Santa Ma.ria
São Paulo
Xarqueada
Idem, idem
Paraná
G. Carneiro
Idem, idem
São Paulo
Xarqueada
?
?

Ano
em
do que se deu
furo o acidente
N.•

II

1921

Pro fundidade em
que se deu
o acidente
100,00

NATUREZA DO ACIDENTE

Desmoronamento ficando a ferramenta presa.

II

1922

152,52

Não especificada, verificando-se o desvio do furo.

22

1922

3211,60

Não especüicada.
Rompimento da haste e desmoronamento que prendeu barrilete, cálix e coroa.

I

1922

211,55

79

85

1929
1930

293,34
2-216,80

103
113

1931
1931

42,50
38,20

107
108

1931
1932

279,85
122,95

Desmoronamento.
Idem.
Camada de seixos rolados obrigou a mudança da
sonda, sendo o furo abandonado.
Camada de seixos rolados perturbou os trabalhos.
Abandonado devido à prisão da ferramenta.
Prisão da ferramenta ao furo.

ANEXOS
ANEXO N.º 1

COMPANHIA PETRÓLEOS DO BRASIL
Manifesta para aumento de capital
(Publicado no "Estado de São Paulo"
de 21-10-34) .
As atividades da Companhia constituída em 1932 vieram dar novo
rumo às pesquisas de petróleo no Brasil; para demonstrá-lo temos de fazer
um breve resumo do aspecto científico da questão.
Até 1930 as pesquisas de petróleo em São Paulo limitaram-se à procura do petróleo permiano, supostamente emigrado do horizonte do Irati;
a ciência oficial não admitia a possibilidade da existência de outro petróleo que não o derivado do Irati. A existência de formações sedimentárias
abaixo do glacial (que tem entre nós a denominação de Itararé) era posta
em dúvida, e o chefe do Serviço Geológico Federal resumia dêste modo a
questão: "Muita gente supõe que para descobrir petróleo basta aprofundar
a sondagem enquanto houver sedimentos. Isso é êrro. A posição do petróleo
de São Paulo está determinada; o prosseguimento da sondagem depois do

último nível do Irati importa. em perda de dinheiro e desmoralização da.
questão".

Essa afirmativa categórica retardou de anos a descoberta do nosso
petróleo porque os poços abertos eram suspensos logo que chegavam ao
fim do Irati. O Serviço Geológico Federal abriu 22 poços sob essa orientação; quase todos deram no Irati pequenas quantidades de óleo, ou vestígios,
mas não foi revelado nenhum pet,róleo em quantidades comerciais e ficamos na mesma.
O problema mudou completamente depois da vinda do grande geólogo
americano Ch. Washburne, contratado pelo govêrno paulista. Estudando
a fundo a nossa geologia, conjuntamente com o Dr. Joviano Pacheco (o
mais autorizado geólogo brasileiro), Washburne concluiu que as perfurações feitas não significavam coisa nenhuma, não só por mal localizadas
como também porque o petróleo a ser procurado não devia ser unicamente
o do Irati.
Washburne admitiu a hipótese da existência de grandes poços de petróleo de primeira qualidade, não no horizonte do Irati, mas a maior pro-
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fundidade, onde devia achar-se o devoniano, que é a camada onde o Nort2
da Argentina e Sul da Bolívia se descobriram os melhores petróleos daqueles países. Essas zonas petrolíferas da Argentina e da Bolívia estão
situadas na mesma latitude do centro de São Paulo, com cujos caracteres
geológicos apresentam singulares semelhanças. Em tais camadas, pois, e
não no Irati, devia ser procurado o petróleo de São Paulo.
Com a remodelação dos serviços geológicos federais surgiu a Diretoria
de Minas, chefiada por um homem de largo descortino científico - o Dr.
Fleuri da Rocha. No relatório do Ministério da Agricultura do ano passado,
dado à publicidade êste ano, o Dr. Fleuri da Rocha publica um longo
estudo sôbre tudo quanto até aquela data se havia feito em São Paulo em
matéria de petróleo. Analisa a obra dos seus antecessores e acaba adotando o critério de Washburne. A conclusão dêsse estudo é a seguinte:
PETRôLEO DEVONIANO
A pesquisa do petróleo originário e localizado nos sedimentos
preglaciais não metamórficos não foi ainda objeto de consideração
por parte dos serviços técnicos, no Estado de São Paulo.
"Washburne despertou a atenção para o problema com as seguintes palavras:
Uma possibilidade atraente para o DESENVOLVIMENTO D~
GRANDES POÇOS DE PETRóLEO DE PRIMEIRA QUALIDADE é
dada pela possibilidade da presença do folhelho devoniano no CENTRO E NO OESTE DO ESTADO. Deduz-se isto de considerações
especulativas como o ENCONTRO DE PETRÓLEO VERDE, LEVE,
EM QUATRO POÇOS e a presença, em todos os flancos da bacia
do Paraná, nos arenitos devonianos inferiores que na Bolívia se
sotopõem ao folhelho oleogênico".
"Como tudo está para ser feito, fácil será seguir um programa
racional e eficiente. Uma fase intensa de reconhecimento estratigráfico, tectônico e magnetométrico deverá ser iniciada para facilitar à Diretoria de Minas um conhecimento que lhe falta sôbre o
devoniano. Com os dados provenientes de um exaustivo estudo
dessa ordem poderá ser organizado um plano de poucas sondagens
profundas, capazes de atingir o arqueano, executadas por sondas
combinadas, com o didmetro inicial de 24 polegadas.
"É necessário que a Diretoria de Minas disponha de recursos
que lhe permitam levar avante um programa racional, CAPAZ DE
DAR AO BRASIL A MAIS AGRADAVEL SURPR'JJ:SA. E não seria
justo que se afastassem por momentos essas indagações, uma vez
que se trata de FORMAÇÃO GEOLóGICA CO'JJ:VA DA QUE AO
NORTE DA ARGENTINA E SUDOESTE DA BOLtVIA FORNECE

CAMPOS PETROLÍFEROS EM FRANCA EXPLORAÇAO, CONSTITUINDO RENDOSA INVERSÃO DE CAPITAIS."

Como se vê o ponto de vista da geologia oficial mudou completamente
depois da vinda de Washburne Seus novos orientadores admitem o encontro em São Paulo de grandes poços de ótimo petróleo, não só porque já foi
revelada a presença de óleo verde e leve em quatro perfurações, como também porque a nossa formação geológica é a mesma, ou contemporânea
da do Norte da Argentina (província de Salta) e Sudoeste da Bolívia. Em
conseqüência .estabelecem um novo programa de perfurações profundas.

-
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A COMPANHIA PETRÓLEOS DO BRASIL,

antecipando-se ao govêrno, está realizando êsse programa. Está fazendo
a primeira perfuração profunda começada com diâmetro de 24" e em
condições técnicas que permitam ir a 2. 000 metros, ou mais, se preciso fôr.
As 22 perfurações feitas em São Paulo pelo Govêrno Federal, em 14
anos de trabalhos, foram condenadas por Washburne como inúteis. Diz
o Dr. Fleuri da Rocha no relatório citado que a profundidade média a
que atingiram não passou de 425 metros - média que nem alcança o
nível do mar naquela zona. Se em vez de 22 poços fôssem abertos 22. 000,
do mesmo modo a solução do problema não caminharia um paço. Não
eram poços; eram começos de poços.
Entre êles, porém, um houve que chegou a 768 metros, o mais profundo, aberto próximo à Estação de Xarqueada. A 644 metros êsse poço
começa a dar excelentes indicações de óleo, cujas amostras se encontram
no museu do Serviço Geológico; infelizmente sobreveio logo depois um
aprisionamento de trepano e a perfuração teve de ser abandonada.
Dois poços foram também abertos em Bofête por particulares, os
quais se perderam ou foram interrompidos a 400 e poucos metros. O Govêrno paulista entrou em cena, adquiriu excelente material e tentou a
abertura de alguns, sendo que o de Guareí passou da cota dos 88 metros:
mas sobreveio a Revolução e o serviço foi abandonado.
Nisso se resume o que até então se havia feito em nosso Estado em
matéria de petróleo.
A nossa Companhia, entrando em atividade, deu impulso inédito aos
trabalhos de pesquisa e iniciou também a abertura do seu poço no quilômetro 284 do ramal da Sorocabana que liga Piracicaba a São Pedro.
Geologicamente essa zona tem o nome de zona Santa Maria-São PedroXarqueada e foi objeto dos estudos da comissão geofísica organizada pelo
Dr. Fleuri da Rocha. ll:sses estudos determinaram a existência de grandes massas de diabase naquela zona e em certo ponto um "graben" isto é, um afundamento ou depressão dessas camadas de diabase. Também determinaram que na fazenda do Araquá, onde se acha situado o
poço da Companhia Petróleos, não existem diabases em grandes massas
- previsão confirmada pela abertura do nosso poço no decurso de 1. 044
metros. Só tivemos uma lâmina rle 2 metros e alguns centímetros. O campo petrolífero da nossa Companhia está, pois, fora da zona da referida depressão.

O POÇO DO ARAQUÃ
As dificuldades para a abertura dêste poço decorrem do desconhecimento das camadas a atravessar. Um segundo aberto na mesma estrutura se fará com muito maior rapidez e em muito menos tempo, com base
na experiência e indicações do primeiro. Mesmo assim, apesar da dureza
das rochas e extrema variedade das camadas entre 300 e 700 metros, o
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poço do Araquá vai vencendo caminho galhardamente. Na província de
Salta, cujo subsolo equivale ao nosso, houve perfurações que consumiram
três e até quatro anos para serem abertas.
O grande valor do poço do Araquá reside em que vem tirar a limpo
a hipótese de Washburne, estabelecendo um rumo definitivo para as futuras perfurações de São Paulo. Já atravessamos o Irati e, como sempre,
verificamos as impregnações de óleo que caracterizam êsse horizonte; entramos depois no Itararé, que consiste numa camada espessíssima e muito variável, abundante em conglomerados de difícil penetração e que por
isso mesmo deteve a maioria dos poços tentados em São Paulo. Em agôsto
último alcançamos camadas mais uniformes e contínuas, de modo que
pudemos realizar nesse mês um avanço de 213 metros. O surto, porém,
de um abundante manancial de água salgada não permitiu que a perfuração fôsse a mais de 1 .044 metros. Tornou-se necessário fechar essa água
- e neste momento .estamos em trabalho de alargamento para uma nova
entubação e cimentação oclusiva.
Removido êsse óbice, a perfuração prosseguirá com rotativa e teremos probabilidades de progressos rápidos como o do mês de agôsto, caso
em que, com dois, três ou quatro meses de trabalho poderemos concluir
o poço.
A prudência, entretanto, manda considerar as hipóteses desfavoráveis - os acidentes que determinaram pescas prolongadas, novas águas, novas entubações, etc., e é para habilitar a Companhia a ir até o fim ainda
que o pior aconteça, que a Assembléia Extraordinária de 15 do corrente
se reuniu e autorizou a Diretoria a aumentar até mais 500 contos o capital social, que é de 3. 000 contos.
Com êsse novo recurso ficará a Companhia Petróleos do Brasil habilitada a prosseguir nos seus trabalhos com tôda a segurança, conduzindo o poço do Araquá até 2. 000 metros, ou mais, se preciso fôr.
IND1CIOS FAVORAVEIS
Tudo faz crer, entretanto, que não haverá necessidade de irmos tão
longe. Na cota de 615 metros tivemos a primeira manifestação de gás;
e na de 760, a primeira manifestação de água salgada, com o teor de uma
grama de sal por litro. :msse teor de sal aumentou nas últimas águas encontradas, chegando a uma salinidade total de 4 gramas e meia. A composição dessas águas é a mesma das águas marinhas fósseis que comumente aparecem associadas ao petróleo, .e pois provam a formação marinha dos terrenos atravessados.
A perfuração Balloni, situada perto da nossa, começada vários meses
antes e na qual a nossa Companhia possui um interêsse de 10% da produção bruta, acha-se algumas dezenas de metros mais adiantada. Na cota
de 1.100 metros, mais ou menos, começou a tocar em camadas com impregnação de óleo - fato que possui altíssima significação no sentido de
um comêço de prova da hipótese de Washburne. Essa impregnação demonstra que debaixo das tremendas camadas de diabase que lá se inter-
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põem entre os terrenos inferiores e o horizonte do Irati existe um petróleo
que nada tem que ver com o do Irati. Se não vem de cima, só pode vir de
baixo - e portanto significa o primeiro fato em apoio da luminosa hipótese. Existe petróleo em profundidade que ainda não atingimos. Resta
que estejamo& habilitados a alcançá-lo.
A propósito transcrevemos a carta em que o nosso chef.e de perfuração, Cristóvão Rickfelder dá a sua opinião pessoal a respeito.
Sonda do Araquá, 8, outubro, 1934.
Ilmo. Sr. Presidente da Cia. Petróleos do Brasil.
São Paulo.
Prezado senhor:
Tenho o prazer de apresentar a V.S. a minha opinião pessoal sôbre
a possibilidade do encontro de petróleo na sondagem do Araquá, atualmente a meu cargo. Declaro que os 18 meses de minha permanência no
serviço servJram para me tornar plenamente convencido de que a zona
do Araquá deve ser considerada como portadora de petróleo, sobretudo
pelas seguintes razões:
1) O encontro de vestígios e até de pequenas quantidad.es de petróleo em tôdas as perfurações de São Paulo que alcançaram ou atravessaram essa camada conhecida como Irati.
2) O resultado francamente positivo e indicador de abundantes reservas de petróleo que Schermuly em pessoa obteve no Araquá cm o seu
polarizador. Schermuly é um nome respeitado na Alemanha pelo acêrto
das suas marcações no Hannover e em outros pontos onde a abertura de
poços confirmaram as indicações do seu polarizador.
3) A surpreendente concordância das provas feitas com o aparelho
do Dr. Romero que em absoluto ignorava as provas feitas com o polarizador de Schermuly anos antes.
4) As manifestações de gás de petróleo e de água salgada que tivemos no poço do Araquá.
5) O encontro na sonda Ballonl, a 1.100 metros mais ou menos, de
camadas com impregnação de óleo, fato atestado por inúmeras pessoas;
êste indício nesta profundidade é a mais segura demonstração da existência de um horizonte petrolífero mais abaixo.
A existência sobejamente demonstrada do petróleo do Irati, que é
uma camada que os geólogos consideram .estéril, permite unicamente a
hipótese de que êsse petróleo é secundário, isto é, emigrado de outro ponto onde se formou. A penetração por vias laterais é improvável, de modo
que a única conclusão é que surgiu de maiores profundidades. As impregnações que na sonda Balloni começam a aparecer a 1. 100 metros vem
confirmar .essa hipótese.
Tudo isso considerado, sou de parecer que o poço do Araquá, atualmente com 1. 044 metros, não está longe de atingir a formação de petróleo
que procuramos.
C. Rickfelder.
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O PETRóLEO NO BRASIL
Não existe hoje pessoa de bom senso que negue a existência do petróleo no Brasil. Seria de fato um monstruoso absurdo da natureza que
existisse petróleo em tôdas as Américas, desde o Alasca até a Patagônia,
passando pelo Canadá, pelos Estados Unidos, pela ilha de Cuba, pela ilha
de Barbados, pela ilha de Trinidad, pela Guiana Inglêsa, pela Colômbia,
pelo Equador, pela Venezuela, pelo Peru, pela Bolívia, pela Argentina e por
êsse Chaco do Paraguai, que está determinando uma nova "guerra do petróeo", e só não existe no Brasil, o País de maior território da América do
Sul. A razão de todos os países da América terem petróleo e o nosso não,
reside apenas num fato: êsses países furaram e o Brasil não furou.
O meio de ter petróleo é um só: furar. Se os Estados Unidos possuem mais petróleo do que o mundo inteiro é que furaram mais que o
mundo inteiro. Até o ano de 1927 êsse país havia aberto 742 .102 poços,
obtendo nesse ano uma produção de 901.129. 000 barris. Por quê? Por que
os Estados Unidos produzem tantos milhões de barris e nós nada produzimos? Será acaso por que não temos petróleo? Não. Os Estados Unidos
produzem daquela maneira porque só até aquêle ano tinham aberto
742 .102 poços, enquanto em todo êsse tempo nós nos limitamos às duas
dezenas de começos de poços do Govêrno Federal.
O primeiro poço americano foi aberto em 1859; quer dizer que até
1859 aquêle país estava como nós hoje - sem petróleo. Sem petróleo, não
porque a natureza lhe houvesse negado petróleo, mas porque não perfurava. A partir de 1859, porém, a abertura de poços foi em aumento até
alcançar em 1927 o número fantástico de 742 .102. Entre 1916 e 1927 a média dos poços abertos anualmente subiu a 25. 736. Se em vez dos Estados
Unidos fôssemos nós que abríssemos êsses poços, nós é que seríamos os
maiores produtores do mundo.
E se lá tivessem aberto unicamente os nossos comecinhos de poços,
era lá que estavam hoje os céticos do "não há petróleo'', a despeito das
imensas reservas ocultas no subsolo daquele país.
Não nos esqueçamos das palavras proféticas de Gustavo Grossmann:
"Dada a sua área, o Brasil é talvez o país onde existem as maiores reservas de petróleo do mundo".
A Venezuela também não tinha petróleo. Os homens de bom senso
consideravam loucura gastar-se dinheiro em furar o chão. Mas ou loucos
insistiram e hoje a Venezuela é o terceiro produtor do mundo. Mas por
que tem petróleo a Venezuela? Porque furou.
E assim como todos os mais países da América. Têm petróleo porque
furaram. Se não furassem estariam como o Brasil - a comprar petróleo
e a negar a existência do petróleo .
Mas quem há de dar ao Brasil petróleo, senão nós, paulistas? Onde a
iniciativa, a coragem, o arrôjo, senão aqui? São Paulo deu ao Brasil 0

-

169 -

o~ro, nos tempos coloniais. Deu depois o café, que hoje sustenta quase sõzmho a nossa civilização. Há de dar também o petróleo, que elevará essa
civilização às culminâncias.
A riqueza do café desaparece diante da riqueza do petróleo. Uma
arrôba de café equivale em valor a um barril de petróleo, e portanto uma
fazenda que produz 10.000 arrôbas de café equivale a um poço que produz
10.000 barris de petróleo. Com uma diferença apenas: a fazenda produz
10.000 arrôbas por ano e o poço produz 10.000 barris por dia. Quer isto
dizer que um poço de 10. 000 barris corresponde a uma fazenda que produzisse 10.000 arrôbas por dia - ou 3.650.000 arrôbas por ano.
Note-se ainda que para obter essas 10. 000 arrôbas o fazendeiro tem
de gastar muito dinheiro, ao passo que uma vez aberto o poço de petróleo
não há mais despesa nenhuma de produção. Note-se ainda que êsse café
ao ser consumido desaparece e o petróleo ao ser consumido se transforma
em energia mecânica, produtora de novas e múltiplas riquezas.
Como então, nós, paulistas, não havemos de tomar a sério o problema e tudo fazer para revelar a maior riqueza que existe, visto como brota
a jato contínuo, dia e noite, até a total extinção da fonte? Se há poços que
morrem logo, outros há, como alguns da Pensilvânia, que estão produzindo há quase quarenta anos.
A perspectiva de São Paulo com petróleo tonteia a imaginação. Seremos uma potência - talvez a maior da América do Sul. Dadas as condições favoráveis do nosso clima e a fertilidade do solo, o petróleo viria
nos transformar ràpidamente numa verdadeira nação, riquíssima e poderosa. E o reflexo disso sôbre a economia geral do Brasil seria imenso.
E' um dever para o verdadeiro paulista considerar muito a fundo o
problema do nosso petróleo e tudo fazer para que êle venha quanto antes.
Já esperamos demais, confiados em quem não tinha interêsse nenhum em
que o revelássemos. A nós, e não a ninguém de fora, é que compete sondar o nosso subsolo. Temos que ser paulistas também em matéria de petróleo.

A NOSSA INICIATIVA
A Companhia Petróleos do Brasil já está em situação de merecer o
mais carinhoso e decidido apoio do público. Organizada sem desprêso de
nenhuma formalidade da lei, não queimou inepta ou criminosamente o
seu capital. Empregou-o totalmente nos trabalhos de campo, à cuja testa
colocou o melhor profissional que conseguiu descobrir na Argentina. Cristóvão Rickfelder é uma garantia de vitória. Consagrou sua vida inteira
à perfuração de poços e não teve um só insucesso nos 84 que abriu. Entre nós já deu sobejas provas da sua capacidade resolvendo de maneira
perfeita os mais graves acidentes ocorridos no poço do Araquá.
A Companhia Petróleos timbra no capricho da sua organização social
e técnica, e na mais absoluta seriedade de propósitos. Não ilude ninguém.
Não promete absurdos - só promete perfurar com o máximo capricho de
técnica até o máximo de profundidade possível. Seus diretores não rece-
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bem ordenados, de modo que os recursos sociais empregam-se exclusivamente nos trabalhos de campo. Sua escrita está aberta a todos os acionistas, que a podem examinar a qualquer hora. A Companhia Petróleos
é uma sociedade anônima modelar, em que o público já aprendeu a ter
confiança visto como a mais absoluta seriedade e a mais perfeita lealdade
constituem o seu lema.
A Companhia Petróleos tem em seu ativo os contratos feitos com
várias emprêsas que se utilizaram das marcações do aparelho do Dr. F.
B. Romero; além de outras vantagens, êsses contratos lhe asseguram
10% de todo petróleo produzido por essas emprêsas. Foi iniciadadora e a
alma motora da atual ofensiva contra o petróleo no Norte do Brasil e aqui,
e está com um poço perfeito, de largo diâmetro e em condições de ir
muito longe. Esperamos tocar em petróleo entre 1.200-1.300 metros, mas
não o garantimos. Seria charlatanismo. Só garantimos perfurar com o
máximo rigor de técnica até o limite da capacidade do nosso aparelhamento.
O serviço que a Petróleos conduz é de colaboração com o Govêrno de
São Paulo. Forneceu êste o material de sondagem e a Petróleos entrou
com a direção e o capital. Na recente visita que os Srs. Secretários da
Agricultura e da Viação fizeram ao campo do Araquá, acompanhados do
Dr. Joviano Pacheco, tiveram êles oportunidade de verificar o acêrto por
parte do Estado na escolha da nossa Companhia como sua colaboradora.
Tudo foi encontrado na mais perfeita ordem, sob um regime de organização modelar.
POSSIBILIDADES DO NEGÓCIO
O ano passado foi aberto na Rússia, em Lok Atam, Baku, o poço
n. 0 45, o qual rompeu a profundidade de 1.100 metros com a produção de
140. 000 barris por 24 horas. Era uma região de Iama vulcânica, onde a
geologia oficial russa sempre afirmara não haver petróleo; os soviets resolveram perfurar ali - e o resultado foi êsse poço de 20.000 toneladas
por dia.
Sem admitir que tenhamos poços assim, mas com modéstia aceitamos uma produção de 10.000 barris diários, de um ou mais poços, a nossa
Companhia terá a possibilidade de um dividendo de dois contos por ação
de 100$000, ou seja uma valorização de vinte contos para cada ação. Por êste
cálculo o público verifica que tremendo negócio pode vir a ser a tentativa
da nossa emprêsa. Além do serviço imenso que ao pais prestam os que
para subscrevem, pois dessa pequena inversão de capital pode sobrevir
o maior arranco dado na prosperidade do nosso País, há a possibilidade
de um lucro imenso para os subscritores.
Em matéria de petróleo a regra é essa: ou nada, ou lucros fastásticos.
Ora, como se vê desta exposição, as nossas probabilidades de encontrar petróleo são muitíssimo maiores hoje do que quando iniciamos o nosso poço.
Já temos a mór parte do caminho feito e os indícios de vitória são veementes. Resta prosseguirmos com firmeza.
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AUMENTO DE CAPITAL
Como o capital social da Companhia Petróleos, extremamente reduzido, se revelou insuficiente para a execução do seu programa, a Diretoria
oferece ao público mais 5.000 ações de 100$000, pagáveis em duas prestações iguais, com intervalo de noventa dias, ações que poderão ser tomadas
nos escritórios da Companhia, Rua Boa Vista, 18, 2.0 andar, telefone 2-1322.
A Diretoria:
J. B. Monteiro Lobato
Ernesto Amarante
Ageo Ferreira de Camargo

ANEXO N.º II

PESQUISA DE PETRóLEO EM SAO PAULO
Por
FLEURI DA ROCHA

Diretor Geral do D.N.P.M.
(Publicado no "Boletim do Ministério da Agricultura".
Ano 22, janeiro a dezembro de 1933 - pp. 464-72) .
RETROSPECTO HISTÓRICO
Datam dos últimos anos do século passado as primeiras pesquisas
para a descoberta do petróleo no Estado de São Paulo. A sondagem de
Bofête, que se afirma ter chegado a 488 metros e produzido, ao que consta,
dois barris de petróleo, remonta ao ano de 1892. Perfurações em número
reduzido foram assinaladas em 1905 e 1906. Mas a história moderna da
procura do petróleo nessa região, mais interessante pelos perfis em parte
conservados dos poços executados, começa por prospecções semi-oficiais
realizadas pelo govêrno do Estado, a partir de 1918 (Pôrto Martins e Alambari), tornando-se bem mais documentada a partir de 1920, pela seqüência anual dos relatórios da Diretoria do extinto Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil.
E' interessante e deveras instrutivo acompanhar a evolução da orientação e das tendências que presidiram essa já bem longa série de pesquisas e procuraremos fazê-lo, servindo-nos das próprias palavras dos técnicos que as conduziram.
1920
O Serviço Geológico combina com a Comissão Geográfica de São
Paulo "iniciar o serviço de petróleo", di-lo o relatório do diretor Gonzaga
Campos, orientando-se pelo critério seguinte:
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"determinar uma área em que a ocorrência de rochas betuminosas e arenitos impregnados de material asfáltico indicassem que
era a mais apropriada para as primeiras sondagens.
Foram locados os furos de Graminha e Alto do Araquá, próximo à cidade de São Pedro, onde se apresentaram as melhores
condições geológicas e superficiais de indícios" (p. 90) .
1922

Termina acidentalmente o furo de Graminha a 330 metros de profundidade, sem todavia prejudicar o interêsse da sondagem, porque:
"já havia sido atravessada a série geológica onde há a possibilidade de se encontrar petróleo." (p. 112) .
A sondagem de Araquá atingiu, com 550 metros, a série glacial do
Itararé, sendo notados alguns vestígios de óleo.
Iniciaram-se, nessa época, perfurações em Santa Maria e São Pedro:
"Levando, também, em consideração as condições estruturais
do distrito, mandamos transportar a sonda para as proximidades
de São Pedro, ponto em que a estrutura é mais favorável." (p. 113).
E' dêste período a montagem de uma sonda em Itirapina.
1923
Reconheceu-se que:
"o problema da descoberta do petróleo no Brasil envolve o conhecimento da estrutura geológica de um certo número de distritos"
(p. 118);

toda via, postula-se:
"devido, porém, à diversidade de constituição geológica e de "fácies" das camadas de cada região, os resultados das sondagens e
os estudos geológicos feitos em um, não podem ser aplicados aos
outros."
Nesse ano, lençóis basálticos impediram muito o progresso das sondagens, de modo a concluir-se que:
"as perfurações feitas no Município de São Pedro já constituem
um bom elemento para se conhecer as zonas livres dos lençóis de
rochas eruptivas, de modo que as novas sondagens serão feitas
nestas zonas" (p. 189) .
1924
Sob a administração de Euzébio de Oliveira estabelece-se que:
"os distritos de São Pedro, no Estado de São Paulo, e Rio Claro,
no Paraná, são os que apresentam as provas mais veementes da
existência de petróleo" (p. 84) .
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e em
1925
confirma-se esta opinião:
"É justamente nos Estados de São Paulo e Paraná que têm
sido encontrados os melhores indícios de sua existência (o petróleo), pois, novos depósitos de gás natural e material impregnado de petróleo têm sido encontrados pelas sondas, nestes dois
Estados."

1926
Continuaram vivas as esperanças de encontrar petróleo no Paraná
e a presença de gás natural sugere a possibilidade da captação industrial
de gás combustível e da extração de gasolina por condensação.
Algumas sondas continuaram a perfurar em São Pedro, Gaminha e
Alambari.
1927
Observa-se:
"até hoje somente em uma sondagem obteve-se porção apreciavel de petróleo; nas demais somente gôtas têm aparecido em vários horizontes; o próprio gás natural descoberto nas sondagens
é insignificante" (p. 3) .
E, como saldo prático de todos os resultados conseguidos até 1927,
apura-se:
"a determinação dos principais horizontes petrolíferos e da espessura das camadas de esquisto betuminoso, descoberta de água artesiana (Itirapina, Ribeirão das Pombas e Taquara) e gás natural."
1928

Prosseguem as perfurações nos Municípios de São Pedro e Botucatu:
"os resultados dessas perfurações foram os mesmos já conhecidos: água salgada, gás natural em pequena quantidade e petróleo
disseminado em vários horizontes."
1929

A orientação até aqui seguida para a escolha das áreas de prospecção,
mantinha-se fiel ao critério estabelecido, em 1920, pelo diretor Gonzaga
Campos, considerando-se como mais apropriadas as que se caracterizavam pela ocorrência de rochas betumionosas e arenitos impregnados de
material asfáltico. Mas, a partir dêste ano, começaram a se integrar as
pesquisas dentro de outras normas, preconizadas pela técnica.
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Os estudos do geólogo Morais Rêgo, visando a localização das estruturas para petróleo, sugerem as seguintes áreas:
a)
Região compreendida entre o Rio Araquá e Xarqueada.
b) Elevação entre os Rios Tietê e Piracicaba.
e) Divisor entre o Tietê e o Paranapanema, entre a E. F. Soroca.bana e a Serra;
d)
Elevação situada nas cabeceiras dos ribeirões de Posses e Carrapato, entre Bom Sucesso e Itai.
De tôdas estas estruturas, a de Xarqueada foi objeto de uma prospecção por sondagem. Não foram publicadas as documentações topográficas e geológicas capazes de justificar as estruturas mencionadas.
1930

Morais Rêgo, nos seus estudos em São Paulo, experimentando, pela
primeira vez entre nós, um reconhecimento magnetométrico com um
Oertling, focaliza vários anticlinos e apresenta algumas conclusões que,
verificadas reais e gerais, representam o último estágio dos conhecimentos atuais sôbre estruturas do permiano em São Paulo, próprias para a
acumulação de petróleo:
a)
as estruturas do sistema de Santa Catarina, na nossa
opinião, contém sempre um núcleo eruptivo;
b) as estruturas anticlinais do sistema de Santa Catarina,
onde se incluem camadas mais ou menos permeáveis, são localizações adequadas para as perfurações, salvo em certo afastamento do eixo, não só devido à situação do petróleo, como também
para desvio do provável núcleo eruptivo" (p. 16).

Observa, todavia, que:
"dessas localizações têm resultado desapontamentos em relação
às camadas superiores."
Como exemplo, cita a sondagem de Campininha, a de Santo Antônio (Araquá) e outras no Paraná. Ainda nesse ano não foram publicados
documentos gráficos sôbre as localizações efetuadas. Tampouco se conhece mapa isogâmico algum que resultasse das operações com o Oertling.
Continuam as perfurações no Município de São Pedro, em quatro sondagens. A sondagem de Santo Antônio, próximo a Xarqueda, locada em
estrutura de acôrdo com os princípios acima, resultou de pouca valia, não
se tendo verificado o gás e o óleo que ocorrem em outras sondagens (pág.
117).

1931

Ainda não foi publicado o relatório da Diretoria do Sarviço Geológico, relativo a êsse ano.
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O retrospecto histórico dos estudos para petróleo, em São Paulo, não
pode olvidar o nome de Chester w. Washburne, técnico americano contratado pelo govêrno daquele Estado. Seu relatório - "Petroleum Geology of the State of São Paulo'', 1930 - apresenta uma súmula feliz de
tudo quanto se havia feito nesse campo, e sua contribuição própria compreendendo enumeração de novas estruturas. As primeiras noções sôbre
as rochas reservatórios e rochas coberturas de petróleo permiano no Brasil, são devidas, provàvelmente, a Washburne, a quem se deve certamente
um movimento em prol da pesquisa do petróleo devoniano.
As mais importantes conclusões do ilustre geólogo americano sôbre
a geologia do permiano, quanto ao problema do petróleo, podem resumir-se:
1 - A estratigrafia e a estrutura são apropriadas para petróleo;
2 - Como matriz do petróleo, o folhelho de Irati parece inteiramen!-e adequada (p. 157) ;
3 - O autor acredita que as areias mais atraentes para a acumulação do petróleo, proveniente do grupo Irati, são as que jazem imediatamente acima dêle (p. 172).
4 - As sondagens realizadas até agora não foram localizadas em
estruturas favoráveis e bem pouco significam.
Em seu relatório, Washburne enumera as seguintes estruturas: Pitanga, Xarqueada, Boa Esperança, Serrote, Belo Monte, Ribeirópolis, Ribeirão Claro, Jacarêzinho, Capelinha, Rio das Posses e Rio do Peixe.
Nelas foram executados, sem resultados, três poços na estrutura Pitanga, três em Xarqueada (Santo Antônio, Cascatinha e Xarqueada) e
um em Boa Esperança. Os de Pitanga são de iniciativa particular: Dr.
Marinho Levi. Os resultados foram negativos e, na estrutura de Boa Esperança, a sonda barrou em um "sill" de basaltito de 146 metros de espessura.
As seguintes opiniões e recomendações pertencem, igualmente, a
Washburne, uma delas importante por limitar o alcance das conclusões
anteriormente expostas:
a)
O autor considera todos êsses poços (região de São Pedro) pràticamente inúteis, à exceção do poço de Araquá, mencionado abaixo, porque foram perfurados sem consideração alguma pela estrutura geológica, p. 97).
b) O autor pensa que há pouca J,Jrobabilidade de achar quantidades
comerciais de petróleo de origem Irati, a não ser nas zonas profundas da
bacia do Paraná.
e) Os levantamentos magnéticos em paralelo com levantamentos
topográficos podem ser úteis para facilitar a localização de massas subterrâneas de diabásio que poderiam interferir com a perfuração.
Finalmente insiste, como conclusão final:
"As sondagens até agora realizadas no Estado de São Paulo
não o foram em estrutura gerilógica apropriada para a acumulação de petróleo em campos de valor comercial. Desta maneira,

176 não são, de modo algum, uma documentação de "test" de petróleo no Estado, problema que exigirá mais vários anos de esforços, :ensaiando, pelo menos, alguns anticlinos tljpicos ou outro
de estruturas adequadas."

• • *
Em suma:
Em cêrca de doze anos de atividade, efetuaram-se no Estado de São
Paulo de 35 a 40 sondagens em busca do petróleo, das quais 22 pelo extinto Serviço Geológi.co. Devido a afloramentos betuminosos, sem significação estrutural, concentraram-se as sondagens na região de São Pedro
(Piracicaba) (vide mapa anexo), abrangendo as localidades: São Pedro,
Xarqueada, Santa Maria, Rio Claro, Limeira, Pitanga e Campininha, com
um total aproximado de 23 sondagens. As restantes repartem-se em direção norte-sul, entre: Botucatu - 2, Bofête - 3, Guareí - 3 e Pirajá - 1.
As 22 sondagens efetuadas pelo Serviço Geológico somam um total
de 9. 341,39 metros perfurados, distribuídos entre poços de profundidades
desde 135,15 metros (Araquá, sond. n.0 115) até 768 metros (Xarqueada,
sond. n.0 81) .
A média das profundidades alcançadas é de 425 metros, sendo a máxima em São Paulo e no Brasil, até agora realizada, a sondagem de Guareí, com 872,12 metros.
A um custo médio estimado em Rs. 200$000 por metro perfurado, o
capital despendido em sondagens, em São Paulo, pelo Govêrno Federal,
nos doze últimos anos de pesquisas, orça, sem contar o gasto do material
de perfuração e a amortização do capital invertido na aquisição de sondas, em cêrca de 2.000 contos de réis. Provàvelmente, para tôdas as sondagens até o presente efetuadas em São Paulo, o capital invertido, qualquer que seja sua origem, alcançará a 5.000 contos de réis.
ESTUDO CORRELATIVO DOS PERFIS
DOS POÇOS PERFURADOS
Com a recente criação da Diretoria de Minas, conseqüente à remodelação que sofreram os Serviços do Ministério da Agricultura, passou
para suas dependências o arquivo e os perfis das sondagens executadas
pelo extinto Serviço Geológico. Como medida preliminar, deliberou acertadamente o diretor de Minas, assistido de seus técnicos, proceder a um estudo
correlativo das sondagens efetuadas, com o fito de verificar qual o melhor
rumo a seguir na mágna questão da pesquisa do petróleo no Brasil e que,
sem a recompensa de uma conclusão definitiva, positiva ou negativa, não
pequenos sacrifícios já havia custado ao erário público e à fortuna privada.
O material de estudo constou das publicações sôbre o assunto, em
particular a série de relatórios da Diretoria do Serviço Geológico, dando
anualmente conta da marcha das pesquisas, relatórios e perfis de sondagens praticadas, além do notável trabalho de Chester Washburne
"Petroleum Geology of the State of São Paulo" - Brazil".
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Foram cuidadosamente examinados, analisados e correlacionados os
perfis dos poços perfurados. Em seguida, à luz dos ensinamentos deduzi
dos do estudo dos perfis e das lições dos autores como Zigler, Cumingham,
Craig, Chautard, etc., o Diretoria de Minas procedeu a um estudo crítico
com o fim de avaliar o alcance da obra realizada, tendo em vista principalmente orientar-se no rumo a seguir em busca do precioso óleo.
Verificou-se, desde logo, que dos dois aspectos apresentados pelo problema do petróleo em São Paulo:
pesquisa do petróleo permotriássico;
pesquisa do petróleo devoniano;
apenas o primeiro fôra considerado e mesmo suspeitado na orientação
seguida até o presente. O segundo constituía território virgem para sua
atividade, pois que tudo há a fazer em matéria de petróleo devoniano.
o primeiro aspecto do problema, após 12 anos de pesquisas, ainda está
longe de solução cabal, pois que data somente de quatro anos, de 1929,
a aplicação das normas ortodoxas de atacar a questão, com o início dos
P.studos estruturais nos sedimentos permotriássicos de São Paulo, devidos
a Morais Rêgo e a Washburne. No período antecedente, subordinaram-se
as investigações exclusivamente ao critério das indicações superficiais da
presença do petróleo, que podem conduzir a graves enganos, como acentua o professor Ziegler, da School of Mines, nos seguintes têrmos:
"A great many popular misconception center about the so called
favourable indications among which we may include the following:
1) OU and gas seeps at the surface.
2)
The presence of salt water.
3)
The presence of oil residue in rocks at the surface.
4)
The presence of "oil shale".
5) Trace of gas oil in wells".
E' certo que, em 1921, Gonzaga de Campos se refere a São Pedro como
uma estrutura favorável para a pesquisa de petróleo. Essa opinião do
notável e saudoso geólogo, a quem rendo e, comigo, os técnicos da Diretoria Geral da Produção Mineral, o tributo da maior admiração, não confirmada, infelizmente, pelos resultados dos trabalhos subseqüentes, poderosamente cooperou para a continuação até nossos dias das sondagens
infrutuosas efetuadas nesse distrito.
A verdade é que São Pedro é uma depressão estrutural e fôsse a região
reconhecidamente petrolífera, não era de esperar que desse petróleo nesse
lugar.

No período útil em ensinamentos capazes de facilitar a rude jornada
em busca do óleo mineral, isto é, no período posterior a 1929, limitaram-se,
como atestam os fatos, as pesquisas em São Paulo ao petróleo permiano,
suposto emigrado do horizonte Irati. Não há uma única sondagem em
busca do petróleo devoniano, questão, apenas, despertada por Washburne,
em 1930.
-12-
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Essa opinião estava tão fortemente arraigada que, em "Minério, Combustível e Transporte", n.0 3, pág. 62, de 20 de maio de 1928, escrevera o
ilustre geólogo Euzébio de Oliveira, sem favor, um dos grandes técnicos
do País:
"Convém agora esclarecer um ponto importante. Muita gente
supõe que, para descobrir petróleo, é preciso fazer sondagens de
profundidades mínimas de 600 metros e que a sondagem pode ser
sempre aprofundada, enquanto houver sedimentos. Isto é um
êrro, cujas conseqüências são várias, a principal sendo a grande
perda de tempo e dinheiro .
Por exemplo, a sondagem que o govêrno de São Paulo está executando em Guareí deve atravessar todos os horizontes petrolíferos
antes de 500 metros, ou mesmo antes de 400; poderão aprofundar
a 1. 000 ou mais metros, mas não encontrarão petróleo.
A posição do petróleo na. coluna geológica de São Paulo está
determinada; atravessando o último nível o prosseguimento da sondagem importa em perda de dinheiro e desmoralização da questão."

Na geologia de São Paulo, e no que se refere às possibilidades de existência de petróleo nesse Estado, ou, o que é o mesmo, nos Estados de
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, dois fácies geológicos são
particularmente importantes: os sedimentos pre e post glaciais, separados pela série Itararé .
O exame das atividades anteriores, nesse terreno, levou a Diretoria
de Minas a concluir que os estudos se cifraram exclusivamnte aos sedimentos post-glaciais e que investigação alguma alcançara os sedimentos preglaciais não metamórficos. Tudo o que se considerou e se escreveu até
agora, visou a pesquisa de petróleo nos diversos horizontes permotriássicos de São Paulo.
A correlação das diversas sondagens permitiu àquela Diretoria organizar um corte geológico regional de tôda a série ~st-glacial, revelando,
distintamente, um só horizonte petrolífero-betuminoso na base da Estrada Nova (Corumbataí) - horizonte de Irati com folhelhos betuminosos e
fósseis (mesosauros e sterosternum) .
Pôde observar que certos característicos do horizonte Irati sugerem
ser essa camada a única rocha matriz da matéria petrolífera-betuminosa,
que em forma de vestígios de óleo e, às vêzes, gases, foi constatada nas
sondagens que o atravessaram em todo o sul do Brasil.
O folhelho de Irati, em São Paulo, tem 20 a 75 metros de espessura
(não de 20 a 50 metros, conforme Washburne), e sua base pode ocupar
diversas altitudes, ciesde 170 a 550 metros, denunciando estruturas bem
pronunciadas e aparentemente devidas aos movimentos tectônicos posteriores à sedimentação do Irati no mar permiano.
As características dêste sedimento formam dêle um excelente horizonte de referência, camada guia para todo o sul do Brasil, mas, Pelos
dados até o presente colhidos, forçoso foi reconhecer que é muito duvidoso
seja o Irati um horizonte potencial de petróleo.
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A vonderação dos resultados obtidos, nas raras sondagens bem locallzadas, onde nada se encontrou mãu grado a elevada pressão de agua
salgada e tensão de gases, levou a concluir que a matéria betuminosa do
Irati parece não ter suficiente fluidez para acumular-se em estruturas.
:t!:sse óleo. admitindo-se Que exista em quantidades comerciais, não poderá ser explorado por sondagens, exigindo talvez um processo análogo ao
usado na Alsácia (poços e galerias) .
Não se pode considerar outra rocha post-glacial além do Irati, como
portadora de acumulações de petróleo ou seus vestígios. l!:stes, encontrados em algumas sondagens nessa camada, assim como na série Itararé,
são presumidamente impregnações oleosas devidas a infiltrações de águas
correntes, provenientes da base do Irati, arrastando pequenas porções de
oieo ou fragmentos de betume.
o irati fornece nos afloramentos naturais e particularmente na::s
sonciagens, uma extensão de quase 1. 500 quilômetros, de Norte para ~ui,
um sunc1ente material para o seu estudo discriminante completo.
Em seus estudos, o Diretoria de Minas foi levada a admrnr a poss1bilidaae de que, por baixo das consideráveis efusões eruptivas que cobre!ll
totalmente o Oeste do Estado, o Irati possa sofrer modificações genet1ca1:1
10cais e apresentar idiosincrasias ainda não observadas. Entretanto, aa\ferte de que não deve haver exageradas esperanças para urna mrerença
radical no caráter e consistência do Irati, do ponto cte v1sia oas possíveis
a.cumulações de óleo, e consecutivamente, que será de va1or re1ativo a
existência ou não de estruturas locais favoráveis. Conclui salientando que
ama sondagem com fins de estudo geo1og1co estruturai aeoaixo da capa
aas rochas eruptivas, bem a Oeste do Estado de sao .l:"aulCJ, seria de um
apreciável interêsse. As deduções relativas ao horizonte do Irati, talvez
suficientemente convincentes em si mesmas, só poderão ser conclusivas após
um estudo complementar estratigráfico, topográfico e magnetométrico, "in
loco", nos Estados do Sul.

APRECIAÇÕES SôBRE O PROGRAMA ADOTADO
PARA AS PESQUISAS DO PETRôLEO
A análise dos resultados obtidos até o presente permite as seguintes
considerações:
1) Salvo algumas referências de Washburne, não existe estudo aI';"Um sôbre rochas reservatór10s para armazenamento de petrólt::o permotriássico. Não há um só gráfico mostrando a distribuição de areias capazes de armazenar óleo e nenl·::..::l estudo sôbre granulação e textura de
arenitos, cuja situação e cuja natureza deixassem prever c-ondições favoráveis para o armazenamento do óleo.
2} Falta semelhante se nota quanto à distribuiçao de rocnas coberturas.
3) Quanto à matéria-prima para formação de óleo em quantidade,
tem~se admitido, como um postulado, que a espêssa camada de folhelhos
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betuminosos denominada Irati, tem propriedades oleogenétícas, i&to é,
possa ser matriz de petróleo.
Setenta sondagens foram feitas em todo o Sul do Brasil em pesquisas
do suposto petróleo destilado desta rocha, armazenado acima e abaixo do
grupo. Para cima, foram feitas pesquisas até às areias triássicas do Botucatu, e, para baixo, algumas vêzes até os depósitos flúvio-glaciais do
Itararé.
Os fracos resultados conseguidos, mau grado algumas sondagens estratigràficamente bem localizadas, deixam sérias dúvidas sôbre a possibilidade oleogenéticas do Irati.
Talvez êsse resultado houvesse sido obtido "a priori", se antes da
eompanha de sondagens emprendida em 1920 em busca do petróleo, tivesse
sido proposto e investigado o seguinte problema:
7'êm os folhelhos betuminosos do lrati qualidades oleogeneticu"'

A êsse quesito, cuja importância não pode ser posta em dúvida, respondem os técnicos da Diretoria de Minas:
"Um problema dessa ordem pode ser solucionado ou pelo menos amplamente ventilado por especialistas da categoria de Bane, Wheler, Stopes,
Lomax, Illingworth, etc., por meio de estudos microscópicos do folhelho,
indagando de sua microfauna, de sua microflora e das relações entre o suporte mineral e as gôtas dispersas de gêlo orgânico".
Autores, como Craig, afirmam:
"Folhelhos betuminosos são, muitas vêzes, os últimos testemunhos de
uma antiga impregnação de petróleo; são associados com fenômenos, como
intrusões de asfaltos e manjacs comuns às regiões petrolíferas, mas, em
muitos casos, os campos oleíferos matrizes, as fontes de imbibição primeira,
são fatos do passado e pode acontecer que traço algum de petróleo possa
ser encontrado mesmo nos horizontes inferiores à série que contém folhelhos betuminosos".
Craig, cuja autoridade não se põe em dúvida, considera: "Os folhelhos
betuminosos são fenômenos de absorção, devidos à afinidade de certos
leitos argilosos pelo petróleo". Dêsse autor, são ainda as seguintes palavras:
"Verdadeiramente, até o presente, campo algum, com caráter comercial, foi jamais descoberto perfurando através de folhelhos betuminosos para
atingir a fase petrolífera que estivesse por baixo, mas, é possível que uma
tal descoberta se dê."

E manifestam sua opinião de que antes de uma nova campanha de
sondagens em busca de petróleo permotriássico, devem ser realizadas pelos
laboratórios dos especialistas citados, estudos sôbre o Irati com caráter de
pesquisa intrínseca da rocha, de gênese e de comparação com matrizes orgânicas de óleos minerais, de modo a habilitá-los a responderem aos quesitos que serão oportunamente propostos sôbre as possibilidades oleogenéticas do Irati, tàcitamente admitidas, mas, de nenhum modo evidentes.
Como se infere do retrospecto histórico, a questão da estrutura favorável à acumulação de petróleo só foi pràticamente considerada a partir
de 1929, devendo-se a enumeração dos anticlinos principalmente a Morais
Rêgo e Washburne.
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O primeiro enunciou como lei geral que os anticlinos de São Paulo
eram incompetentes, isto é, formados pela ação de empuxos verticais devidos à "mise en place" de massas diabásicas.
Uma verificação das estruturas mencionadas por êsses geólogos se
faz mister, utilizando-se dos conhecimentos magnetométricos em paralelo
com levantamentos topográficos, como aconselha Washburne. Somente
após um estudo desta natureza dever-se-á encarar o prosseguimento das
prospecções para petróleo permotriássico no Estado de São Paulo, condicionando-se, assim, os novos trabalhos à observância das boas normas da
técnica.
Uma última observação ocorre fazer sôbre o problema de pesquisa do
petróleo e relaciona-se com a técnica das sondagens. O emprêgo de sondas rotativas, com lavagem hidráulica, é perigoso e pode causar a destruição das jazidas pela invasão da água.
Chautard no seu livro, "Les Gisements de Pétrole'', insiste sôbre o
assunto:
"Se em jazidas perfeitamente protegidas os petróleos normais
estão em equilíbrio dinâmico, o mesmo acontece com as águas fósseis subordinadas a êsses petróleos, ou em reservatórios independentes."
Daí resulta que se durante a perfuração ou no fim da exploração não
forem tomadas as precauções necessárias para isolar as águas, elas podem
invadir as rochas impregnadas, expulsar o petróleo de seus reservatórios,
emulsioná-lo e dêsse modo destruir a jazida nas proximidades do poço.
Quando essas invasões acidentais de água se produzem em vários poços
de um campo, todo um horizonte de petróleo pode se tornar inexplorável.
Além disto, se outras águas, diversas das fósseis, inclusive as do lençol freático das camadas impermeáveis da cobertura das jazidas, não forem
vedadas de modo conveniente, à medida da perfuração, elas podem atingir
os níveis impregnados de petróleo e, se estão em carga suficiente, exercer
sôbre as jazidas a mesma ação destrutiva.
PROGRAMA PARA PESQUISA
DO PETRÓLEO PERMOTRIASSICO EM SAO PAULO
A análise dos resultados obtidos até essa data nos trabalhos de prospecção do petróleo em São Paulo e o exame crítico da orientação que os
presidiu, levou a Diretoria de Minas a elaborar um programa de ação, capaz
de conduzir a uma solução decisiva sôbre a existência ou não de petróleo
permotriássico e também a estabelecer as diretrizes gerais para investigar
as ocorrência de petróleo devoniano, programa êsse inspirado em larga medida no que foi adotado em 1918-1919, na Grã-Bretanha, para a procura de
óleo mineral e que se sumaria nos itens seguintes:
1) Execução de levantamentos magnetométricos e topográficos dos
anticlinos mencionados por Washburne e Morais Rêgo com o fito de deter-
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minar sua verdadeira natureza - se domos incompet8ntes ou anticlínos
devido a dobramento - e localizar por isogâmicas as massas diabásicas
subterrâneas.
2) Nos casos favoráveis, verificação para cada um, das possibilidades de rochas-reservatórios e rochas-coberturas.
3)
Estudo pelos especialistas citados das possibilidades oleogenéticas
do Irati.
4) Execução de uma ou duas sondagens profundas sôbre o derrame
basáltico do oeste do Estado, em lugar onde a geofísica acusar as menores
espessuras da eruptiva, com o fim de investigar as possibilidades de acumulação do petróleo Irati sob o "trap" basáltico.
5) Execução de um programa de sondagens, rigorosamente bem fundamentado, após as condições favoráveis dos Itens 1) , 2) e 3) .
PETRÓLEO DEVONIANO
A pesquisa do petróleo originário e localizado nos sedimentos preglaciais, não metamórficos, não foi ainda objeto de consideração por parte
dos serviços técnicos no Estado de São Paulo.
Washburne despertou a atenção para o problema com as seguintes
palavras:
"Uma possibili.dade atraente para o desenvolvimento de grandes poços de petróleo de primeira qualidade é dada pela possibilidade da presença de folhelho devoniano no centro e no oeste do
Estado. Deduz-se isto em considerações especulativas, como o encontro de petróleo verde, leve, em quatro poços e pela presença,
em todos os flancos da bacia do Paraná, dos arenitos devonianos
inferiores que na Bolívia se sotopõem ao folhelho oleogênico."
Como tudo está para ser feito: distribuição de rochas-reservatórios,
de coberturas, de estruturas, etc., será fácil seguir um programa racional
e eficiente. Uma fase intensa de reconhecimento estratigráfico, tectônico e
magnetométrico deverá ser iniciada para facilitar à Diretoria de Minas um
conhecimento essencial, que lhe falta, sôbre o devoniano. A cooperação do
Instituto Geológico será utilíssima, pois que a parte fundamental dêsses
estudos é a que se refere aos levantamentos topográficos das formações
devonianas, em seus afloramentos naturais.
Com os dados provenientes de um exaustivo estudo dessa ordem, poderá ser organizado um plano de poucas sondagens profundas capazes de
atingirem a Açungui ou o Arqueano, executadas por sondas combinadas,
com um diâmetro inicial de 24".
E' necessário que a Diretoria de Minas disponha de recursos que lhe
permitam levar avante um programa racional capaz de dar ao Brasil a
mais agradável surprêsa. E não seria justo que se afastassem por momentos estas indagações, uma vez que se trata de formação coêva da que ao
norte da Argentina e sudoeste da Bolívia fornece campos petrolíferos ern
franca exploração, constituindo rendosa inversão de capitais.

** *
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Voltam-se as atenções para a utilização racional das riquezas do subsolo e por todo o país se movimenta, animadoramente, a iniciativa privada
no sentido de dar à indústria extrativa mineral a desejada expansão. Participando dêsse movimento, o Ministério da Agricultura, como organizador
e defensor da produção, remodela-se, reajusta-se à realidade das aspirações nacionais e prossegue, confiante, sua tarefa de orientar, coordenar,
incentivar, auxiliar e proteger as atividades produtoras, onde quer que se
manifestem no interêsse superior da coletividade.

ANEXO N.º III
A COMPANHIAS PETRÓLEOS DO BRASIL
E O SERVIÇO GEOLÓGICO FEDERAL
(Publicado no "Estado de São Paulo"
de 13-11-934) .
A Cia. Petróleos do Brasil, cuja diretoria é composta de J. B. Monteiro Lobato, Ernesto Amarante e Ageu Ferreira de Camargo, vai denunciar
ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Ministro da Agricultura, com documentação esmagadora, a mais criminosa trama que ainda se desenvolveu neste País contra os homens de visão que meteram ombros à tarefa
de dotar o Brasil da maior riqueza moderna - o petróleo. Um grupo de
criaturas existe no Serviço Geológico Federal cujo lema é NAO TIRAR
PETRÓLEO E NAO DEIXAR QUE O TIREM.
Não entramos na indagação dos móveis dessa atitude; basta-nos o
fato em si da oposição sistemática e da sabotagem moral, pela imprensa,
por meio de agências telegráficas, que êsse grupo vem há anos exercendo
contra as companhias de petróleo e em especial contra a Cia. Petróleos do
Brasil, justamente a melhor aparelhada e, portanto, a mais "perigosa".
Todos os esforços são feitos para que o poço do Araquá, dessa Cia., já a
mais de 1.000 metros, não prossiga no seu avanço.
A Cia. Petróleos foi fundada por um núcleo de homens amigos da sua
terra que estudaram a sério o assunto e chegaram à conclusão de que jamais teríamos petróleo se as pesquisas continuassem unicamente entregues
ao Serviço Geológico. Durante 15 anos êsse Serviço - que aliás conta em
seu seio com elementos honestíssimos e de alto valor, embora asfixiados só conseguiu uma coisa: manter o maior País do continente na posição
humilhante de único da América sem petróleo.
Por que motivo o petróleo apareceu e é explorado em tôda faixa territorial que circunda o Brasil - Guiana, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Chaco do Paraguai e até na Patagônia e só não
aparece nesta área imensa de 8. 500. 000 quilômetros quadrados?
A resposta é simples: porque a investigação do nosso petróleo está a
cargo de um Serviço que não quer que o petróleo saia; ao qual não convém

-184 que o petróleo apareça: um Serviço Vestal, um Serviço-Cérbero, ciumentíssimo de que o Brasil não perca a sua gloriosa marca de úNICO P AíS
DA AMÉRICA SEM PETRÓLEO.
Nada mais fácil que demonstrar isso. Após um período de 15 anos
em que a pesquisa do nosso petróleo estêve exclusivamente entregue ao
Serviço Geológico, e depois do dispêndio do milhares de contos, o ativo por
êle apresentado vale tanto como ZERO. "Tudo está por fazer", diz o dr.
Fleuri da Rocha, em seu último relatório sôbre as pesquisas feitas em São
Paulo. Notem o absoluto da expressão. TUDO. Ora, se tudo está por fazer,
então é que nada foi feito, nesse longo lapso de 15 anos. O julgamento não
parte de nós, senão do chefe da Diretoria de Minas.
Em que consistiu êsse trabalho investigatório de 15 anos? Numa série
de começos de poços, pela maior parte interrompidos por acidentes, ou
obstruídos com concreto quando davam sintomas de gás e outros, comprometedores da nossa gloriosa virgindade petrolífera. Nada mais. Diz
Washburne, em seu luminoso trabalho sôbre a geologia de São Paulo:
"Tests completed up to this time have not been located on favorable
structures, and have little significance". Focinhos mal locados e de escassa

significação.
Ora, seriamente empenhados como estávamos em enfrentar o assunto,
de nenhum modo poderíamos pensar em nos orientar, ou nos aconselhar,
ou dar a menor atenção a semelhante Serviço .. Tínhamos forçosamente de
ignorá-lo e seguir caminho novo. E foi o que fizemos. Depois de longo estudo do problema nos Estados Unidos, trouxemos de lá o dr. Romero com
seu aparelho indicador de gás e óleo - não sem, primeiramente, nos informarmos a fundo sôbre o valor das indicações dêsse aparelho, cuja documentação é indestrutível. E para maior segurança escolhemos uma zona já
estudada em 1927 por Schermuly, a cujo polarizador se deve a revelação de
muitos poços produtivos na Alemanha. As indicações do aparelho Romero
na fazenda do Araquá, em Xarqueada, coincidiram de maneira impressionante com as do polarizador Schermuly e portanto lá localizamos o nosso
primeiro poço. Os nossos orientadores foram Washburne, que determinou
a estrutura, e Schermuly e Romero, que ubicaram o poço; não foi, nem
podia ser o Serviço Geológico. Por êle só se orientam os que não querem
achar petróleo.
Também cuidamos de lançar outra companhia no norte do País, com
base em Romero e nos estudos geológicos de José Back, sábio já falecido,
que se especializou na Zona do Riacho Doce, em Alagoas.
Vendo que os novos pioneiros do petróleo ousavam perfurar no Brasil
sem lhe pedir conselhos, o Serviço Geológico entrou-se em fúria sagrada e
arremeteu contra as companhias heréticas. Guerra de morte e guerra que
não cessou ainda.
A ofensiva contra a Cia. de Alagoas desenvolveu-no no Rio de Janeiro, onde não faltaram jornais que se prestassem à triste façanha. Houve
tanta difamação, tanta torcedura de fatos, tanta desnaturação, tanta infâmia, que o público se assustou e interrompeu o apoio financeiro que vi-
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~ha. dando à nobre tentativa. Conseqüência: a Companhia não pôde ct•nst1tmr-se e o Serviço Geológico cantou vitória. Que linda vitória, impedir
que Alagoas revelasse o petróleo de Riacho Doce ...
Mas já no setor de São Paulo a campanha não deu o mesmo resultado.
Houve defesa heróica, de repulsa, e não apareceu um só jornal paulista
que se prestasse à manobra. E a Cia. Petróleos pôde constituir-se, com
todo o capital tomado.
Pôde constituir-se e soube organizar-se técnicamente com os melhores
elementos, dando início a um poço de largo diâmetro, capaz de atingir grande profundidade - mas tudo fêz sem consulta de espécie alguma ao Serviço Geológico. Quem quer achar petróleo não se aproxime dêsse instituto.
- - Mas a guerra não estava encerrada. O inimigo emboscou-se, roendo
as unhas à espera de nova oportunidade para o ataque. Essa oportunidade
chegou êsse ano. Como o capital da Companhia Petróleos fôsse insuficiente para a conclusão do poço e ela, honestissimamente pedisse ao público
mais 500 contos no mais honesto e leal dos manifestos, o novo ataque do
Serviço Geológico se desencadeou. Era o grande momento. Com uma boa
dose de desconfiança lançada ao público o dinheiro não viria, o poço do
Araquá seria abandonado e o Serviço Geológico cantaria nova vitória, irmã da de Alagoas.
Num telegrama circular a todos os jornais do Brasil o Serviço Geológico lançou aos ventos uma série de insinuações manhosas, tendentes a
abalar a confiança do público subscritor. Afirmou, falsissimamente, que as
citações do manifesto estavam falsificadas (nada mais simples que o cotejo dessas citações com o relatório Fleuri publicado no Boletim do Ministério da Agricultura de 1933); declarou, presunçosamente, que não "endossava" a afirmativa de haver a perfuração Balloni entrado em zona impregnada de óleo a 1.100 metros (como se alguém fôsse pedir um endôsso
que não endossa coisa nenhuma, quando é tão fácil ir a São Pedro verificar
com os próprios olhos um fato que é um fato); negou que êle, Serviço Geológico, admitisse a existência de petróleo no Sul do Brasil (como se valesse
um caracol uma opinião pró ou contra dêsse serviço em matéria de petróleo) ; e concluiu anunciando para breve a publicação de um estudo científico que viria escachar para sempre a companhia herética.
E êsse estudo não tardou a ser divulgado intensamente. O Serviço
Geológico o fêz publicar em quantos jornais pôde e ainda o reduziu a comprimidos para que as agências telegráficas também o espalhassem. Dêsse
modo a Companhia Petróleos, esmaída, não teria remédio senão morrer de
inanição monetária.
Nós também queremos contribuir para semelhante divulgação, porque
nunca vimos uma peça que se volte tanto contra os que a arremessaram.
Antes de mais nada, porém, vamos contar como é que a granada de mão
foi preparada.
Vendo que com as velhas armas não podia reduzir a Companhia Petróleos, o Serviço Geológico recorreu a uma novidade - aos estudos geofísicos. Mandou, depressa, depressa, uma comissão de geofísicos fazer estu-
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dos em redor do poço do Araquá. Êsses estudos aliás honestíssimos e feitos
por moços de muito valor, seriam interpretados como o conviesse lá no
Rio, podendo assim se transformarem na granada que destruiria a herética. Se a intenção não fôsse essa, por que promover tais estudos justamente em redor do poço do Araquá, quando a área do Brasil é de 8.500.000
quilômetros quadrados?
A comissão geofísica operou com a balança de torção e o magnetômetro.
Que é balança de torção? Um aparelho que indica a forma, o tamanho,
o pêso e a profundidade duma massa de rocha de densidade diversa das
que a rodeiam. E o magnetômetro? Uma conjugação de bússolas que mede
as variações magnéticas horizontais e verticais. Só isso. A interpretação
das indicações dêsses dois aparelhos constitui a parte escabrosa do processo, e, como tôda interpretação, está sujeita a variar de acôrdo com o intérprete. Mas nem um, nem outro aparelho nada diz sôbre petróleo. A
Askania Corporation, que os fornece, tem o cuidado de pedir em seu catálogo que, pelo amor de Deus, não os confundam com aparelhos registradores
de petróleo .
Pois bem. Como uma inocente balança de torção e um magnetômetro
mais inocente ainda o Serviço Geológico preparou as conclusões que iriam
dar cabo da Cia . Petróleos. Vejamo-las .
"A REGIÃO DE São PEDRO, EM São PAULO, É, DO PONTO DE VISTA GEOLÓGICO, ESTRATIGRAFICO E TECTÔNICO, FRANCAMENTE NEGATIVA PARA FUTURAS PESQUISAS DE PETRÓLEO, CONFIRMANDOSE, NA ESTRUTURA LOCAL, O CARATER DUM "GRABEN".
Em linguagem clara: Não há petróleo em São Pedro. E' essa a interpretação dada às indicações dum aparelho que o fabricante honesto,
em seu catálogo, pede pelo amor de Deus que não o tomem como aparelho
indicador de petróleo!

Vamos agora ver o raciocínio que permitiu semelhante conclusão.
:ti:sse raciocínio encontra-se no relatório que em abril dêste ano o sr. Fleuri
da Rocha apresentou ao Ministro Juarez Távora (e que, dizem as más línguas, foi a causa do reingresso de S. Ex. nas fileiras do exército):
"Em relatório que oportunamente será apresentado, ser-vos-á esclarecida a origem das supostas estruturas definidas pelo geólogo e. Washburne. Com efeito foram elas resolvidas em simples defarmações locais por
injeções lacolíticas ou de falhas e fazem parte, antes, de um processo magmático do que da deformação estrutural por dobramento da massa continental da crosta terrestre. O processo diastrófico permotriássico e posttriássico não foi, porém, orogênico. O escudo, ou seja, o maciço meridional não se consolidou após o colapso triássico pelo sistema orogenético, ou
mais claramente, por compressões tangenciais que desenvolvessem "tress"
ou estados de tensões favoráveis à reconstruçãe> da crosta pela transformação termodinâmica do trabalho mecânico em reajustamentos moleculares
de ordem físico-química. Dessa forma é o f enôment' :ie polimerização de
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substâncias hidrocarbonáceas contidas nos sedimento.~. de que resulta o
petróleo. Acontece, porém, que os fenômenos distróficos cu7os polegômenos
se verificaram na sedimentação permotriássica tiveram caráter dis:ruptivo.
O macisso meridional, por efeito isostático, sofreu deslocamentos verticais,
cujo efeito foi o cisalhamento em direções de menor resistência. A conseqüência natural seria um verdadeiro naufrágio de blocos continentais no
substractum basáltico que se insinuou pelas fendas e se derramou pela
superfície. Assim desenhou-se uma fase catastrófica com seus derrames de
lava basáltica. O resultado foi a consolidação do macisso novamente cujos
blocos e fragmentos foram soldados pelas injeções e derrames. Não obstante isso, verifica-se um processo em vaso aberto de franca comunicação com
o exterior; de tal modo tôda a matéria volátil destilada do HORIZONTE
DO IRATI teria escoado .e se perdido por combustão em contacto com o ar,
ou arrastada em forma de vapôres pelas correntes de ar. O que ficou de tal
hecatombe ciclópica foi um resíduo asfáltico impregnando f armações areníticas."

Se o leitor conseguiu chegar ao fim, ainda com alguns restos de vida,
que tome fôlego e releia; que leia dez, vinte vêzes, e se assombre de como,
com uma bússola e uma balancinha de torção, os morubixabas da geologia
indígena conseguiram êsse infiguri científico. Lembra até aquêle pedante
que mandou um negrinho fechar a janela por causa do vento: "Etíope,
claudica aquela finestra por causa do furibundo bóreas".
Por meio das oscilações duma simples agulha magnética o ôlho de lince
do intérprete viu desenrolar-se nas profundidades do Município de São
Pedr0 uma "hecatombe ciclópica", com, ainda de lambuja, um naufrágio
de blocos continentais, vários "stresses" e um "graben". Só faltou perfigurar nesse naufrágio ocorrido há trezentos milhões de anos, o S. O. S.
o número exato de vítimas. O homem viu tudo o que convinha para o caso
·da Cia. Petróleos, esquecendo-se apenas de ler a inscrição na lápide do
·"graben" ("graben" em alemão quer dizer túmulo): "Aqui jaz o Barão de
Itararé da Geologia Nacional".
Parece brincadeira, mas o caso é dolorosamente triste. A paixão de
negar a todo transe, de perseguir uma emprêsa que está fazendo trabalho
honestíssimo e dentro de meses irá, talvez, dar ao Brasil o primeiro poço de
petróleo, leva êsses homens a excessos do mais grotesco ridículo. Não há
quem possua uma gôta de inteligência e um pouco de conhecimento de
geologia e dos aparelhos geofísicos usados, que não se apiede com semelhante deslise da honestidade profissional. Depois de haver dado ao País
um prejuízo de milhões de contos com mantê-lo na situação de único da
América a importar petróleo, o Serviço Geológico surge com uma peça
que lembra "A Manha" de Apporely nos melhores números do barão...
Mas onde a má fé, dessa gente, se revela infinita é no abusar da ingenuidade do público, impingindo um estudo do Irati como temendo qualquer
coisa que ver com o poço do Araquá. O leitor que releia a peça e veja,
pelo período final, que tudo aquilo só se refere ao Irati. A tal catástrofe
-0u hecatombe ciclópica, o tal naufrágio de blocos continentais, o tal "graben" - tudo são desgraças, calamidades sucedidas ao pobre do Irati.
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Mas o que é que tem a Cia. Petróleos com o Irati? Não estamos procurando petróleo no Irati. O Irati, uma camadinha asfáltica pouco profunda, não nos interessa. Só pode interessar ao Serviço Geológico, que
levou 15 anos a fossar ali os pocinhos de nenhuma significação a que se
refere Washburne. E como o uso do cachimbo deixa a bôca torta, até hoje
os seus diretores não conseguem enxergar além do horizonte do Irati.
A Cia. Petróleos não tem nenhum interêsse no Irati. Já o deixou para
trás, lá pelos 300 metros e hoje está 700 metros adiante, em busca do devoniano, guiada pela hipótese de Washburne e pelas indicações de Romero
e Schermuly. A Cia. Petróleos não quer saber do Irati; só quer saber do
devoniano porque é nele, ali adiante, na Bolívia e no Norte da Argentina,
no mesmo grau de latitude e a 700 quilômetros da nossa fronteira, que
aparecem os melhores e mais abundantes petróleos dessas repúblicas vizinhas. Não há razão para ciumes do Irati. A Cia. Petróleos deixa-o, com
todos os seus naufrágios e hecatombes cíclicas, para uso e gôzo exclusivo
dos Euzébios e barões.
Está vendo o público por esta breve análise de que valem as armas
novas que por meio das agências telegráficas o Serviço Geológico lançou
contra a Cia. Petróleos na sua última tentativa de sabotagem moral. Uma
teoria grotesca e que nada tem que ver com os horizontes onde estamos,
nem com os que procuramos. 1l:les sabem bem disso; mas para desorientar
o público e semear a desconfiança supuzeram perfeita uma granada que
não explode.
Parece-nos que já é empo do Serviço Geológico desistir da campanha.
O sensato, o razoável, o cômodo será pacientar e esperar de cócoras a
abertura do poço do Araquá. Pois se não há petróleo, por que impedir
que nós nos convençamos por nós mesmos disso e à nossa custa? Por que
procurar deter-nos, se o resultado vai ser necessàriamente negativo? Que
mêdo, que pavor, que inquietação é essa de que o poço do Araquá prossiga? Será que o Serviço Goelógico não tem convicção absoluta do que afirma e receia que o nosso poço, de um momento para outro, desminta o seu
dogma do não-há-petróleo em São Pedro - e vá muita gente parar dentro
daquele "graben"?
Inútil prosseguirem na campanha. A Cia. Petróleos está segura do
que faz e nada a demoverá de ir até o fim e de dar petróleo ao Brasil. A
Cia. Petróleos está certa dos indícios que já obteve, e está certíssima da
impregnação do poço Balloni a 1.100 metros - apesar da falta de endôsso
do barão. E dinheiro não lhe faltará porque o público conhece muito bem
a ambos - ao Serviço Geológico e à Cia. Petróleos.
- Eu não era acionista, declarou há dias um tomador de 30 ações;
mas li as declarações do Serviço Geológico e vim subscrever. Conheço aquela mentalidade. Se êles dizem que não há petróleo em São Pedro então
é porque há muito e ótimo.
Mas isto não fica assim. Havemos de documentar exaustivamente o
escandalosíssimo caso e levá-lo à apreciação do Sr. Presidente da República
e do Sr. Ministro da Agricultura. Como homens de bem e verdadeiros pa-
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triotas hão de convencer-se de que já vai muito longe a tolerância do govêrno para com criaturas empenhadas em que o Brasil se perpetui como
o único País da América importador de petróleo. Essas altas autoridades
compreenderão o alcance imenso de um poço como o nosso, que de um momento para outro pode fazer jorrar do seio da terra uma caudal gigantesca de ouro líquido.
De qualquer forma, dê resultado positivo ou negativo, o poço do Araquá, levado a 1. 200, 1. 500 ou 2. 000 metros, constituirá uma vitória. No
caso positivo, solverá o magna problema do combustível no Brasil; no
caso negativo, demonstrará a nossa capacidade para, por nós mesmos,
investigarmos o subsolo pátrio até grandes profundidades - e repetindo
a façanha acharemos ali adiante o que não acharmos aqui perto.
Um trabalho dêstes, porém, não pode ficar à mercê dos ataques dos
Silvérios que se enfunaram demais em virtude da resignação e covardia
das outras emprêsas atacadas e asfixiadas - e sabemos que êsses ataques
vão cessar.
A Cia. Petróleos fura e defende-se. A sua grande fôrça é a mais perfeita honestidade de administração e a nobreza dos seus objetivos. Deliberou vencer e há de vencer. A guerra que o Serviço Geológico lhe move
está no fim. Podemos afirmar que êsse arranco foi o último estertor. A partida está ganha .
A Diretoria.

SUBSIDIOS PARA O ESTUDO DO PROBLEMA DO PETRóLEO
BRASILEIRO
ILDEFONSO SIMÕES LOP:M

Antigo Ministro da Agricultura e Deputado Federal

O PETRÓLEO BRASILEIRO

(Conferência realizada na Sociedade Nacional de Agricultura, em 23-5-36)

Escolhi esta tribuna, porque ela é bem alta e serena.
Estamos habituados a falar dela com inteira liberdade, em um
ambiente doce, fóra das rajadas políticas, e inspirados nos mais
elevados interêsses pátrios.
Como homem público, dei sempre conta dos meus atos parlamentares ou administrativos da tribuna da Câmara, da imprensa,
ou dos Congressos das Associações Econômicas do País.
Não é nenhum favor; é um dever que cumprimos com satisfação.
Permita-se-me, ainda uma vez, fazê-lo, como sempre, sobretudo no momento em que se está focalizando o assunto sob todos
os aspectos e se pede diretamente a colaboração de todos os compatriotas.
A ação oficial não se limita apenas aos diversos setores ministeriais.
O Poder Legislativo é um dos complementos essenciais à obra
dos governos, no regime político que instituímos.
E' preciso que a nação conheça as atividades do Congresso
em face do relevante problema brasileiro.
E não foi pequena como tereis ocasião de verificar, a campanha desenvolvida por alguns parlamentares em 1927 para conseguirem trazer à tela do plenário os projetos de lei indispensáveis
ao surto dessa indústria embrionária.
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:msse trabalho formidável é tão ignorado que até agora não
logrou a menor referência no largo inquérito aberto pelo Govêrno
para o exame do assunto.
Mais algum tempo que se passe e voarão do arquivo da Câmara os últimos avulsos que dificilmente pude já obter por intermédio de um ativo funcionário daquela Secretaria.
Esta palestra tem por fim avivar os têrmos da campanha que
então sustentamos, cheia de dificuldades e de passivas resistências.
Se há dez anos o petróleo era um caso relevante, maior se
torna êle hoje, que as suas reservas vão baixando, não existindo
ainda sucedâneo capaz de preencher o seu papel no mundo.
Ainda agora, mesmo, a guerra abissínia é, sem contraste, um
exemplo digno de ser cuidadosamente observado. Só devido a êsse
poderoso elemento deve a Itália, após três tentativas infrutíferas,
nos últimos 50 anos, o triunfo de suas armas contra os semi-selvagens negros da Etiópia.
O Brasil está completamente desaparelhado do combustível
indispensável à obra de defesa nacional e às necessidades de sua
expansão interna e externa.
No último qüinqüênio, importamos, entre carvão, gasolina,
querosene, óleos combustíveis e lubrificantes, um montante de
quase 2 milhões de contos de réis.
A luta aérea é hoje decisiva nas batalhas terrestres e marítimas.
A França não poderia ter mobilizado os 12 mil aviões que possuía ao fim da guerra européia, se a esquadra inglêsa lhe não houvesse garantido a aquisição de petróleo.
Daí, o hino ao petróleo de Lancastre House:

"more oil, ever more oil".
Nenhum país conseguiu explorar esta riqueza natural sem
um certo coeficiente de risco para as emprêsas públicas ou privadas.
Como Ministro, há 17 anos, e sob as inspirações de um sábio
- Gonzaga de Campos - empenhei-me, desde logo, nas obras de
sondagens do nosso subsolo, na medida das escassas verbas disponíveis.
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No meu relatório de 1921, lamentava, é textual - "não dispor
de recursos dez vêzes maiores" - tal a impressão que me causou
o panorama do mundo, após a grande guerra de 1914.
Era meu chefe de serviço o notável geólogo referido, a cuja memória rendo eternas homenagens, porque êle reunia ao saber uma
probidade intangível. Era um homem incorruptível.
Ninguém em melhores condições para orientar a campanha
que eu desejava inaugurar em tôrno do magno problema brasileiro.
Suas idéias coincidiam com as minhas, dentro da concepção
moderna dos povos pela preeminência do Estado, quanto às águas
e as minas necessárias à defesa nacional, patrimônios comuns e
inalienáveis das gerações presentes e futuras.
Quanto à parte pràpriamente técnica, ninguém melhor que
êsse cientista poderia orientar as pesquisas, não obstante a precariedade de elementos, pela falta de um mapa geológico completo,
trabalho dificílimo em países da nossa extensão territorial e sem
fáceis transportes. O que existe de melhor é o de um grande amigo
do Brasil - John Casper Branner - cheio das lacunas por êle
mesmo assinaladas no prefácio dessa obra.
O petróleo tem jorrado, por TTêzes, de terrenos os mais variados, de diferentes períodos e de diversas eras.
Assim, nos Estados Unidos encontram-se camadas exploráveis
desde o cambreano e o siluriano até o quaternário. Nos outros
países elas aparecem nos terrenos terciários e, acidentalmente,
nos cretáceos.
Não há, ou não havia, então, técnica verdadeiramente científica para se fixar a localização das bôlsas ou lençóis subterrâneos.
Nem por isso deveríamos fug-ir da rota já traçada em outros
continentes; e Gonzaga de Campos tinha autoridade moral e técnica acima de tôdas as suspeitas para guiar os nossos primeiros
passos.
Na Argentina êle surgia, por acaso, quando se procurava água
potável, em Commodoro Rivadavia.
Seguramente, o critério técnico de Gonzaga de Campos se
4
uspirava nos melhores métodos até então conhecidos, não perder.
do de vista os índicios que geralmente precedem as descobertas
das jazidas.
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Eu mesmo tive o ensejo de acender o meu cigarro em chama
de gás natural extraído do subsolo paulista e trazido em garrafão
para a Estação de Combustíveis e Minérios que fundamos, em 1921.
E' de justiça acentuar que antes do Govêrno Epitácio não existia nenhuma repartição pública especial para o estudo dos nossos
combustíveis e minérios.
A melhor oficina que sempre encontrei aberta a tôdas as
nossas experiências e observações foi a da Costeira, dirigida pelo
espírito enérgico, audaz e patriótico de Henrique Laje.
Quando pretendi examinar carvões para poder dizer ao País
se êles davam ou não coque metalúrgico, tive de mandar à Europa
a missão do provecto professor Sr. Fleuri da Rocha, que nos elucidou completamente sôbre as propriedades dêsses minerais, após
insanos trabalhos de coleta, esquisitos incêndios e outras dificuldades já por mim narradas pela imprensa.
O relatório por êle apresentado consta de dois preciosos volumes, cuja leitura aconselhamos.
Criou-se, então, a Estação de Combustíveis e Minérios, que
tem prestado relevantes serviços sob a direção do conceituado técnico, engenheiro Ernesto da Fonseca Costa.
Nós visávamos também naquela época, a análise e destilação
dos nossos magníficos esquistos, como uma das apontadas soluções para o suprimento dos combustíveis do futuro.
Acredito que ela esteja sempre atenta a êsse importante aspecto
da questão.
Eusébio de Oliveira, em 1922, dizia:
"Encontram-se em vários pontos do Brasil indícios
da existência de petróleo, sendo, porém, mais notáveis
nos Estados de São Paulo e Paraná.
O Govêrno Federal tem mandado proceder em alguns
pontos do País a sondagens para pesquisa dêste importante combustível, parecendo que a descoberta de lençóis
de petróleo depende exclusivamente de numerosas sondagens, pois o resultado das poucas perfurações feitas tem
confirmado as previsões dos cientistas que sugeriram ao
Govêrno tais pesquisas."
Também informava aquêle Chefe de Serviço que em São Paulo se encontravam arenitos impregnados de material asfáltico,
onde uma sondagem a 365 metros deu uma pequena quantidade
de petróleo.
-13-
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E Gonzaga de Campos em um dos seus relatórios assim se
exprimia:
"A ocorrência generalizada do asfalto e outros betumes nos calcáreos e nos grés e alguns dados da estrutura
geológica e da estratigrafia estabelecem a possibilidade
e mesmo a probabilidade da existência de depósitos de
petróleo.
E' indispensável executar sondagens nos pontos mais
convenientes, pesquisando petróleo, etc."
Parece que em face das luzes da ciência, há 17 anos, e da
autoridade do mestre a que me referi, competia ao Ministro incrementar os serviços de sondagens em busca de um produto disputado no mundo por poderosos trustes, amparados pelas nações
mais fortes, na luta pela supremacia dos ares e dos mares, a par
dos mais egoísticos interêsses mercantis.
Iniciou-se, assim, na presidência do grande brasileiro Epitácio Pessoa a época de especial atenção para êsse relevante problema nacional.
Os meus relatórios de então e os do Serviço Geológico descrevem minuciosamente o avançamento dos serviços de sondagens
em diversos pontos do nosso território.
Deixando o Govêrno em maio de 1922, não me foi possível
prosseguir nesses trabalhos, para os quais pedia eu verbas dez
vêzes maiores.
A nota abaixo indica o montante das verbas consagradas no
orçamento da Agricultura, para as sondagens de petróleo, de 1917
para cá; verbas globais; números redondos:
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

.............................
.............................
..................... ' .......

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

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

......... ····· ...............
......... ····· ...............
•••••••••••••••

•••••

••••••

1

1.

.. ············· ..............
..................... ····· ...

374:000$000
1.449:000$000
1.449:000$000
2.020:000$000
2.449:000$000
2.028:000$000
1.848:000$000
2.437:000$000
2.297:000$000
2.297:000$000
4.684:000$000
5.539:000$000
4.969:000$000
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1930
1931

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

1932

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

1934

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

1933 .............................
1935

4.827:000$000
3.240:000$000
3.033:000$000
2.927:000$000
4.319:000$000
6.600:000$000

Dêstes algarismos se conclui que o Estado empregou em 18
anos a quantia de menos de 59 mil contos de réis, em pesquisas
(pessoal e material), o que corresponde a cêrca de pouco mais de 3
mil contos de réis anuais, - importância evidentemente diminuta,
sobretudo pelo custo do material importado.
A República Argentina, em poucos anos, despendeu cêrca de 500 mil contos de réis, conseguindo, por fim, implantar vitoriosamente a sua nova indústria.
Mas não era só o aspecto geológico ou técnico do problema que
nos concitava, em se tratando de uma riqueza cobiçada por companhias poderosas de alguns países fortes e cuja pressão se tem feito
sentir em tôda a parte.
Era também preciso e com certa previdência instituir uma legislação segura para evitar o que ocorreu em outros países do nosso
próprio continente, forçados a medidas de emergência para garantirem o domínio de tão importante riqueza, já em grande parte
comprometida, por contratos com emprêsas estrangeiras.
; Não reproduziremos êste histórico já narrado nos nossos pareceres da Câmara, que fazem parte integrante desta Conferência.
Neles se vê que o Govêrno Central da República Argentina
teve de anular mais de 300 contratos feitos em diversas Províncias,
nocivos aos interêsses nacionais.
Lá, como aqui, ou alhures, o capital estrangeiro espreita o momento para conquistar posição.
Lá, como aqui, surgiam peritos de origem suspeita, para, aproveitando as luzes dos serviços oficiais ou particulares, intervirem,
por conta de terceiros, na compra de jazidas, para manejas posteriores.
Um dos poços de gás, em São Pedro de Piracicaba, - dizia
Eusébio de Oliveira, em 1922 - "pertence hoje a uma emprêsa que
depois de adquirir o pequeno terreno, cercou-o com arame farpado,
aí proibindo a entrada de quaisquer pessoas".
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No Espírito Santo, não há quem desconheça o contrato Richardson, contra o qual protestavam junto ao Ministro Miguel Calmon os proprietários das terras em questão.
O que ocorria fora de nosso País e fatos como êstes que se
acentuavam dentro de nossas fronteiras, o mistério e o embuste
de que se revestiam todos os incidentes ligados à suposta descoberta de jazidas petrolíferas em várias unidades da Federação, o panorama cada vez mais carregado entre os detentores máximos do
produto, que se tornou o eixo do poderio bélico das potências guerreiras do universo, repercutiam fundamente em meu espírito de
brasileiro e de parlamentar.
Em meados de junho de 1927, a Comissão de Agricultura encarregava-me de estudar em conjunto o palpitante assunto, apresentando as sugestões que julgasse necessárias.
Daí o meu parecer de 20 de junho de 1927, que juntarei para
evitar fastidiosas transcrições.
Foi êsse o primeiro brado de alerta que julguei imperioso dar
no parlamento, secundando os meus esforços administrativos realizados entre os anos de 19 e 22.
Nesse trabalho preliminar, procurei focalizar em largos traços
o assunto, mostrando a sua relevância para o nosso País.
Referi-me à deficiência de conhecimentos geológicos do nosso
subsolo, alvitrando a idéia da organização de um plano sistemático
de sondagens federais, estaduais e municipais, como base da carta
geológica do nosso País e terminava com as seguintes sugestões
levadas à presença do Exmo. Sr. Presidente da República e do Senhor Ministro da Agricultura, em um apêlo à concretização de
idéias da mais alta significação econômica e de evidente oportunidade:
1.ª Reforma imediata da lei que regula a propriedade e a
exploração das minas, e criação de uma lei especial sôbre o petróleo.
2~ª Criar nos Institutos Federais de Ensino uma cadeira para
o estudo da exploração do petróleo e seus derivados .
3.ª Mandar ao estrangeiro alguns dos nossos técnicos, a fim
de praticarem no serviço de sondagens de petróleo.
4.ª Organizar estatística completa dos serviços até agora realizados nos Estados, examinando os contratos porventura celebrados com companhias estrangeiras ou com particulares.
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5.ª Estudar tais acôrdos ou contratos para promover-se arescisão ou anulação dos que forem contrários à segurança e defesa
nacionais, nos têrmos do artigo 72, § 17, letra b, da Constituição.
6. ª Incluir nas comissões militares designadas para a inspeção
das nossas fronteiras alguns técnicos dos serviço geológico, florestal
e do Museu, para estudo mineralógico e botânico dêsses territórios.
7.ª Aumentar de 10 mil contos de réis a verba do Serviço Geológico, sendo 2 mil contos de réis para pôr em atividade constante
o material de sondagens já adquirido e 8 mil contos de réis para
a multiplicação dos serviços de pesquisas.
Como vêdes, quase tôdas as indicações por mim feitas, há nove
anos, estão de pé e são da maior oportunidade.
Eu pediria a atenção especial do Govêrno, sobretudo, para os
itens l.º, 2.º, 3.0, 6. 0 e 7. 0 , da maior importância.
Outrossim, verifica-se dêsse parecer que, não obstante firmar
princípios de ordem geral para a política nacionalista do petróleo,
eu sugeria, quanto à parte técnica, ouvirmos a palavra do distinto
geólogo que então dirigia o Serviço Geológico, - o Sr. Eusébio de
Oliveira.
E assim surgiu o anteprojeto de lei, com a data de 22 de junho
de 1927.
Reunidas as duas Comissões de Agricultura e Legislação da
Câmara, escolheram para relatores o ex-deputado que vos fala e o
ilustre Sr. Marcondes Filho, de São Paulo .
O trabalho por nós apresentado, em 29 de dezembro de 1927,
é bem claro e positivo quanto à defesa dêsse patrimônio comum.
Nêle se diz, à página 4, que "só pela reforma da Constituição
vigente seria possível alterar o sistema atual, entregando ao domínio do Estado as aludidas jazidas, e era o que desejavam os relatores".
A revisão constitucional de 1926, pôsto que não tão radical
como deveria ter sido, neste ponto, trouxe, entretanto, grandes
vantagens.
A interdição de venda a estrangeiros de minas ou terrenos contendo minerais necessários à obra de segurança e defesa nacionais
e o modo por que foi essa emenda justificada revelam a intenção do
legislador de reservar à exploração e contrôle dos brasileiros essas
grandes riquezas nacionais.
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;E eis porque eu sempre disse que só essa modificação justificaria a revisão Artur Bernardes, de 1926.
Assim nos exprimíamos nesse parecer, depois de havermos trocado idéias com alguns constitucionalistas da Câmara, entre os
quais os meus amigos Srs. Augusto de Lima, de saudosa memória,
e João Mangabeira, e com o ex-deputado Solidônio Leite e o falecido
Ministro Edmundo Muniz Barreto, em cuja residência estive durante mais de uma hora.
Recordo-me de que êste ilustre magistrado me dissera que eu
não podia avançar mais uma linha nas prerrogativas do Estado,
dentro da Constituição então vigente.
Compreendendo a delicadeza da campanha que íamos encetar,
julguei conveniente pedir uma audiência especial ao Sr. Presidente
da República e ao Sr. Ministro da Agricultura.
A presença de suas excelências compareceram as comissões reunidas, em cujo nome explanei-lhes a marcha dos trabalhos parlamentares, pedindo-lhes o necessário apôio para as futuras demarches regulamentares.
Tanto o honrado Sr. Dr. Washington Luís, como o ilustre Senhor Dr. Lira e Castro, nos hipotecaram a sua decisiva e oportuna
intervenção.
Não descerei à análise do projeto por nós elaborado com o
concurso do Serviço Geológico, com cujo Diretor conferenciei diversas vêzes, em minha residência.
Houve um ponto, porém, sôbre o qual não transigimos, consubstanciado no artigo 2.º.
::í!:sse artigo era o seguinte:

"As jazidas de petróleo não podem pertencer a estrangeiros, nem ser por êles exploradas."
Denominei-o de medula de tôda a construção legislativa e devo
assinalar que êsse artigo mereceu o consenso unânime da comissão mista da Câmara.
Defendi-o, posteriormente, com ardor, no parecer às emendas
constantes do n.º 260, de 1928 .
Comigo assinaram o projeto definitivo os Srs. Marcondes Filho, João de Faria, João Santos, Fidélis Reis, Raul Machado, Luís
Pinto, Francisco Rocha, João Lisboa, Horácio Magalhães, João Mangabeira.
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A crise política de 1929 retardou, é evidente, a marcha regular
dêsse projeto.
Em 1930, volta êle a receber emendas.
A primeira delas foi da autoria do ilustre Deputado paulista
Francisco Morato, propondo a substituição do artigo 2.º por um
outro, que em nada alterava o espírito nacionalista do projeto.
A nova redação do ilustre e provecto professor esclarecia que
as jazidas de petróleo eram necessárias à defesa nacional e, pois,
não podiam pertencer a estrangeiros .
Além dessa emenda, outras surgiram, algumas de caráter técnico, que não modificavam, de nenhuma forma, o espírito político
do projeto por nós elaborado.
Em 1930, volta de novo a Comissão de Agricultura a se preocupar com o assunto, encarregando ao ilustre Deputado Sr. Graccho
Cardoso de reexaminá-lo, o que fêz S. Ex.ª apresentando substitutivo ao projeto, que já havia recebido emendas de plenário, em terceira discussão.
:G.:sse substitutivo do Sr. Graccho Cardoso tomou o n.º 188,
de 1930.
O seu preâmbulo é extenso e após o retrospecto sôbre o trabalho apresentado à Câmara pelas comissões reunidas, entendeu Sua
Excelência desenvolver argumentos contra a manutenção do artigo 2. 0 , que proibia expressamente aos estrangeiros o direito de possuírem e de explorarem jazidas petrolíferas.
O ilustre Deputado sergipano se apoia no § 17, do Art. 72,
da Constituição, que outorga ao Estado o direito de desapropriação,
nos casos de reconhecida necessidade ou utilidade pública, sustentando que pelo pacto federal as minas pertencem ao proprietário
do solo, salvo as limitações que forem estabelecidas a bem darespectiva exploração.
S. Ex.a relembra que "conforme se tem sempre entendido, o
pacto federal garante a nacionais e estrangeiros não só a propriedade plena como o pleno gôzo dela, não podendo, assim, o legislativo ordinário ultrapassar os limites que lhe foram postos nos preceitos atinentes à espécie".
Como refôrço a êsse ponto de vista, o digno relator cita ainda
palavras do grande Rui Barbosa, que afirma "que a Constituição
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assegura a brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança pessoal e
à propriedade".
Ora, todos nós compreendemos a necessidade de um certo espírito de cosmopolitismo para a infiltração e eficácia do capital invertido nos países novos .
Ninguém pretenderia hostilizar o capital estrangeiro, indispensável ao fomento de nossas energias criadoras.
Mas o caso do petróleo é de excepcional relevância militar e
econômica.
Exaustivamente, em diversos pareceres, procurei, na medida
de minhas fôrças, esclarecer à Câmara sôbre os perigos iminentes
que corríamos não nos aparelhando vigorosamente contra a insidiosa e tenaz tentativa de açambarcamento dêsses tesouros, pelas
emprêsas estrangeiras.
Mostrei, então, o que ocorre na Europa e na América, em que
todos os países se defendem do domínio estrangeiro sôbre uma riqueza hoje considerada universalmente como o nervo principal da
vida econômica e da soberania das nações.
Não creio que Rui Barbosa, se vivesse, fôsse capaz de impugnar
o artigo 2.º do projeto Simões Lopes-Marcondes Filho, elidindo-o
do corpo do substitutivo, para evitar suscetibilidades tão remotas,
em face do monstro que de há muito nos espreita para devorar-nos.
Sempre entendi que precisávamos, sem rebuços, enfrentar o
adversário encoberto da nossa independência em qualquer campo
em que êle porventura se apresente.
E ao traçar o a-b-c da nossa legislação petrolífera devíamos
ser bem claros e concisos.
Nada de obscuridades ou sutilezas timoratas, quando íamos
firmar, pela primeira vez, em definitivo, os postulados de uma política vigorosa de nacionalismo ponderado, já seguida pelos outros
povos.
Eis porque não compreendo os motivos pelos quais o ilustre
Deputado sergipano julgou de bom aviso sacrificar o artigo 2.0 do
projeto, ou a emenda Morato, já sancionados por duas comissões es·peciais e referendados por juristas de merecimento.
Felizmente o Código de Minas decretado pelo Govêrno Provisório e a Constituição de 1934 corrigiram de um modo geral as deficiências e as dúvidas quanto a êsse aspecto melindroso da questão.
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Falta, entretanto, uma lei especial sôbre as jazidas de petróleo,
como complemento natural do que se fêz, vazada no sentido expresso da nacionalização.
E' possível, entretanto, que o Congresso atual venha a retomar,
com urgência, e com entusiasmo a diretriz traçada, há cêrca de
10 anos, para a solução do magno problema b:casileiro.
A êle impõe-se o dever de, sem tardança, desbravar o caminho
para as evoluções do Ministério técnico, afeto hoje ao grande espírito do ilustre Sr. Odilon Braga.
Esta modesta palestra tem o fim especial de definir posições
e responsabilidades no tocante à ingerência que, transitoriamente,
tivemos no assunto.
Hoje, como ontem, venho concitar a atenção do Govêmo do
eminente Presidente e meu amigo Sr. Getúlio Vargas para a realização de uma das maiores obras brasileiras .
.Não há razões para desânimo.
Ao norte, ao centro, ou ao sul dêste vasto território havemos
de encontrar o precioso líquido, antes de entrarmos no caminho
da destilação dos esquistos abundantes.
E' mister não perdermos um instante na regulamentação dos
serviços técnicos e das leis concernentes ao que se pode chamar o rei do mundo, no século do avião, dominador e soberano.
O General Alonso Baldrich, em 1924, levantou o moral e fêz
vibrar tôdas as cordas da nacionalismo argentino.
E o parlamento daquela brilhante República decretou as leis
reclamadas pelos anseios populares .
Façamos, também, aqui a mesma cruzada cívica, com fé, energia e confiança.
O govêrno do eminente Sr. Getúlio Vargas praticou em poucos
anos atos de grande relevância, quanto a alguns dos problemas
fundamentais do País.
Os Códigos de Minas e de Aguas, as disposições da nova Constituição a que nos referimos e a compra de ouro, marcam uma nova
era.
A medida relativa à mistura do carvão brasileiro, por nós sugerida há 18 anos, só veio a ser concretizada igualmente pelo govêrno de S. Ex.ª.
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Perdemos, com a demora, cêrca de meio milhão de contos de
réis, escoados para o exterior.
O nacionalismo não está nos berros histéricos do jacobinismo
barulhento e inócuo; também não está nos pruridos de extremistas
de qualquer jaez; nem na ostentação do poder das armas, contra
as quais há sempre outras mais fortes.
O nacionalismo verdadeiro está no vigor equilibrado das nossas
fôrças propulsoras, no fomento das nossas riquezas naturais, na
defesa extremada daquelas que são o esteio da grandeza e da soberania da Nação.
Mineremos o ouro e teremos a moeda saneada de que carecemos; captemos as cachoeiras e teremos a fôrça e luz baratas; refinemos o nosso carvão e exploremos o petróleo e teremos feito uma revolução na agricultura e nas indústrias, exibindo ao mundo, em vez
do ruído tétrico do canhão, os índices formidáveis de uma economia
sólida, sem o que o nosso nacionalismo será de fancaria.
E' o apêlo que desta tribuna lanço ao benemérito Chefe do Poder Executivo e seus dignos auxiliares de govêrno, ao Sr. Ministro
da Agricultura, aos preclaros membros do Congresso Nacional, às
nossas fôrças armadas, em cujo seio existem grandes expoentes da
bravura, da nobreza e da soberania do nosso povo.

A NOVA LEGISLAÇÃO DO PETRúLEO NO BRASIL

(Trabalho publicado no "Boletim de Informaciones Petroleras",
de maio de 1938)
JULIO AGUIBRE CÉLIZ

Advogado-consultor dos Yacimientos Petroleros Federales, da Argentina

De três anos a esta parte, a grande nação irmã estabeleceu disposições que, em seu complexo integral, constituem um novo regime legal de minas, e, mais especialmente, dos hidrocarbonetos.
Inserimos neste número as disposições constitucionais, legais
e regulamentares, a que acabamos de nos referir, por considerá-las
de grande interêsse para o estudo comparado da matéria.
Até o ano de 1934, vigorou no Brasil o princípio arcáico de que
as minas constituem um acessório da propriedade do solo. ii:ste conceito, arraigado sàlidamente na doutrina jurídica até princípios
do século passado, vem cedendo terreno, paralelamente com a evolução das indústrias e o comércio no mundo, à teoria regalista, segundo a qual o papel jurídico da mina, como indústria básica para
a incorporação à economia geral, dos elementos, tão numerosos
quão importantes, exigidos pelas crescentes necessidades da vida
moderna, deve equiparar-se, senão superar o da propriedade superficiária .
Chama-se doutrina regalista, sistema domina!, teoria de "res
nullius", o princípio adotado hoje pelo Brasil. O certo é que seus ardentes defensores: Mirabeau, Girardin, Locré, Dalloz, Cheppe, Turgot, Rodriguez, etc., reconhecem o direito do Estado sôbre as minas,
para outorgar concessões, mais que em virtude de qualquer princípio baseado no dominalidade, na alta missão tutelar dos interêsses
gerais; não como dono, mas sim como tutor da riqueza pública.
Desde as primeiras leis que trouxeram a adoção de conceitos modernos sôbre a matéria, como foi a francesa de 1810, a espanhola
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de 1859, a chilena de 1875, a nossa e outras não abandonaram a
idéia de que as minas pertencem ao dono do solo (o código civil
argentino, no artigo 2. 518, sustenta o princípio, embora o restrinja
no artigo 2.342), mas cercearam notàvelmente êste princípio. tste
foi também o conceito que dera Napoleão e que, em essência discrepa sómente em abstrato da teoria do "res nullius", da qual se
dissera no direito romano: "Quod enim, nullius est. . . id ratione
naturali ocupandi conceditur".
Não só por motivo de infinidade de suposições possíveis, no
que respeita às diferentes características dos veios, dos lençóis ou
das jazidas minerais, sua extensão no subsolo ou na superfície (excedendo os limites de uma propriedade superficiária ou compreendendo, às vêzes, várias e extensas delas) e sua relação natural como
os elementos reais da propriedade imobiliária comum; senão, também, em virtude, e isto é o mais importante, de sua hierarquia, preponderante na economia moderna das nações, a mina chegou a
constituir matéria de especialização jurídica, um corpo especial de
legislação e preocupação primordial dos governos.
A desvinculação jurídica entre a propriedade mineira e a propriedade do solo, a determinação precisa dos modos de adquirir, das
condições de extração e da forma de aproveitar as diferentes jazidas
minerais, e, sobretudo, a instituição de um sistema de segurança e
conservação dos direitos mineiros, tudo isto equivale a iniciar uma
era de impulso eficaz e prático à indústria .
.Fácil é compreender, pois, a transcendência que, para um país
da importância do Brasil, pode chegar a ter essa evolução do regime legal das minas, principalmente se considerarmos a enorme extensão e as distâncias características regionais que apresenta o
território do país irmão, cuja distribuição geográfica não pode ser
mais apropriada, e no qual, como é sabido, existem desde muito
tempo diversas e interessantes explorações mineiras.
Prevendo, certamente, os inconvenientes que poderia originar
uma transição brusca ao moderno sistema jurídico implantado pela
Constituição de 10 de junho de 1934, o novo Código de Minas, promulgado em 10 de julho do mesmo ano, determina as condições em
que os antigos donos do solo podem ficar ao mesmo tempo como donos das minas.
Vem assim, ficar a propriedade mineira no possibilidade deradicar nos antigos donos do solo, em alguns casos, ou no caracter de
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bens de domínio público, em outros. Podem, também, ser proprietários diretos das minas os Estados, geral ou particulares, segundo
estejam em terras privadas daquele ou dêstes e reservadas expressamente para êsse fim.
Como conseqüência dessa transição jurídica, segundo a qual as
jazidas minerais vêm constituir propriedade separada e distinta
da propriedade do solo, e desvinculada, assim, desta, a mina foi
devolvida à nação e a lei (Decreto n. 0 66, de 14 de setembro de
1937) determina a forma de distribuição que se concretiza em: autorização federal para as minas de domínio particular e concessão
federal para as de domínio público.
A capacidade das pessoas para aspirar ao aproveitamento das
concessões determina-se rigorosamente; só poderão ser concedidas
a brasileiros ou serem interessados acionistas brasileiros. As sociedades deverão ser constituídas por acionistas brasileiros, ter pessoa jurídica no país, e emitir ações nominais. Os interêsses mineiros que se encontravam em poder de estrangeiros poderiam continuar válidos unicamente sendo cedidos a brasileiros .
As minas em litígio, no momento de sancionar-se a referida
lei, ficavam em pleno direito de disponibilidade, assim como as em
condomínio, para efeito de que o Estado, se o considerar conveniente, possa concedê-las, sem que isto acarrete desapropriação efetiva
dos titulares.
São condições especiais para obter e manter as concessões de
extração o pedido de determinados requisitos, a autorização para
o trabalho - que leva consigo a aprovação de um plano de utilização da mina - a sujeição às respectivas leis particulares e o pagamento de impostos.
Tais as normas principais que alcançam ou compreendem,
como caráter geral, tôdas as minas. No que respeita às de petróleo,
ou melhor, de hidrocarbonetos, ocupa-se especialmente o Decretolei n. 0 366, de 14-4-1938, cujos preceitos fundamentais resumiremos
a seguir:
Não se reconhece domínio privado algum das jazidas de petróleo.
Os registros ou comunicações anteriores a esta lei, que se referem a jazidas de petróleo e de gases naturais, ficarão, doravante,
sem efeito.
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As jazidas de petróleo e gases naturais pertencem ao Estado
nacional em todos os casos, salvo quando se acharem em terras do
domínio dos Estados particulares, em cujo caso pertencem a êstes,
embora se encontrem em terras alienadas a particulares, mas com
a reserva expressa da propriedade mineira.
A nação reserva-se exclusivamente o hélio e demais gases raros
que se encontrem puros ou misturados com outros gases naturais.
Os referidos gases devem considerar-se virtualmente separados, é
dizer, no que respeite dizer à propriedade das jazidas de petróleo
descobertas por particulares e a êstes adjudicadas por concessão.
A unidade de exploração é de dois mil hectares, podendo-se autorizar explorações num máximo de dez unidades, isto é, até abranger um total de vinte mil hectares; e uma pessoa física ou jurídica
não pode acumular mais de duas concessões em zonas reconhecidas
como petrolíferas, ou seja, até o máximo de quarenta mil hectares;
em zonas desconhecidas, pode chegar a abranger, como máximo,
cem mil hectares.
Determina-se como raio, para concretizar as zonas reconhecidas, cinqüenta quilômetros a partir de u'a mina.
Estas licenças de exploração são análogas ao instituído pela lei
rumena com caráter de permissão para a reinspeção, tendo por objeto Unicamente o reconhecimento geológico e os demais estudos
superficiais; e duram três anos.
Concede-se, depois, um prazo de três anos para efetuar perfurações - com aprovação prévia pelo govêrno de um plano técnico
- em uma superfície máxima de dois mil hectares. Ao conceder-se
esta permissão, determinam-se as condições técnicas dos trabalhos
a realizar, incluso um plano prévio sôbre a exploração integral e
racional que se propõe o permissionário.
o máximo de produção de cada poço, nas condições de exploração, será fixado pelo govêrno; predispondo-se a lei, desde já, o procedimento para o caso de dúvidas ou desacôrdos.
As obrigações dos concessionários estão, do mesmo modo, precisamente determinadas: informações semestrais e completas sôbre
a marcha dos trabalhos, devendo dar a conhecer às autoridades todos os acontecimentos importantes no curso dos trabalhos. Deverão
informar, igualmente, a produção mensal por poço.
A industrialização é considerada com especial interêsse pela
lei, com um critério altamente ponderável, porquanto demonstra
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seu propósito de aproveitar a matéria-prima do país, para implantar e desenvolver as indústrias de elaboração dentro dêle. Com tal
finalidade, preocupa-se a lei de que, salvo em casos especiais, nos
quais o govêrno julgue oportuno exportar petróleo, a industrialização deverá realizar-se dentro do país.
Condizem com esta orientação as disposições que comentamos
relativas à nacionalidade dos titulares de concessões ou interessados nas sociedades possuidoras das minas; cláusulas cujo comentário seria óbvio, como a de não celebrar contratos com governos estrangeiros, nem sociedades a êles ligadas no referente a qualquer
fase da indústria ou de negócio do petróleo.
São também eloqüentes, com apenas enunciá-las, as disposições segundo as quais o govêrno poderá encarregar-se de realizar
diretamente a exploração de jazidas ou de seus produtos, ficando
para tal efeito com a faculdade, pela mesma lei, de expropriar .
A parte relativa aos impostos é igualmente precisada: o Estado percebe, como contribuição à produção, 9 % do extraído, em bruto, ou seu valor em dinheiro efetivo.
O arrecadado por conta de contribuições se divide entre o Estado da União e os Estados particulares, por metades, recebendo êstes sua parte em dinheiro efetivo. Entende-se que esta divisão corresponde aos casos em que as jazidas minerais se encontrem dentro da jurisdição dos Estados particulares .
O concessionário tem a obrigação de armazenar e elaborar a
regalia, quando assim o exija o Estado, e em condições análogas
à própria. Igualmente, devem transportar e comerciar os referidos
produtos nas mesmas condições.
A instalação de qualquer destilação requer, como condição indispensável e prévia, autorização especial do govêrno.
O transporte é, como se sabe, um dos capítulos mais importantes em tôda a legislação moderna do petróleo.
. A possessão de meios de transporte permitiu, ao primeiro truste
mundial do petróleo, concentrar e exercer a supremacia ou a hegemonia na matéria, derrotando todos os competidores coetâneos que
não puderam contar com êste meio primordial de realizar o negócio
do petróleo. Daí que as legislações modernas se preocupem com
regulamentar os transportes, estabelecendo, como o faz também
a nova legislação do Brasil, que os transportes de petróleo, especialmente os oleodutos, deverão reger-se pelas mesmas leis a que estão
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sujeitos os transportadores públicos, com a obrigação expressa de
transportar os produtos dos concessionários vizinhos sem prejuízo
da satisfação das necessidades de seus próprios serviços, determinações estas que estão, tôdas, sujeitas em cada caso ao juízo do
poder público correspondente.
Em matérias de serviços mineiros, a nova lei do petróleo,
que comentamos, as institui de forma especial e ampla, favorecendo-as com a faculdade inerente de expropriar os bens requeridos,
mediante prévio depósito judicial. Com respeito à indenização,
rege o princípio mais aceito no direito comum, qual seja: o de que
os danos reais e verificados, e não a possibilidade dêles, deve determinar o valor a ressarcir. Convencionalmente, pode a indenização
conceder-se em forma de regalias para o superficiário.
Do mesmo modo, a lei contempla com um critério moderno o
capítulo relativo às reservas: faculta-se à União reservar zonas possivelmente petrolíferas. Determina-se do mesmo modo, e sem prejuízo daquelas a reserva automática de zonas relacionadas e, como
conseqüência, das concessões outorgadas aos descobridores.
Na zona compreendida dentro de 150 quilômetros das costas,
regem reservas pelas quais não concedem oleodutos, nem se outorga
nenhum direito particular sem autorização especial, em cada caso,
do Conselho da Defesa Nacional.
Contempla também a lei os casos de contratos com o govêrno,
relativos à exploração ou extração, por meio de emprêsas de trabalho, e a participação destas no concernente a determinados casos
especiais.
Pelo decreto-lei n.º 395, de 29 de abril de 1938, o govêrno do
Brasil promove um reajustamento de tôdas as atividades referentes
à extração do petróleo e seus derivados: declarando de utilidade
pública tôdas estas atividades (a importação, a exportação, o transporte, a distribuição e o comércio), regulá-las conjuntamente com a
da refinação, mediante uma série de providências fundamentais.
Encarrega do cumprimento de todo êste vasto capítulo das normas sôbre a matéria um Conselho Nacional do Petróleo, o qual deve
ser constituído por brasileiros natos, representantes dos Ministérios
da Guerra, Marinha, Fazenda, Agricultura, Viação e Obras Públicas, Trabalho, Indústria e Comércio, designadas pelo Presidente
da Nação, e, do mesmo modo, por representantes das organizações
das indústrias e do comércio.
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Sem prejuízo da subordinação ao primeiro mandatário do país,
o Conselho é autônomo; seu funcionamento e faculdades deverão
determinar-se por uma lei.
De imediato, a lei que comentamos estabelece expressamente
a competência do govêrno federal em tudo quanto se relaciona com
a autorização, a regulação e o contrôle da entrada ou saída de produtos do país, da instalação de meios de transporte, da distribuição
e do comércio, como assim, também, da refinação.
Declara-se, especialmente, nacionalizada a indústria da refinação, seja do petróleo importado ou do de produção nacional, para
cujo efeito a organização das respectivas emprêsas não poderá emanar de capitais que não sejam brasileiros natos, em ações ordinárias nominais e manejados exclusivamente pelos nacionais, com
participação obrigatória de empregados nacionais também. Dentro de um prazo regular, as emprêsas existentes ao aparecer esta
lei devem-se ajustar às normas fundamentais da mesma.
Ficam, assim, consignados os aspectos mais salientes desta
moderna legislação, cuja lógica e inteligência sobressai com o só
enunciar de seus princípios e cujas modalidades (reveladores de
grande analogia com a nova legislação argentina), do ponto de
vista da legislação comparada, merecem da parte de nossa modesta
consideração o mais alto conceito, tanto pelo que contém como demonstração de acêrto e preocupação governamental na regulação
e defesa de tão grandes riquezas nacionais, quanto por seu inapreciável valor para o estudo da legislação sôbre a matéria.

PESQUISAS DE PETRÓLEO EM ALAGOAS
Informações prestadas à Câ.mara dos De.putados, em 21
de agôsto de 1937, pelo Ministro Odilon Braga, atendendo
a um requerimento que fôra aprovado pela Casa

Exmo. Sr. Secretário da Câmara dos Deputados:
Atendendo ao pedido de informações, formulado pelos Deputados Mota Lima, Emílio Máia e Orlando de Araújo, a 4 de junho
último, de que somente agora tomei conhecimento oficial, mercê
do aviso de V. Ex.ª, datado de 23 do mês passado, respondo, a seguir,
os quesitos propostos.
Considerando que a forma objetiva e impessoal, até aqui adotada pelo Ministério em suas publicações e esclarecimentos sôbre petróleo, não tem surtido o desejado efeito repetindo-se, de contínuo, as malévolas insinuações de que tem sido alvo, parece-me
indispensável dar ao presente trabalho um novo cunho, embora o
faça a contragosto.
1 - Quesito:

1.0 - Desde quando foi mandado para Alagoas o material destinado ds pesquisas de petróleo na região que fica próxima à capital?

A - O material a que alude o quesito foi remetido para Ponta
Verde em novembro do ano passado, afim de que tivesse imediato
início a perfuração-test recomendada pelas conclusões da campanha
de prospecção geofísica, que os técnicos federais, em 1936, efetuaram no Estado.
Para que a Câmara forme juízo seguro a respeito do que se
vem passando com a pesquisa de petróleo em Alagoas, torna-se
indispensável recordar fatos e circunstâncias já esquecidos.
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B - Os primeiros estudos sôbre a possibilidade de ocorrência
de petróleo em Alagoas, foram realizados pelo antigo Serviço Geológico e Mineralógico, de junho a outubro de 1918. Em face das
observações pessimistas dos seus geólogos o ministério desviou de
Alagoas para o Sul do Brasil, notadamente para São Paulo, as
suas atenções, prosseguindo no Estado apenas uma sondagem a de Garça Torta, sucedida pela de Riacho Doce, suspensa em 1924,
ambas com aparelhamento de pequeno alcance.
Somente a 18 de abril de 1932, por solicitação do Interventor
capitão Tasso Tinoco, o Ministério da Agricultura enviou para
Alagoas uma sonda aparelhada, de alcance de 600 metros, que foi
entregue àquele govêrno a 3 de agôsto do mesmo ano (documento

n. 0

1).

No ano de 32 foi fundada a Companhia ':Petróleo Nacional. O
seu primeiro manifesto, publicado no Estado de São Paulo, de 24 de
abril de 1932, não surtiu o desejado efeito. Previa um capital de
20 mil contos de réis (documento n.º 2). Daí a sua redução a
10. 000 anunciada no manifesto de 22 de setembro de 1933, também
publicado no Estado de São Paulo (documento n. 0 3). Para que
êsse capital se integralizasse, a Companhia Petróleo Nacional recorreu ao famoso F. B. Romero, mexicano de origem, que se dizia
detentor do segredo de um processo de localização mágica de jazidas petrolíferas. Romero foi a Riacho Doce e anunciou que ali
existiam "grandes lençóis de petróleo".
O fato foi comunicado ao Chefe do Govêrno Provisório e festejado com todos os rescursos da comprovada técnica de publicidade que o Sr. Monteiro Lobato aprendera nos Estados Unidos, de
onde havia chegado recentemente.
A sonda e o aparelhamento do ministério foram pelo Govêrno
de Alagoas cedidos à Companhia Petróleo Nacional, que também
adquirira do Sr. Henrique Lage uma outra sonda, de excelente tipo,
mediante pagamento "em ações". Tal qual se vê, a Companhia

Petróleo Nacional não dispendeu moeda alguma na conquista do
seu material pesado de sondagem.

Em 1933, a 29 de agôsto, A Batalha publicava uma entrevista
com o Sr. Monteiro Lobato, durante a qual êle mostrava ao jornalista "um tubo de caldo negro" proveniente de Alagoas, levado ao
seu escritório pelo "chefe do petróleo alagoano", que o procurava
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para a constituição definitiva da Companhia Petróleo Nacional, até
àquela data em organização, acrescentando textualmente:
" ... visto como, a 257 metros, em Riacho Doce, foi atingida a primeira fenda produtora deste excelente petróleo.
Veja. Olhe e cheire."
E o jornalista prosseguia:
"Isto dizendo, Lobato fêz uma mecha de papel e embebeu-a daquele líquido negro. Poz fogo. E aquela mecha ardeu fumarenta. Petróleo! Petróleo brasileiro!"
Confira-se na tiragem da A Batalha de 29 de agôsto de 1933.
Pois bem; os meses seguintes foram empregados em recolber os
capitais convocados, de que deveriam dispor os chefes do petróleo
no Brasil: Edson Carvalho e Monteiro Lobato, apoiados nos "processos mágicos" do famoso Romero, para quem Lobato já então
pedia, em entrevista ao mesmo jornal, uma estátua!
Não obstante atingida em agôsto de 1933, em Riacho Doce, a
primeira fenda produtora de petróleo, a sondagem, ao invés de
prosseguir, parou. Foi preciso que decorressem dois anos para que
se volvesse a focalizar aquêle petróleo, já "descoberto" em agôsto
de 1933.
O dínheiro, poupado com o empréstimo da sonda do Govêrno
Federal, serviu para custear a campanha contra os seus técnicos e
para criar o ambiente de credulidade pública propício a profícuas
explorações.
Com efeito, foi em julho de 1935 que a Companhia Petróleo
Nacional pediu ao Departamento Nacional da Produção Mineral
um técnico para verificar uma ocorrência de gaz inflamável no
poço de São João. Arriscava-se àquela prova porque sentira criada
e vibrante, a mística da reação contra os técnicos federais, já então
envolvidos pela malígna suspeita de se acharem ao serviço de emprêsas estrangeiras, tema êste central da intensa e sistemática publicidade contra êles feita, em tôda a imprensa do País, com abusivo emprêgo dos capitais levantados. Despachado, o pedido, para
Alagoas seguiu em agôsto o engenheiro Bourdot Dutra.
O Sr. Bourdot Dutra começou por verificar que a profundidade
do poço de São João, em Riacho Doce, não era de 396 metros, conforme declarava a companhia, e sim de 239, 95 ms., menor portanto
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do que a de 257 metros apregoada na já referida entrevista de
agôsto de 1933, pelo Sr. Monteiro Lobato, o que demonstra que a
sondagem estivera realmente parada por todo o período de dois
anos. As 70 libras de pressão manométrica do gaz então anunciado
reduziam-se a 15, e essas mesmas dependentes da maior ou menor
compressão da coluna dágua aprisionada no revestimento, em ascensão progressiva. A ocorrência do gaz carecia de importância.
Recrudesceu a campanha de publicidade contra o Ministério
e seus técnicos, sendo hàbilmente aproveitada a circunstância de
ser o Sr. Bourdot nutra portador de um ofício para o governador
do Estado, solicitando-lhe a devolução da sonda emprestada ao
Estado em agôsto de 32. Solicitação que somente seria efetivada se
estivesse inativa (documento n.º 4). O ofício, de que só o governador
tivera conhecimento, serviu para uma das mais espetaculosas arremetidas lançadas contra o Ministério. A Câmara provàvelmente
tem lembrança do que então se disse e se escreveu sôbre os supostos
intuitos do Departamento Nacional da Produção Mineral ao tomar
aquela providência. Constam de infarmações prestadas no fragor
das acusações. E foi só então que os novos chefes do Departamento
Nacional da Produção Mineral vieram a saber que a perfuração
de Riacho Doce estava sendo feita com uma de suas sondas, embora
a companhia dispuzesse de uma própria, em bom estado de conservação.
De regresso de Alagoas, o Sr. Bourdot Dutra, em relatório
apresentado ao diretor do Serviço de Fomento da Produção Mineral,
insistiu na conveniência de se retomarem os estudos suspensos desde
1918, para o fim de se esclarecer, de maneira definitiva, a possibilidade da existência ou não de petróleo naquele Estado, acrescentando
que o Governador Osman Loureiro se mostrava disposto a concorrer
para a sua imediata realização. Os dados essenciais da verificação
efetuada foram remetidos a 11 de agôsto.
Escrevia o Sr. Bourdot Dutra:
"Cumpre-nos informar que em visita à perfuração de
Riacho Doce, Alagoas, da Companhia Nacional de Petróleo, constatámos o seguinte: 1, a sonda BCF-1 está em
serviço; 2, presença relativamente abundante de óleo mineral, sob forma de espuma, sobrenadando na água reti-
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rada do poço; 3, presença de gaz combustível. Uma mistura
de gaz combustível, a pressão máxima de quinze libras por
polegada quadrada, antes de ser retirado o tampão de obturação do poço; 4, grande interêsse da parte do Govêrno do
Estado no prosseguimento das pesquisas, dependendo o
seu auxílio de um parecer do Departamento Nacional da
Produção Mineral; 5, é opinião nossa que os estudos em
Riacho Doce devem ser retomados no pé em que ficaram
no Boletim n. 1 do G. M. , prosseguidos e atualizados.
Dêles resultará o parecer pedido pelo Govêrno de Alagoas."
Com efeito, a 13 de agôsto o Diretor-geral Fleury da Rocha
telegrafava ao governador:
"Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª haver recebido hoje parecer técnico incumbido examinar condições
geológicas e situação pesquisa petróleo Riacho Doce. Conclusões decorrentes essa observações preliminares aconse-

lharam prosseguimento estudos geológicos a partir dos
conhecimentos já adquiridos, aproveitando informações
sondagens já realizadas e ampliando-os pelos métodos de
geofísica os quais poderão elucidar natureza e estrutura

série Alagoas e conduzir as locações ótimas dos pontos a
perfurar. 2stes serão indicados aos interessados nas pesquisas subseqüentes. Tomo, entretanto, liberdade lembrar
V. Ex.ª êste Departamento não dispõe êste exercício recursos financeiros indispensáveis ao seguimento de estudos na ordem aconselhada pela boa técnica . "

A resposta foi animadora:
"Estou muito grato interêsse vossência respeito fatos
Riacho Doce. Desejando levar adiante pesquisas que aconselha pediria fineza informar quanto orçariam despesas
prováveis a fim providenciar respectivo custeio junto poderes competentes."
A 18 de agôsto, o Departamento, acudindo à consulta, remetia
ao Governador de Alagoas o plano da Campanha de geofísica que
deveria ser executado imediatamente. Os trabalhos deveriam durar
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três meses e compreenderiam a aplicação dos métodos gravimétrico,
magnético e sísmico de refração e reflexão, de modo a permitir o
confronto dos dados oriundos de cada um. O Departamento contribuiria com os seus técnicos e com os instrumentos de precisão, alguns de alto custo e de compra recente; o Estado com a verba para
contrato de pessoal auxiliar e custeio dos serviços, avaliada em
50 contos de réis, assegurando, por compra ou aluguel, o transporte
recomendado para os instrumentos, sempre mudados de acôrdo com
o progresso dos estudos (documento n.º 5).
Somente em setembro aquêle govêrno volvia ao assunto, em
despacho telegráfico, para dizer que não se convencera "da utilidade .do programa proposto pela própria afirmação memorial de que
métodos a aplicar apenas poderão indicar existência estruturas
favoráveis".
"Ora - prosseguia o despacho - "altura se encontram pesquisas, ao govêrno só interessaria aprofundamento sondagem iniciada pelo que aceitaria apenas empréstimo sonda moderna serviço possue e sendo possível designação técnico brasileiro reconhecida idoneidade a fim
agir junto promotora pesquisas orientando auxilio Estado
pretende fazer-lhe"".
Conforme se vê, ao governador não interessavam os estudos
geofísicos. Interessava auxiliar a Companhia Petróleo Nacional, para
a qual. solicitava uma nova sonda, um técnico que deveria orientar
o emprêgo da subvenção que queria conceder àquela companhia.
Seria mais um ano de tranqüila espectativa para os seus organizadores. Uma nova sonda federal perfurando, com dinheiro fornecido pelo Tesouro de Alagoas e um técnico do Departamento para
responder pelos acidentes e insucessos da sondagem. Nada mais do
que isso, porque a companhia já dispunha de magnífica sonda de
capacidade de 1. 200 metros de aplicação mais aconselhável, conforme se vê do relatório do Dr. Dutra (documento n. 6) e que se
encontrava parada.

Mas seria por igual o abandono da orientação científica adotada pelo Ministério, disposto a só perfurar depois de cuidadosos
estudos de geologia e prospecção geofísica. O Departamento preferiu

adiar a execução do seu plano de trabalhos para o ano imediato e
efetuá-la sem a contribuição do Estado.
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Essa resolução comprometia os projetos da Petróleo Nacional.
Não convinha que Riacho Doce fôsse prospectado pelos técnicos f ederais, incapazes de uma afirmação menos escrupulosa. Ou a prospecção deveria conduzir à certeza da existência de estruturas favoráveis ou, pelo menos, manter o estado de dúvida.. . Por isso, a
Assembléia Legislativa, na qual desde agôsto se vinha desenvolvendo
intenso combate de desmoralização aos técnicos federais, elaborou
uma lei autorizando o governador a contratar com uma firma especializada estudos geofísicos no Estado! (Lei n.0 1.227, de
27-11-1935).
Essa deliberação era supreendente, depois do desinterêsse do
governador pela prospecção geofísica! Que sucedera? É que por êsse
tempo já estava em organização ou já organizada uma outra companhia - a Aliança Mineração e Petróleos, secção da Petróleos do
Brasil, destinada a empreitar estudos geofísicos.
O Ministério somente teve conhecimento da Lei n.º 1.227, em
fins de dezembro. A 11 de janeiro acentuava eu, em aviso ao governador, a inconveniência de "se manterem na mesma região duas
turmas distintas realizando os mesmos trabalhos com idêntico objetivo, possivelmente perturbando uma as atividades da outra'', manifestando a suposição de que a lei só teria aplicação no caso de
se não fazer a pesquisa federal .
O Govêrno de Alagoas, como no caso da sonda, permitiu que se
fizesse novo escândalo em derredor da nossa atitude. Proclamou-se
que o Ministério queria obstar os estudos da "Elbof", quando na

realidade era a Companhia Petróleo Nacional que se dispunha a
impedir que o Ministério executasse aquêle programa. Tivemos que
prestar novas informações à Câmara e esclarecer a opinião pública.
O governador respondeu a 28 que não era mais possível reservar para o serviço federal aquelas pesquisas, pois, assinado já
estava o contrato com a firma Piepmeyer, de Cassel, Alemanha. O
contrato, divulgado mais tarde, foi assinado por intermédio da
Aliança Mineração e Petróleos, do Sr. Monteiro Lobato, que em
dezembro seguira para Alagoas, segundo se vê dos jornais de então,
voltando a 27 daquele mês (Gazeta de Alagoas, de 22 de dezembro
de 1935).
O programa do ,Ministério abrangeria 1 . 500 quilômetros quadrados do Estado e lhe custaria cêrca de 50 contos de réis; o da
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Aliança Mineração e Petróleos circunscrevia-se a 10 quilômetros
quadrados e foi contratado por 250 contos.
Sendo tecnicamente impraticável o trabalho simultâneo das
duas comissões de geofísica - a do Ministério e a da "Elbof" - para
evitar novas explorações, o Ministério modificou o seu plano de
prospecção geofísica, iniciando-a a partir da fronteira de Pernambuco com direção para o Sul do Estado.

o plano de afastar do Estado a técnica federal para o efeito de
acusá-la de desinterésse pelo petróleo alagoano e de tirar livre partido das afirmações, sem quaisquer contrastes, da "Elbof'', estava
pois, desvendado.
Atuando sempre com absoluta frieza de ânimo, o Ministério
levou a cabo no ano de 1936 seu programa. A alegação que se
formula contra êsses estudos é que foram dirigidos pelo técnico
norte-americano Mark Malamphy, contratado precisamente para
adestrar os nossos técnicos no manejo dos instrumentos de geofísica. Mas os que assim procedem esquecem-se de que, enquanto
Malamphy se limitava a orientar a ação de engenheiros brasileiros,
os da "Elbof", também estrangeiros, o faziam sem qualquer verificação por parte de competentes técnicos nacionais.
Findas as prospecções geofísicas, os técnicos do Departamento
indicaram como ponto mais aconselhável para a "sondagem-test",
o lugar denominado Ponta Verde, a leste do Pôrto de Jaraguá,
junto de Maceió. Para lá foi enviado o material descrito.

C - Diante disso, a Companhia Petróleo Nacional S. A., amparada à opinião dos técnicos da "Elbof" que, a despeito dos erros
e omissões dos seus trabalhos, diziam "francamente petrolífera" a
região de Riacho Doce, promoveu a "Semana do Petróleo", que imprimiu a máxima exaltação possível aos pronunciamentos públicos
contra o Ministério e seus técnicos, sob o olhar complacente das
autoridades alagoanas. Os insultos dirigidos contra os engenheiros
do Departamento, situados em Alagoas e os agravos assacados contra o Govêrno da República, na pessoa do Ministro da Agricultura,
foram de tal ordem que não parecem condicentes com o decoro dos
Anais do Poder Legislativo, pelo que não os farei constar da documentação destas informações. Só direi que produziram os resultados previstos, conforme se deduz dos seguintes telegramas dirigidos ao Exmo. Sr. Presidente da República:
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"Povo alagoano, reunido multidão praça pública pede
valiosa interferência vossência junto Ministério Agricultura sentido ser posta disposição Govêrno Estado, sonda aqui
chegada. Notícias oficialmente divulgadas dizem intenção
ministro mandar fazer perfurações campo Riacho Doce

por uma comissão suspeita funcionários Ministério aqui se
encontra há meses. :S:sses técnicos localizarão sonda, fora

área estudada técnicos especializados Elbof e próprio ministro manifesta telegrama dirigido Govêrno Estado 17 corrente. Comissão inquérito petróleo condenou técnicos estrangeiros funcionários Departamento Produção Mineral
traidores interêsses Brasil e são êstes elementos se acham
aqui aguardando ordens ministro iniciarem trabalho fatalmente prejudiciais interêsses Alagoas, Brasil. Povo alagoano apela dignidade patriotismo vossência afastar Ministério elementos perniciosos que estão entravando marcha progresso Pátria. Pede também seja concedido crédito
3. 000 contos custeio serviços perfurações demais trabalhos
acôrdo projeto Deputado Emílio ,Maia e pôsto disposição
Govêrno Estado tão interessado defesa causa nosso petróleo.

Pede Alagoas digne-se vossência assim proceder sobretudo
porque concessões Riacho Doce pertencem companhia petróleo Nacional cujos sacrifícios, tenacidade seus diretores
devem ser reconhecidos, poderes públicos. Existência pe-

tróleo Riacho Doce provada cientificamente despeito campanha surda inimigos estranhos. Alagoas confia providências vossência e antecipa eterna gratidão. - Rodrigues de
Melo. - José Alves Morgado. - Elpídio Andrade" ... seguindo-se mais 865 assinaturas das pessoas presentes comício."

Em 8 de dezembro de 1936:
"Povo alagoano pede vossência encarecidamente providências ministro Agricultura não desviar sonda perfurações Riacho Doce. Momento telegrafamos estão conduzindo
sonda aqui chegada Ponta Verde, quando devia ir Riacho
Doce, que é o local pesquizas perfurações, desde muitos
anos zona reconhecidamente petrolífera. Atitude ministro
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provocou indignação classes sociais. Esta hora, povo reunido, protesta praça pública, multidão incalculável, contra
gesto deselegante ministro, apelando vossência em nome
dignidade brios terra marechais, imprimir orientação conduza melhor trabalhos pesquisas petróleo nossa terra. Ministro chama alagoanos maníacos. Queira vossência defender honra alagoana neste momento representa imensa
riqueza nacional. - A comissão: Rosival Medeiros. Luiz Fontan. - Wilson Hélcias. leão Peixoto. - Meuse Lopes."

João Carlos. -

Napo-

Estavamas procedendo com a correção costumada. A sonda
fôra enviada para a Ponta Verde porque era o ponto indicado pelos
nossos técnicos. Uma vez que uma comissão federal realizara no
Estado pacientes e seguros estudos geofísicos, como conceber que,
concluídos tais estudos, fôsse perfurar em região estudada pela
"Elbof"? Além do mais, cumpria perfurar em Ponta Verde, a fim
de conferir-se tôda a "interpretação" resultante da campanha efetuada.

A exaltação chegou aos extremos. Os técnicos do Ministério
sentiram-se ameaçados em sua integridade física. Retiraram-se para
esta capital, onde me fizeram cientes do que ocorria em Maceió. Só
poderiam voltar se garantidos por fôrça federal. Eis corno, em 27 de
fevereiro de 1937, o engenheiro Irnack Carvalho do Amaral, assistente do SFPM, relatava, por escrito, os fatos que observara em
Maceió:
"Sr. Diretor do SFPM - O Governador do Estado
de Alagoas respondendo à entrevista do Sr. Diretor do
riNPM ao jornal "O Imparcial" diz, no tocante ao tratamento dispensado aos técnicos federais: "O Govêrno alagoano trata com cordialidade os técnicos nacionais". Tenho, porém, o dever de vir reafirmar que o ambiente em
Alagoas para os técnicos federais era absolutamente hóstil,
no mês de dezembro próximo passado, quando do início e
realização da "Semana do Petróleo", orientada pelos Deputados estaduais Joaquim Leão e Rodrigues de Melo e pelo
Sr. Edson de Carvalho, diretor da Companhia Petróleo
Nacional. Esta "Semana do Petróleo" não teve outro ob-
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jetivo, senão procurar desprestigiar e achincalhar o Ministério da Agricultura e seus técnicos afirmando falsa e
insidiosamente que o Ministério da Agricultura era inimigo
do petróleo alagoano e vinha e estava impedindo a sua
extração. Isto pôsto, relembraremos os seguintes fatos que

demonstram a "paz e harmonia" dispensadas aos engenheiros brasileiros do SFPM quando em Alagoas: no dia
9-12-36, o engenheiro Valdemar Conrado Veiga, dêste Serviço, foi a uma casa de ferragens comprar material para
terminar o encaixotamento dos aparelhos geofísicos e, por
acaso, entrou na casa Leão em companhia de um amigo,
rapaz êste alagoano. O proprietário da casa - o Deputado
Joaquim Leão - distratou o nosso colega, dizendo entre

outras coisas que "os engenheiros do Ministério da Agricultura, sem exceção, estavam todos vendidos aos "trusts"
estrangeiros de petróleo". Ora, Sr. Diretor, insultos como

êstes partindo de um Deputado estadual bem servem para
demonstrar o ambiente de harmonia que reinava em Alagoas ao terminarmos os nossos serviços. A nossa sede, à

rua Cônego Machado n.º 1. 043, foi visada e vaiada por
pessoas que de dentro de um automóvel nos invetivavam.

Ainda mais, Edson de Carvalho, em entrevista que deu ao

Jornal de Alagoas de 28-11-36, entre outras cousas assim

se expressa: " ... Em janeiro começaremos a perfuração
do novo poço, mas não queremos lá os técnicos do Ministério. Eu com meus auxiliares de confiança chegarei ao
fim almejado". Estas informações foram por mim levadas
ao conhecimento do Exmo . Sr. Ministro da Agricultura,
Dr. Odilon Braga, em dezembro próximo passado, em vossa
presença e na do Sr. Dr. Diretor Geral do DNPM".

Tais informações eram corroboradas por um outro engenheiro
brasileiro, do Departamento, nos seguintes têrmos:
"Vitória, 24 de fevereiro de 1937. Exmo. Sr. Assistente-chefe Eugênio Bourdot Dutra. Serviço de Fomento da
Produção Mineral. Recebi vosso telegrama n. 95, e carta
aérea de 22-2-37, pondo-me a par da "nota" divulgada pelo
Diário de Notícias, de 21-2-37, dessa Capital, sôbre o
abandono de material de sondagem em Ponta Verde, Ma-
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ceió, e telegrama endereçado ao Exmo. Sr. Presidente da
República. Em data de hoje, enderecei-vos um telegrama
comunicando que seguiria pelo avião do dia 25 um relatório, que é o contido nesta carta. Remetido o material de
sondagem para Maceió, para lá me dirigi em 14 de novembro de 1936; descarregado êste, procurei logo tratar de
transportá-lo para Ponta Verde, local onde seria executado
o primeiro dos furos da série de sondagens que se iria fazer
em virtude das conclusões dos estudos geofísicos realizados
pela turma dêsse Serviço especializada no assunto, da qual
fiz parte. O local indicado fica em terrenos de propriedade
do Sr. Xisto Venâncio Barbosa e irmão: o furo projetado
dista da casa cêrca de cem metros. Esta é um sobrado de
tijolos habitada pelo seu proprietário, sendo a parte térrea
tôda fechada, com portas e janelas, oferecendo um abrigo
bem situado para o material enquanto aguardasse montagem. Pela sua situação em relação ao futuro poço, essa
casa está naturalmente indicada para servir de residência,
oficina e almoxarifado para os futuros trabalhos. Combinado com o Sr. Xisto, provisoriamente, o aluguel da parte térrea por 100$000 mensais, aí fiz depositar todo o material inclusive tubos de revestimento. 1:ste salão ficou
fechado e a chave em poder do Sr. Xisto o qual tem a incumbência de velar pelo material. Devido á pequena largura das portas o cabo de aço e a caldeira não puderam
entrar: ficaram em frente da casa. Para o cabo de aço foi
feita uma cobretura de palha e a caldeira foi pixada. Bem
pintada como está a caldeira pode resistir ao tempo durante vários meses e além disso, naquela época pensava-se
iniciar a montagem da sonda logo em janeiro e a caldeira
teria de tomar nova posição, de acôrdo com a da máquina.

Para dar uma idéia do ambiente hóstil em que foi feito
êsse serviço citarei êsses casos: enquanto se fazia o transporte para o local, transporte que apresentou grandes dificuldades e despesas, realizava-se em Maceió a "Semana
do Petróleo", promovida pela Companhia Petróleo Nacional
e dirigida pelo Sr. Rodrigues de Melo (Deputado estadual)
que, em vários comícios, concitou o povo a nos tocar de
Maceió "nem que fôsse à fôrça". Fomos também alvo de
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pesados insultos por parte de pessoas que de dentro de um
automóvel passavam defronte da nossa sede, horas antes
de um dos comícios. A nossa situação tornou-se insustentável e por isso resolvi regressar à sede, em 17-12-36, onde
expuz claramente a situação. Feito o pedido da sonda pelo
Govêrno de Alagoas, a sua montagem foi suspensa, até nova
ordem, e como atê hoje não se chegou a uma solução, o
material continua em Ponta Verde, porém, guardado em
um depósito seguro e sob a vigilância de um guarda que
reside no local. Como o aluguel pago deve terminar no fim
dêste mês, já remeti ao Sr. Venâncio Barbosa a quantia referente ao aluguel de março, bem como o ordenado do
guarda. O Sr. Xisto Venâncio Barbosa ê residente no l.º
andar do prêdio em cuja parte térrea está guardado o material. Melhor guarda não se poderia encontrar dado o
interêsse que êsse senhor proprietário do terreno onde se
vai executar a sondagem, deve ter pelo resguardo do material e prosseguimento dos trabalhos. Cordeais saudações.
- Nero Passos, Assistente."
D - No decurso de tais sucessos mantive e recomendei sempre
a maior serenidade possível. A magestade do Govêrno Federal deveria pairar acima das agitações provocadas por especuladores contrariados.Cumpria-nos prosseguir, superiores e calmos, no empenho
de esclarecer, uma vez por tôdas, as dúvidas suscitadas em derredor
dos indícios de petróleo naquele Estado. Em face, porêm, do perigo
de materialização de tantas ameaças, importava decidir: ou à requisição de fôrça federal para garantir os trabalhos e as vidas dos
nossos técnicos e fazê-lo atê onde isso fôsse necessário; ou criar-se
um órgão autônomo, de confiança recíproca do Ministério e do Govêrno estadual, para efetuar as pesquisas indispensáveis. A primeira solução foi, desde logo, posta de margem. Sabiamas que o
incorporador da "Companhia Petróleo Nacional" dominava todos
os espíritos em Alagoas, inclusive os do Govêrno. Mas, parecia-nos
bizarro recorrer ao Exército ou à Marinha, para resistir a tais manobras. Atuando sempre com a maior placidez, sem embargo das
injúrias e calúnias expelidas contra mim e contra os meus auxiliares
do Departamento pelos oradores da Assembléia Legislativa do Estado, tão descomedidos quanto os da "Semana do Petróleo", cujas
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explosões se prolongaram por cêrca de mês, levei a minha serenidade
ao ponto de não tirar, em estado de guerra, qualquer partido das intenções comunistas de muitos dos meetings promovidos, encerrado por passeacas públicas, nas quais os rapazes das escolas chegaram a cantar o hino da III Internacional, nem mesmo das "instruções" encontradas pelo Chefe de Polícia, em papéis de comunistas
presos, referentes à exploração de certas frases dos artigos do Sr.
Costa Rêgo . Limitei-me a levar tais circunstâncias ao conhecimento do Sr. Presidente da República.
Autorizado por S. Ex.a, iniciei as démarches do acôrdo para
constituição da Comissão autônoma. A correspondência trocada
com o Governador de Alagoas, basta, por si só, para convencer aos
menos argutos de que os inimigos do petróleo de Alagoas não estão
no Ministério da Agricultura; estão na "Companhia Petróleo Nacional", que desde 1932 vem ludibriando a opinião e os homens públicos daquele Estado.
E - Eis a correspondência:
Sob registro e por via aérea, escrevia em 20 de fevereiro de 1937:
"Sr. Governador Osmar Loureiro: Dando cumprimento às providências anunciadas por despacho de 12 de dezembro último, da Secretaria da Presidência da República,
venho propôr a V. Ex.ª a criação de uma Comissão autônoma, a constituir-se de técnicos de confiança comum e à
qual confiaremos todos os poderes para orientar e administrar as operações de prospecção e pesquisa de petróleo
nêsse Estado a fim de que não mais retarde o início dos
trabalhos projetados para Alagoas, em obediéncia ao plano
organizado para todo o País, submeto, com esta, ao seu
exame, a minuta do acôrdo para isso necessário, solicitando sua pronta resposta, bem como a designação de um representante para a assinatura do instrumento contratual.

O mesmo desejo de evitar perda de tempo leva-me a propôr desde já os nomes dos cinco técnicos dentre os quais,
na fórmula da minuta, V. Ex.ª deverá escolher o nosso representante na Comissão. Rogo pois a V. Ex.ª que ao opinar
sôbre a minuta antecipe, igualmente, a apresentação da
lista que teremos de consultar para indicação do delegado
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de Alagoas. De acôrdo com o disposto no Art. 34, do De-

creto n. 23.509, de 11-12-1933, os trabalhos em perspectiva só poderão ser excecutados por engenheiros de minas. Os recursos que o Govêrno Federal põe à disposição
dêsse Estado, em virtude do acôrdo, incluindo-se os vencimentos referentes á Comissão, elevam-se a cêrca de 300
contos anuais, que são os necessários para um ano ininterrupto de trabalho, diurno e noturno. São os que, no plano
organizado para o Pais, no corrente exercício, foram distribuídos ao Estado de Alagoas. Terei muito prazer em
dobrar ou mesmo quadruplicar aquela importância, se a
Comissão julgar indispensável e para isso não me faltar o
apôio do Poder Legislativo. - Odilon Braga, Ministro da
Agricultura".
Juntava-se a minuta do acôrdo proposto (documento n. 7) para
a criação da comissão mixta que se comporia de três engenheiros,
escolhidos, um, pelo Govêrno de Alagoas entre cinco nomes apresentados pelo Govêrno Federal; um, escolhido pelo Ministério entre
cinco apontados pelo Govêrno daquele Estado, e o terceiro escolhido
pelos dois primeiros . A Comissão assim constituída disporia de
autonomia financeira e absoluta autoridade técnica.
Não poderia haver demonstração mais clara de superioridade
de vistas. Estranhando embora a complacência das autoridades alagoanas em face das agressões públicas lançadas contra a minha
pesssoa e contra os meus auxiliares e a conduta do Govêrno transmitindo aos que assim nos agrediam os documentos oficiais atrás
referidos, confiávamos no seu chefe e mantinhamas inalterável o
nosso empenho de desmentir os que nos julgavam indiferentes à
existência do petróleo alagoano e de obstar novas explorações da
credulidade pública por uma companhia que não hesitava em mistificá-la.
Porque demorasse a resposta do Govêrno, o Presidente da
República dirigiu-lhe, a 17 de março, o seguinte despacho telegráfico:
"Governador Osman Loureiro - Maceió - Estando
Govêrno Federal interessado encaminhar satisfatoriamente programa sondagens pesquisas petróleo êsse Estado encareço necessidade sua resposta mais prontamente possível,
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proposta feita por carta de 20 de fevereiro do Sr. Ministro
da Agricultura. Polícia Federal informa existência documentos que comprovam haver exploração elementos
comunistas propósito campanha movida a respeito petróleo contra Govêrno Federal. Daí interêsse em que assunto
tenha solução mais breve possível. - Getúlio Vargas."
A 18 de março, respondia aquêle Govêrno:
"N. 112, Maceió, 18-3-37 - Exmo. Sr. Ministro Odilon
Braga, Ministério da Agricultura - Rio. Tenho o prazer
de acusar a carta de V. Ex.ª, de 20 do mês passado, em
que propõe ao Govêrno de Alagoas a constituição de uma
comissão autônoma, à qual ficaria afeta a direção técnica
e administrativa das pesquisas de petróleo neste Estado.
Louvo sinceramente a iniciativa de V. Exa., que visa, antes
do mais, coordenar e desenvolver os respectivos trabalhos
no território alagoano, no que coincide todo o interêsse do
Govêrno e do povo de Alagoas. Máu agrado isso, lamento
não poder aderir á proposta de V. Exa., que a tanto me
impedem condições constantes das bases do acôrdo, que o
Estado não pode preencher. Está neste caso a exigência
sôbre a apresentação dos técnicos, que só poderão ser indicados dentre engenheiros de minas, quando é. certo que
nenhum profissional com êsse requisito existe nesta circunscrição. Acresce que o Govêrno não dispõe de departamento especializado, donde retirá-los, nem mesmo da verba
orçamentária, por conta da qual corresse a remuneração do
representante do Estado, nos têrmos expressos do ítem 5.º
das Bases. Na mesma dificuldade incide a proposição contida no n.o 6.0 , que colocaria a administração estadual na
contingência de enfrentar dispêndios, que, no normal, excedem as forças de seu orçamento. Aqui, releva ainda notar
que em nenhum benefício redundaria a hipótese formulada, visto como reduziria o Estado a seus próprios recursos, apenas lhe prometendo o uso da sonda exígua e antiquada que se encontra em Riacho Doce, de cuja posse,
aliás, já se acha investido. Bem examinada, a proposta em
nada alteraria, neste ponto, a situação atual, quanto à
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dificuldade financeira e à falta de aparelhamento técnico, por parte do Govêrno alagoano, para empreendimento dêsse tomo. Outro tanto se deduzirá dos têrmos da
cláusula 12, que, envolvendo despesas por três exercícios,
não prescinde da necessária autorização legislativa. De
resto, o acôrdo é, no seu conjunto, dispensável, pois gira

em tôrno de uma oposição que nunca existiu. Como está
lembrado V. Exa., única interferência de meu Govêrno neste particular consistiu na realização dos estudos geofísicos,
com os quais, é de justiça salientar, se deu ao problema
uma feição racional e científica. Posteriormente, pleiteei

apenas que se relegassem, sem maior exame, os resultados
dessa prospecção, tanto mais eloqüentes quanto se confinavam numa área relativamente pequena, esquadrinhada e
vistoriada por diferentes e sucessivos processos. Só uma
sondagem criteriosa, mirando aproveitar as conclusões dêsses estudos, poderia comprovar o acêrto ou errônea dos
mesmos. Foi isso que, em última análise, tive oportunidade
de solicitar do Sr. Presidente da República, no despacho
em que transmiti a S. Ex.ª o resumo das investigações dos
técnicos. Ainda hoje, reputo indispensáveis tais providências, convencido de que se dissiparão os mal-entendidos,
que se criaram em tôrno do assunto, enquanto aquela região não fôr convenientemente sondada. Estou certo que
êsse esfôrço pouco custaria ao Govêrno Federal, aparelhado, como se encontra, segundo comunica V. Ex.ª, dos elementos de ordem material e financeiro que êle reclama.
Até aqui o significado estrito e exato da ação do Govêrno
de Alagoas na questão. Desde, porém, que o Serviço de Produção Mineral leve em preferência outro programa, talvez
por não lhe merecer confiança os estudos realizados pelo
Estado, em todo o caso - por um sentimento de solidariedade com os seus técnicos, nenhuma restrição se lhe poderá fazer, a não ser que a opinião se não declare satisfeita, enquanto não fôr devidamente pesquisada a zona
estudada, a qual, até o momento, encontra as maiores esperanças de ressurgimento para a nossa economia. Sou levado, por isso, a invocar o patriótico apoio de V. Ex.a no
sentido de que se não afastem, liminarmente, as perspecti-

-

227 -

vas que os mencionados trabalhos nos abriram. Somos, cada qual na sua esfera, depositários da confiança do nosso
povo, devemos marchar de mãos dadas numa questão que
transcende todos os sectarismos, ainda os de natureza científica, tôdas as reservas e mesmo tôdas as validades,
pois sobrenada ao tumulto dos nossos dias, interessando o
futuro da pátria. Nada, portanto, mais necessário que o
nosso mútuo apoio e o nosso mútuo entendimento. Se, todavia, por uma exigência técnica, que escapa à minha
apreciação, V. Ex.ª determinar que as perfurações sejam
feitas ali, só me cabe acatar a decisão de V. Ex.ª pondo à
disposição do serviço federal os bons ofícios e esforças da
administração alagoana. De qualquer forma, o essencial é
que se perfure, rigorosamente e sistemàticamente. 1i: essa
a única maneira racional de pesquisar petróleo e estou
certo de que o prosseguimento dos trabalhos levará o Departamento a compartir a convicção do Govêrno de Alagoas - de que a última palavra não se terá dito sôbre o
óleo negro neste Estado, enquanto não estiver definitivamente pesquisada a região de Riacho Doce. Releve-me V.
Ex.ª a demora desta resposta, ditada pela necessidade de
agir convenientemente num problema em que já me pesam tão grandes responsabilidades. Reitero a V. Ex.ª os
protestos de meu apreço e consideração. Paz e prosperidade. - Osman Loureiro, Governador do Estado'"'.
Tal qual se vê, o Governador não fazia uma contra-proposta:
limitava-se a rejeitar a que lhe fôra endereçada. A resposta parecia
hábil. Traduzia a aguda malícia do incorporador da "Petróleo Nacional'', desapontado pelo fato de não permitir a lei que fôsse êle
o delegado do Estado, na Comissão, e fiel ao seu plano de fazer
com que o Ministério, tomando a si as sondagens de Riacho Doce,
aliviasse a sua companhia da obrigação de fazê-las. Seriam alguns
meses de calma expectativa, durante os quais livre ficaria das inquietações e indagações dos seus acionistas sempre decepcionados.
E se o Ministério não encontrasse petróleo, nada mais simples do
que repetir a difamação de que seus técnicos estão vendidos à Standard Oil. O que nos pareceu chocante foi a tranqüilidade com que
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o Governador afirmou que o acôrdo era dispensável por girar em
tôrno de uma oposição que não existia ...
Era evidente que a minuta não fôra examinada com atenção.
As objeções não encontravam nela qualquer fundamento. Por isso,
tornamos à proposta:
"Rio de Janeiro, 31 de março de 1937 - Sr. Governador Osman Loureiro - Do ofício de V. Exa., datado de 18
dêste mês o que primeiro se depreende é que êsse Govêrno
aceita, em principio, a proposta relativa à constituição de
uma comissão mista, autônoma, como órgão de direção dos
trabalhos de pesquisas e sondagens de petróleo no Estado
de Alagoas. Agradecendo a V. Exa. tão valioso aplauso,
apresso-me em declarar: 1.0 , que a proposta de acôrdo, positivada nos têrmos da minutas submetida ao alto exame
de V. Exa., não envolve a obrigação de pertencer a êsse
Estado, menos ainda aos seus serviços técnicos, o representante que tenha de indicar para a Comissão. Por conseguinte, a lista a ser organizada por V. Exa. para aquela
escolha poderá conter nomes dos engenheiros de minas
de todo o Brasil, sendo essencial tão somente, que os indicados mereçam a inteira confiança dêsse Govêrno; 2.º
que aceitamos o encargo de remunerar também o delegado
escolhido. O empenho posto por V. Exa. no afan de descobrir o petróleo alagoano, empenho revelado pelo contrato
efetuado com a Elbof, no exato instante em que o Govêrno
Federal se aparelhava para executar em Alagoas a sua
campanha de geofísica, justificava a suposição de haver
recursos orçamentários para aquêle fim; 3. 0 , que se V. Exa.

atender melhormente para os têrmos da proposta, verificará que a cláusula 6.ª possibilita a implantação, na zona
de Riacho Doce, da sonda ora depositada em Ponta Verde,
bastando para isso que o queira a Comissão. Vale dizer

que em Riacho Doce poderão ser efetuados, desde já, pelo
menos dois furos: um pela Companhia Petróleo Nacional,
que alí possue duas sondas, a sua própria e a do Ministério, emprestada por V. Exa. e outro pela Comissão, com
a sonda de grande profundidade que se encontra em
Ponta Verde. A clásula 6ª não se refere a tais sondagens
prevé sim a realização de novas perfurações, além das
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projetadas, desde que o Govêrno de Alagoas se disponha a
participar do seu custeio.

4. 0 - Que, tudo posto, uma vez que para o Estado de
Alagoas nenhuma contribuição obrigatória já agora poderá resultar do acôrdo, desaparece a necessidade de autorização legislativa, a que se reporta V. Exa., ao aludir a cláusula 12.
5.º - Que o Departamento Nacional de Produção Mineral não é infenso a qualquer nova sondagem em Riacho
Doce, conforme pareceu a V. Exa. Recusa-se a efetuá-la
sob sua responsabilidade direta, por dois motivos de evidente procedência, a saber:
a) porque de acôrdo com os estudos dos seus técnicos julga mais recomendável fazê-la em Ponta Verde;
b) porque, dadas as acusações temerárias, mas deliberadas, que vêm suportando, não quer expôr-se ao risco
de ver posta em dúvida a lisura do seu procedimento, na
hipótese de resultar infrutífera a sondagem que realize
naquela região. Com efeito, embora o Departamento jamais tenha negado a possibilidade da existência de petróleo em Riacho Doce, não tem motivos para depositar
nos estudos da Elbof uma tal confiança que o leve a perfurar naquêle ponto, com a convicção de encontrar petróleo explorável comercialmente. Ora sómente uma tal

certeza excluiria o risco de uma sondagem infrutífera e,
por via de conseqüência, a ameaça das acusações que viriam fatalmente, a ajuizar pelas formuladas até aqui. Quei-

ra V. Exa. permitir que, como Ministro da Agricultura, insista pela assinatura do acôrdo, removidos que se achem
os motivos alegados por V. Exa. para não fazê-lo. Assim
procedendo, porque se me afigura indispensável, pois, o
fato do Govêrno de Alagoas contratar com a "Elbof"
os estudos geofísicos que deveriam dar ao problema uma
feição racional e científica, precisamente quando o Departamento Nacional da Produção ,Mineral se aparelhava para
os realizar e tal comunicara a V. Exa., bem demonstra que
há efetivamente entre os dois órgãos depositários da confiança do povo de Alagoas - o Govêrno do Estado e o
da União - mal entendidos que só poderão ser resolvidos
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satisfatoriamente pela constituição da comissão proposta.
Nenhuma atitude do Govêrno Federal poderia significar
de maneira mais eloqüente o seu desejo de caminhar de
mãos dadas com o Govêrno de Alagoas, no referente à pesquisa e sondagem de petróleo, do que a que superiormente
tomou de sugerir a criação da Comissão Mista. Registrando os generosos propósitos de V. Exa., peço vênia para
renovar os têrmos finais de minha carta anterior e para
dizer a V. Exa. que o Sr. Presidente da República se acha
tão empenhado quanto eu próprio em que V. Exa.
aquiesça na assinatura do acôrdo, de maneira a executar-se tão deperessa quanto possível o programa de sondagens do ano em curso. (as) Odilon Braga, Ministro da
Agricultura."
Estavam removidos todos os embaraços. Tínhamos levado a
nossa transigência ao máximo de possibilitar as sondagens de Riacho Doce, com todos os nossos recursos disponíveis. Apenas nos
recusavamos a processa-las nós próprios, não por um c~pricho, ou
outro qualquer sentimento de inspiração subalterna; mas para que
a "Companhia Petróleo Nacional S. A." não viesse a explorar os
possíveis resultados negativos das perfurações que efetuassemos.
O Governador não tinha outra saída que não fôsse a de aquiescer, o
que fêz em carta de 12 de abril. Ei-la:
"Maceió, 12 de abril de 1937. Exmo. Sr. Ministro Odilon
Braga. Examinando atentamente os têrmos da nova correspondência de V. Exa., não porei dúvidas, tal a relevância
do assunto, em anuir à proposta que se faz ao Estado para
a pesquisa e sondagem de petróleo no território alagoano.
Ressalvo, porém, as modificações, a que já tive ocasião de
aludir, algumas implicitamente contidas nos esclarecimentos oferecidos por V. Exa. no documento em foco. Para não
inverter a ordem em que os mesmos foram deduzidos, começo por precisar o meu pensamento quanto à indicação
dos técnicos de confiança do meu Govêrno . A carência de
profissionais especializados, é certo, poderá ser contornada
com a aceitação dos nomes de engenheiros existentes em
todo o Brasil, como agudamente adverte V. Ex.ª. Subsistirá,
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porém, a dificuldade do ponto de vista moral, porque, afastado de trabalhos dessa índole, o Govêrno de Alagoas não
mantem relações ou conhecimento com técnicos de minas,
faltando-lhe, portanto, elementos para completar uma das
condições estabelecidas pela proposta, quanto à inteira
confiança que os mesmos devem merecer. Não quer, porém,
embaraçar a concretização da relevantíssima campanha
que se me anuncia e, assim, consulto a V. Exa. se aceitaria
declinasse o Estado na inteireza e pleno conhecimento de
associações de classe como, por exemplo, o Clube de Engenharia, a responsabilidade dessa indicação. Deixo de
parte o ponto relativo à remuneração do representante do
Estado, já definitivamente resolvido por V. Exa., para estudar o conteúdo do ítem terceiro. Com os esclarecimentos
ora produzidos ficaram dissipadas as dúvidas geradas da
leitura da cláusula 6.ª da proposta. V. Ex. deixa bem claro
que, numa sondagem em Riacho Doce, pode ser utilizada a
nova máquina depositada em Ponta Verde, desde que o
queira a Comissão. Aqui, todavia, cabe a reivindicação, que
já tive ensejo de expôr a V. Exa., isto é, que todo programa
de trabalho, que excluir a perfuração daquela região, neste
Estado, deixará insatisfeita a opinião pública. Destarte,
desejaria constasse do acôrdo a inclusão obrigatória dessa
série de pesquisas, das quais emanarão evidentes benefícios, inclusive de ordem moral. A pesar meu, sou forçado a
dissentir de V. Ex.ª no que respeita à apreciação da cláusula 12 da proposta. Ela consigna contribuição obrigatória
para o Estado e melhor será que seja eliminada do instrumento do acôrdo, com visível vantagem para a legalidade
do mesmo. Aceito, pela sua procedência, os argumentos
contidos no 5.º ítem e folgo em registrar a patriótica e elevada compreensão que V. Exa. manifesta em relação ao
magno problema. Confio em que, com a nova orientação,
as pesquisas de petróleo brasileiro entrarão na sua fase
decisiva e sistemática. Tudo leva a crer que se atenderão,
por esta maneira, os ponderabilíssimos interêsses da nação,
coroando-se de êxito a feliz iniciativa do Sr. Presidente da
República, cujo empenho neste particular, V. Exa. me acentuou na correspondência referida. Apresento a V. Exa. as
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expressões do meu subido aprêço. Atenciosamente. (a)
Osman Loureiro, Governador do Estado."
.Tardando a designação do representante do Estado, com o
qual poderiam ser concertadas as modificações sugeridas, telegrafei
a 25 de maio:
"Governador Osman Loureiro - Alagoas, n. 588, de
25-5-37 - Tenho prazer comunicar vossência que modificações propostas sua última carta foram aceitas. Apresso-me encarecer necessidade seguintes providências: primeiro que vossência envie nome do técnico que deve representar êste Ministério na comissão, conforme cláusula
segunda, a ser escolhido dentre os que compõem lista já
remetida; segundo que providencie junto Club Engenharia
para que seja escolhido representante dêsse Estado; terceiro constitua procurador aqui para assinatura acôrdo.
Considerando que representante dêsse Estado será indicado Clube Engenharia não me valerei direito escolha
estabelecido referida cláusula. Farei constar acôrdo obrigação pelo menos uma das sondagens se faça Riacho Dôce,
embora me pareça que assunto devesse ficar exclusivo deliberação Comissão. Reiterando propósito sempre teve Govêrno Federal no sentido tudo facilitar para pesquisa petróleo Estado Alagoas aguardo suas comunicações solicitando que ao Club Engenharia encareça conveniência
indicação urgente seu representante a fim de que seja sem
mais demora iniciados trabalhos. (a) Odilon Braga, Ministro da Agricultura."
As providências não foram dadas até êste momento, porque a
Companhia Petróleo Nacional S. A., ou melhor o Sr. Edson Carvalho e os seus advogados não o consentiram, arquitetando novo plano de ação contra o Govêrno Federal como a seguir se demonstra.
II -

Quesito:

2. 0 - Se é verdade que êsse material se encontra abandonado
em Ponta Verde, uma das praias de Maceió.

A - Não é verdade que o material a que se refere o quesito
anterior esteja abandonado. A cêrca de 100 metros do ponto onde
deveria ser feita a primeira sondagem em Ponta Verde, acha-se
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a casa do Sr. Xisto Venâncio Barbosa. É um prédio de alvenaria,
oferecendo a sua parte térrea ótimo abrigo para material, podendo
futuramente servir de residência para os empregados da sondagem
e para a oficina e o almoxarifado.
Aí se encontra depositado todo o material enviado para Alagoas; devido, porém, à pequena largura das portas, o rôlo de cabo
de aço ea caldeira não puderam ser aí abrigados, tendo sido feita
externamente uma cobertura de palha para resguardar estas peças
e pixada a caldeira, para melhor conservação, uma vez que de conformidade com o programa aprovado, a perfuração deveria iniciar-se em janeiro.
o Sr. Xisto Venâncio Barbosa, proprietário do prédio em questão e que nêle reside, ficou como guarda do material, recebendo
mensalmente a quantia de 100$000 (cem mil réis) pelo aluguel do
prédio cedido e pela vigilância e conservação do material nêle depositado, conforme se vê da carta já transcrita do Assistente Nero
Passos.
B -A novela do abandono dêsse material nada mais é do que
um dos capítulos da ação da "Companhia Petróleo Nacional", tendente: 1.º, a distrair a opinião pública de Alagoas da observação
dos seus insucessos; 2.º, a explorar as prevenções que soube criar
contra o Ministério da Agricultura, e se possível; 3. 0 , a apoderar-se
do seu material de sondagem e de verbas do orçamento federal.
Convém recordar que aquela companhia, conforme acontece
com outras congêneres do Brasil, se diz "em organização" o que
assegura ao seu incorporador plena liberdade no emprêgo do dinheiro que arrecada. Por uma lamentável deficiência de nossa lei
de Sociedades Anônimas, em fase de organização, as sociedades não
dispõem dos processos de fiscalização criados para as emprêsas já
organizadas. Ora, a "Petróleo Nacional S. A." de Alagoas que só
será definitivamente organizada depois de descoberto o petróleo,
arrecadou cêrca de três mil e quinhentos contos de réis, que foram
livremente consumidos pelos seus incorporadores.
Em 1936, aproveitando-se dos efeitos de sua campanha contra
o Ministério da Agricultura, deliberou volver ao projeto de reduzir
aquêle capital a dez mil contos de réis. O novo manifesto foi publicado em vários jornais, inclusive no Correio da Manhã de 24 de
janeiro de 1936 (documento n. 8). Dêle se vê que dos dez mil contos apenas cem, seriam cobertos por subscrição popular, os res-
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tantes nove mil e novecentos seriam entregues ao Sr. Edson de
Carvalho, em pagamento do fundo de incorporação, constituído peativo dos bens e direitos de companhia. Que bens e direitos eram
êsses? Bens reais - apenas dois mil hectares de terras no lagar denominado Carro Quebrado e uma sonda de segunda mão. Bens de
valor sómente provável, quando não imaginário: a) subsolo de
oito mil hectares ditos de concessão; b) registro de manifesto de
jazidas e contratos de equivalentes; e) isenções de impostos estaduais; d) o poço de S. João que teria de ser abandonado, como foi

realmente mais tarde . ..

Com êsses 9 . 900 contos em ações é que a "Companhia Petróleo Nacional" tem alimentado a defesa dos seus interêsses e a
propaganda contra o Ministério da Agricultura.
A "Elbof", todavia, não quis aceitar a "moeda" assim criada
pelos incorporadores da "Companhia Petróleo Nacional" para efetuar os seus estudos. Os 250 contos de réis foram pagos pelo Govêrno
de Alagoas. :ttsse fácil sucesso levou a "Companhia Petróleo Nacional" a planejar outros dois grandes golpes, já denunciados nos
telegramas enviados ao Chefe do Govêrno, para os quais tem obtido o apoio valioso de alguns homens de boa fé, a saber: 1.º - o
de conseguir outros três mil contos, mas êsses da União, certo de
que, entregues ao Govêrno de Alagoas, poderiam ir substituir os
seus capitais em grande parte consumidos na propaganda feita
contra o Govêrno Federal; 2.º - criar a lenda do abandono do material do Ministério, na esperança de que lhe venha a ser entregue.
C - O plano tem sido executado com rigor. O projeto do auxílio de 3 mil contos para pesquisa de petróleo em Alagoas teve rápido andamento nessa Câmara, achando-se no Senado. A Assembléia
Legislativa nomeou uma Comissão para verificar o suposto abandono do material e votou um requerimento em que se solicita a
sua entrega à Companhia Petróleo Nacional.
Para corroborar a afirmação, reproduz-se o que informou à
Assembléia de Alagoas a Comissão acima referida e o que disse à
imprensa um dos seus deputados.
Eis o parecer da Comissão de vistoria:
"Exmo. Sr. Dr. Presidente da Assembléia Legislativa
dêste Estado. Desobrigando-nos do encargo a que V. Ex.a
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se dignou de nos confiar, temos a levar a V. Ex.ª o seguinte: Logo após a indicação de V. Ex.ª a fim de, a requerimento do Deputado Manuel Rodrigues de Melo, examinarmos a situação em que se encontra o material do Ministério da Agricultura e que ora se acha em Ponta Verde,
arrabalde desta cidade, material para perfurações de poços
petrolíferos, nos dirigimos àquele local, onde tivemos o
desprazer de encontrar, na praia, a 10 metros das águas do
preamar, uma grande caldeira e um grande rôlo de cabo
de aço. Em seguida, por gentileza do encarregado da guarda do referido material, nos dirigimos à residência do referido engenheiro e aí encontramos grande quantidade de
canos e várias outras peças, dando-nos uma péssima impressão de acomodação e trato. Sem nos arrogarmos de
técnicos em assuntos de tal natureza, asseveramos que em
se se conservando o material referido, exposto ao tempo
e ao mau acondicionamento, não irá longe em que o mesmo se torne totalmente imprestável, ou quando menos, bastante deteriorado. Depois das observações que fizemos são
estas as informações que podemos prestar a V. Ex.ª. Sempre gratos à designação de V. Ex.ª. Maceió, 10 de junho
de 1937. (as.) Evilásio Tôrres, Francisco Cavalcânti, Gustavo Paiva."

Prova claramente que, a não ser a caldeira e o rôlo de cabo de
aço, peças destinadas a resistir à ação do fôgo e da água, aquela
aliás convenientemente preparada para ficar exposta ao tempo,
.as demais peças se acham resguardadas.
Disse o Deputado na Assembléia, segundo se lê no Jornal de
.Alagoas, de 10 de junho passado:
"Trancafiou os materiais numa casa. Não creio, Sr.
Presidente que o Sr. Odilon Braga diga à representação
alagoana que êle deixou uma enorme caldeira exposta às
intempéries do tempo, sujeita à ação corrosiva do ar da
praia, além de rolos de cabos de aço, e trancafiou numa
casa ali perto uma sonda, canos e outros materiais avaliados em muito dinheiro, dinheiro da Nação."
Bem se vê o material está "trancafiado", isto é, guardado.
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D - Mas para que tudo isso? A resposta vem no seguinte ofício,.
que nos foi dirigido pela Mesa da Assembléia:
"Maceió, 9 de junho de 1937. N. 37 Exmo. Sr. Tenho
a honra de solicitar a autorizada e prestimosa interferência de V. Exa. no sentido de ser atendido o objetivo doseguinte requerimento dos Srs. Deputados Rodrigues de:
Melo, Ezequias da Rocha, Afrânio Lages, Amarílio Sales,
Mário Gomes de Barros e Francisco Mendonça, aprovado·
por esta Casa em sessão de ontem: "tendo em consideração às dificuldades em que se encontra a Companhia Pe•tróleo Nacional, nos seus trabalhos de perfuração, reque-

remos que, por intermédio da Mesa, a assembléia se dirija.
ao Ministério da Agricultura, pedindo o seguinte material

existente nos depósitos que êsse Ministério tem em Ponta
Verde, nesta Capital, para a continuação das perfurações

do poço de Riacho Doce, a fim de que a mesma Companhia
prossiga .nos trabalhos de exploração de petróleo, tudo a.
título de empréstimo: - 30 metros de canos de revestimento de 14 polegadas, 300 metros de canos de revestimento flush-joint de 6 polegadas de diâmetros externo, 500·
metros de hastes." Em nome desta Assembléia agradeço a.
atenção que V. Ex.ª dispensar a êste palpitante assunto de
grande interêsse para o progresso dêste Estado. Paz e prosperidade. (a) M. de Freitas Melro, Presidente. Ao Exmo.
Sr. Ministro da Agricultura - Rio de Janeiro."

A êsse ofício dei a seguinte resposta telegráfica:
"Exmo Sr. Dr. Freitas Melro - Assembléia Legislativa - Maceió - Alagoas - G. M. 258 - de 6-7-37. Respondendo ao ofício de 2 de junho, do corrente ano, no qual
vossência me transmite o pedido da Assembléia relativo à.
Companhia Petróleo Nacional de parte do material para
sondagem do petróleo depositado em Ponta Verde, venho
declarar a V. Ex.ª que, dado o acôrdo em vias de realizarse entre o Govêrno Federal e o Govêrno dêsse Estado, não·
me é lícito dispor daquêle material. Assinado o acôrdo e
constituída a Comissão nêle prevista, todos os problemas
atinentes à pesquisa de petróleo nesse Estado poderão ser
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resolvidos fácil e ràpidamente, inclusive o de uma nova
perfuração em Riacho Doce, sob a administração direta ou
contratada com a Companhia acima referida. Valho-me da

oportunidade para solicitar os bons ofícios de V. Ex.ª junto ao Exmo. Sr. Governador do Estado no sentido de serem
tomadas com urgência as providências por mim solicitadas
no meu despacho dirigido a S. Ex.ª a vinte e cinco de maio
do corrente ano. Atenciosas saudações. (a) Odilon Braga,

Ministro da Agricultura."

Em face de tais documentos e da nova ofensiva que se desfechou contra mim, para sustentar-se a desnecessidade da Comissão,
torna-se legítimo supor que os homens públicos que decidem dos
destinos de Alagoas confundem os interêsses privados da "Companhia Petróleo Nacional S.A." com os públicos daquele Estado e do
País atinentes a pesquisas de petróleo.
III -

Quesito:

Em caso afirmativo, quanto ao ítem 2. 0 , qual a razão dêsse
abandono?

Prejudicado - Os trabalhos de sondagem não se iniciaram
até esta data, por falta de solução definitiva do Sr. Governador
.Osman Loureiro à proposta de acôrdo para a realização dos mesmos,
feita por êste Ministério, conforme se infere da correspondência
acima transcrita, trocada sôbre o assunto.
IV -

Quesito:

Qual o valor do aludido material não utilizado e sujeito a inutilizar-se pela ação do tempo e da selagem?

Acham-se depositados em Ponta Verde, 142 (cento e quarenta
e dois) volumes, com pêso total de 51.015 quilos, compreendel;ldo:
tôrre de manobra, caldeira, cabos de aço, vigamento geral, tubos de
revestimento, etc .. Além dêsse material, na presente data, está sendo despachado para aquêle mesmo destino, a parte constante de
sobressalentes de perfuração e de material em geral de sondagem,
compreendendo 59 volumes, com pêso aproximado de 18 toneladas.
Conforme inventário, baseado nos antigos preços de compra, o ma-
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teria! já depositado em Ponta Verde, está avaliado em réis
345. 615$600 (trezentos e quarenta e cinco contos seiscentos e quinze mil e seiscentos réis). O material a ser embarcado está avaliado em cêrca de 100: 000$000 (cem contos de réis), dependendo o
seu valor exato das quantidades a serem embarcadas e conseqüente
inventário, não procedendo o receio de que venha a inutilizar-se,
à vista das precauções tomadas para a sua conservação, conforme
ficou esclarecido na resposta ao item segundo.

CONCLUSÃO
Tudo posto, fica patente:
1.º -

Que não houve abandono de material.

2. o -

Que a agitação promovida em tôrno do suposto abandono
nada mais é do que uma nova arremetida da Companhia Petróleo Nacional contra o Ministério, ou simples repetição dos
escândalos antes levantados a propósito da suposta ameaça
de retirada da sonda cedida ao Estado e da suposta proibi~

ção dos estudos da "Elbof".

3.0

-

4.º -

Que tal agitação visava forçar o Ministério a entregar à
"Companhia Petróleo Nacional" o material depositado em
Ponta Verde.
Que o material foi enviado para Ponta Verde e não para
Riacho Doce porque Ponta Verde foi o local indicado pelos
técnicos federais para execução da primeira sondagem "test",
após quatro meses de rigorosos estudos geofísicos.

5.º - Que seria absurdo pôr de margem tais estudos para só atenter a conveniência da "Companhia Petróleo Nacional", máxime levando-se em conta que a Companhia já dispõe, em
suas terras de Riacho Doce, de duas sondas: uma própria
e outra do Ministério, ambas de grande capacidade de perfuração.
6.º -Que, sem embargo disso, atendendo ao estado de espírito criado em Maceió pela "tática de agitação" da Companhia, o
Govêrno Federal propôs ao Govêrno de Alagoas a assinatura
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de um acôrdo, em virtude do qual se constituiria uma "comissão mixta autônoma", composta de engenheiros de confiança do Estado e da União, para dirigir, com plenos poderes e todos os recursos disponíveis, tudo quanto se relacionasse com a pesquisa de petróleo em Alagoas.
7.º - Que, assim investida de plenos poderes, a Comissão poderia
até, se assim entendesse, só perfurar em Riacho Doce e ali
efetuar tantos furos quantos julgasse necessários.
8.º - Que, depois de muita relutância, a proposta foi oficialmente
aceita.
9.º - Que, todavia, as providências, instantemente por mim solicitadas para a sua constituição, não chegaram a ser tomadas.
10 - Que ao invés de tais providências o que se viu foi a reabertura do debate sôbre a conveniência de sua constituição.
11- Que se pôs assim de manifesto a verdadeira intenção dos incorporadores da "Companhia de Petróleo Nacional", que é
a de manter a dúvida sôbre a existência do petróleo em Riacho Doce, na hipótese de não ser êle encontrado.

12 - Que essa "dúvida" só poderia permanecer em dois casos: no
de perfurações feitas pela própria Companhia ou feitas pelo
Ministério. No primeiro caso, porque seria fácil iludir a credualidade pública, como se fêz até agora, mediante artifícios
de sondagem ou de publicidade. No segundo, porque o insucesso das perfurações do Ministério poderia dar lugar à
repetida a caluniosa afirmação de se acharem os seus técnicos
a serviço da Standard Oil ou de outras empresas estrangeiras.
13 -

Que exclusivamente por êsse motivo deixa o Ministério da
Agricultura de chamar a si a responsabilidade das perfurações de Riacho Doce, embora favorecendo a sua execução,
por intermédio da Comissão, por que tem insistido.

14 - Que, em suma, os inimigos do petróleo de Alagoas não se encontram no Ministério da Agricultura e sim, na "Companhia
Petróleo Nacional", onde devem ser procurados pelos seus
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acionistas, pelo Govêrno de Alagoas e pelos representantes
do seu povo, quer da Assembléia Legislativa, quer do Poder
Legislativo da União.
São estas, Sr. Presidente, as informações que me cumpria prestar à Câmara dos Deputados, e por seu intermédio à Nação, no
tocante às pesquisas de petróleo no Estado de Alagoas.
Sirvo-me da oportunidade para renovar a V. Ex.a os protestos
da minha mais elevada consideração.
Saudações atenciosas.
Rio de Janeiro, 21 de agôsto de 1937.
(a) ODILON BRAGA,

Ministro da Agricultura.
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ANEXOS
Documentos citados
Doe. n. 1

T:&:RMO DE RESPONSABILIDADE,
que se faz, por ordem do Sr. Diretor do Serviço Geológico
e Mineralógico do Brasil, em obediência à autorização do Sr.
Ministro da Agricultura, contida em despacho proferido em carta
do Sr. Interventor Federal no Estado de Alagoas, capitão Tasso Tinôco, de 18 de abril de mil novecentos e trinta e dois protocolada no
Gabinete do Sr. Ministro sob o n. 1.931, sôbre a entrega, por empréstimo de uma sonda rotativa tipo Calyx BCF - 1 que figura no
respectivo inventário pelo prêço de oitenta contos de réis ....... .
(80: 000$000), ao Govêrno do Estado de Alagoas com sede na Capital do Estado, Maceió.
Aos três dias do mês de agôsto de mil novecentos e trinta e
dois, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, presentes o Sr.
engenheiro Júlio Silvério Gonçalves, do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil e o Govêrno do Estado de Alagoas, representado
pelo seu Interventor Federal, capitão Tasso Tinôco, reconhecido neste ato pelo engenheiro Júlio Silvério Gonçalves, do Serviço, faz-se
a entrega de uma sonda rotativa, tipo Calyx BCF - 1 completa,
com capacidade para seiscentos metros (600), sonda esta que se
acha desmontada no Pôrto de Maceió, com uma tôrre metálica tubular, um motor, guincho, caldeira, etc., em bom estado de conservação, figurando no respectivo inventário pelo preço de oitenta contos de réis (80: 000$000), de acôrdo com autorização do Sr. Ministro da Agricultura, contida em despacho proferido em carta do
Sr. Interventor Federal no Estado de Alagoas, capitão Tasso Tinôco, de 18 de abril de mil novecentos e trinta e dois, protocolada
no Gabinete do Sr. Ministro sob o n. 1.931, obrigando o Govêrno do
-16-
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Estado de Alagoas a restituir a referida sonda em perfeito estado
de conservação, responsabilizando-se pelas peças que forem inutilizadas ou estragadas e ainda ao pagamento integral da mesma
sonda no caso de ficar inutilizada.
Relação das peças de que se compõe a sonda acima mencionada, entregue por empréstimo ao Govêrno de Estado de Alagoas e
conferida pelo engenheiro Milcíades Ypiranga dos Guaranis, Diretor
da Diretoria de Viação e Obras Públicas do Estado, designado para
êste fim pelo Sr. Interventor Federal no Estado de Alagoas:
1 tôrre tubular metálica de 58' de altura, com base e coroamento de madeira;
5 secções de escadas de madeira;
2 polias de garganta do coroamento da tôrre;
2 mancais do coroamento da tôrre;
1 eixo do coroamento;
1 estrado de madeira com chapa de ferro, para assentamento
do maquinismo;
1 motor vertical com todos os seus pertences, completo;
1 guincho completo;
1 mesa rotativa, completa;
1 eixo principal e embreagem com todos os seus pertences;
1 caldeira de 20 HP, completa;
1 bomba "Cameron", completa;
2 cabeças de sonda completa com barras de pressão;
1 moitão com roldana de 14";
2 suportes de hastes;
1 cabo de aço de 5/8" x 250';
2 correntes de transmissão para inicio do furo;
1 agulha quadrada curta;
1 agulha quadrada longa;
110 hastes classe F. de 10' de comprimento;
5 hastes classe F. de 5' de comprimento;
1 haste classe F. de 2%' de comprimento;
120 luvas de hastes classe F.;
3 hastes para cálices dé 7 %";
2 hastes para cálices de 4 %";
5 luvas de hastes de cálice;
3 barriletes longos de 7 %;

-

243-

2 tarugos de 7 %";
2 coroas de 7%";
5 coroas lisas de 7 %";
6 barriletes longos de 7 %";
1 barrilete curto;
5 tarugos de 5 %";
6 cálices de 5 %";
3 coroas dentadas de 5 %";
10 coroas lisas de 5 Ya ";
1 barrilete duplo de 5%";
4 trépanos (2 de 4V2", 1 de 3% e 1de2%");
6 barriletes longos de 4 %";
2 barriletes curtos de 4%";
5 tarugos de 4 %";
2 trépanos de 4%" (transformados em pescadores);
9 coroas lisas de 4 %";
3 coroas dentadas de 4 %";
1 cálice de 4%";
3 cabeças de bater revestimento de 4%";
4 barriletes longos de 3 %";
1 barrilete duplo de 3%";
1 coroa lisa de 3 %";
2 coroas dentadas de 3%";
4 peças de rosca filete quadrado;
2 luvas macho filete quadrado;
5 luvas macho femea filete quadrado;
2 batetubos de 250 e 150 ks.;
1 haste guia de bater revestimento;
2 pescadores (femeas);
4 abraçadeiras de revestimento,
1 disco para retificar coroas;
2 correntes de chave grande;
3 gabaritos de 5%", 4%" e 3%";
1 tôrno de corrent";
2 tornos de bancada;
3 alimentadores de aço granulado;
3 alimentadores de pedregulho;
1 tôrno de canos;
8 cabeçotes de hastes;
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2 mangueiras de 1";
2 mangueiras de 2 % ";
2 blocos de agulha quadrada;
5 caixas de aço granulado;
2 macacos de 1 tonelada;
1 tambor de 600 lts.;
1 bigorna;
1 eixo com pinhão para comêço de furo;
7 chaves de corrente;
2 chaves de cano;
1 chapa de chave de corrente;
3 chaves de bôca fixa;
2 chaves inglêsas bem usadas;
1 pinhão com eixo da mesa rotativa sobressalente;
1 chave de pito da mesa;
1 máquina de furar;
1 tenaz;
1 trena de 20 metros, bem usada;
1 plaina de madeira ;
1 pedra de amolar e afiar;
1 pedra de esmeril;
5 gatos para cabo de aço de %";
2 escôvas de aço;
3 cunhas de rachar lenha, bem usadas;
8 luvas, cotuvel.os e reduções de encanamento sobressalentes;
1 serrote;
1 enxó;
2 martelos;
2 machadinhas;
1 marreta de 5 quilos;
1 carrinho de mão inutilizado;
1 aranha incompleta;
1 tarugo de 7%", inutilizado;
2 cabeçotes de haste inutilizados.
Certifico que conferi o material acima em nome do sr.
Interventor Federal no Estado de Alagoas, estando tudo de conformidade. - Milcíades Ypiranga dos Guaranis, Diretor da Diretoria de Viação e Obras Públicas do Estado de Alagoas.

-

245 -

O presente têrmo está isento do pagamento do sêlo conforme
Decreto n. 0 510, de 22 de junho, n.º 914-A, de 23-10-1890, Artigo 9.0 • Emenda em 23 de dezembro de 1890, Artigo 10, da Constituição Federal, e para constar, eu Júlio Silvério Gonçalves, engenheiro do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, fiz o presente têrmo de responsabilidade que assino com as pessoas acima
mencionadas representando o Govêrno de Alagoas e demais presentes.
Maceió, Estado de Alagoas, 3 de agôsto de 1932 - Palácio do
Govêrno, Tasso de Oliveira Tinôco, Interventor Federal no Estado.
-Milcíades Ypiranga dos Guaranis, Diretor da Diretoria de Viação
e Obras Públicas do Estado de Alagoas. - Júlio Silvério Gonçalves,
engenheiro do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. - J oaquim Licínio de Souza Almeida.

Estavam apostos os carimbos da "Diretoria de Viação e Obras
Públicas, do Estado de Alagoas" e do "Estado de Alagoas - Gabinete do Interventor".
~·

.

Doe. n. 0 2

MANIFESTO DA COMPANHIA NACIONAL S. A.
Em organização
Devidamente autorizada pelo Chefe do Govêrno Provisório dos
Estados Unidos do Brasil

A existência do petróleo no Brasil prova-se, antes de mais nada,
com um argumento de ordem lógica. Se o petróleo existe no território de Alaska até a Patagônia, em, pràticamente, todos os países das Américas, seria um absurdo da Natureza que não existisse
no Brasil, cuja área ocupa metade da América do Sul. E, se na
América do Sul, como ressalta do gráfico acima, o petróleo existe
nas Guianas, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, no Peru, na
Bolívia, no Chile e na Argentina seria ainda absurdo maior que
não existisse no país de imenso território, que confina com quase
todos os outros, que é o Brasil.
Ao argumento de ordem lógica, juntam-se os argumentos de
ordem geológica: Em numerosíssimos pontos de território brasileiro
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conhecem-se manifestações superficiais que em todos os países do
mundo têm levado o homem à descoberta do petróleo. Esquistos be-

tuminosos, arenitos, impregnações de asfalto, exudações e infiltra·ções, erupções da gás húmido e outros sinais infalíveis dão um atestado gritante da pujança da nossa riqueza petrolífera. E como se
tais argumentos não bastassem acrescidos das opiniões favoráveis
de geólogos mundialmente conhecidos, surge agora um elemento
novo de prova, qual seja a locação de abundantes formações petrolíferas por meio do "Indicador de óleo e Gás do Dr. F. B. Roméro", na bastante conhecida região do Riacho Doce, no Estado de
Alagoas, justamente na zona em que, de acôrdo com o relatório e
pareceres de verdadeiros cientistas as maiores probabilidades se
apresentavam.
Não obstante o Brasil jamais pôde libertar o seu petróleo por
duas razões fàcilmente compreensíveis:
1.º - Escassez de capitais;
2.º - Embaraço de tôda espécie, opostos pelos interêsses estrangeiros, empenhados em nos obrigar ao consumo do petróleo
que exportam.
Para descobrir o petróleo era necessário dinheiro e muito dinheiro que nunca tivemos, e, também, liberdade de movimentos, que
ainda não aprendemos a ter. Antes do advento do aparêlho Romero,
o meio de achar petróleo resumia-se em um só: perfurar ao acaso
nas zonas geologicamente indicadas e perfurar tantas vêzes quantas necessárias para, por acaso, acertar em uma bôlsa ou veio subterrâneo. Tiro sem pontaria. Puro jôgo - e jôgo caríssimo, só possível para os povos possuidores de larga acumulação de capital.
Dessarte, enquanto nos Estados Unidos os poços já abertos somam
quase um milhão, nós, em um território unificado ainda maior que
o da grande República do Norte, não abrimos até hoje mais que
dez ou doze poços, na maioria interrompidos a meio ou de profundidade insuficiente para alcançar o lençól provável. As sondagens
oficiais, em maior número, foram feitas apenas para o estudo das
camadas, não para libertar o petróleo. . . Quer isto dizer que ainda
não atacamos o problema petrolífero do Brasil.

Os incrédulos, os cépticos, os "espíritos práticos' não acreditam
na eficiência ou na veracidade do aparelho Romero. "É contra tôdas as leis físicas estabelecidas, etc., etc.". Também era assim em
relação a todos os grandes inventos que hoje se impõem ao mun-
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do. Não convencidos, os cépticos argumentam ainda: "Por que não
ficou Romero em um campo vastíssimo para explorações petrolíferas, como os Estados Unidos?" Por esta razão: Os Estados Unidos
limitaram a exploração de petróleo. Não permitem atualmente a
abertura de novos poços. Abrir novos poços lá corresponde hoje
a plantar café em São Paulo - ato de evidente loucura. "Por que
então não foi Romero para a Inglaterra, que dispõe em seus orçamentos de dois milhões de libras para pesquisas de petróleo em
suas colônias? Por que não foi para a Rússia, Itália, França, etc.,
ganhar rios de dinheiro?" perguntarão ainda. Pela simples razão
de ter vindo ao Brasil, um imenso País, com mais de oito milhões
de quilômetros quadrados , que, único nas Americas, está ainda a
despender cincoenta milhões de dólares por ano na importação de
petróleo, em vez de desentranhá-lo do seio da terra. E como dos
estudos que fêz se convenceu de que a nossa riqueza petrolífera
era imensa, aceitou o convite da Companhia Petróleo do Brasil,
de São Paulo, para fazer do território brasileiro o seu principal
campo de operações. Pensa êle como Gustave Grossmann, o grande geólogo americano, o qual concluiu os seus estudos sôbre as
possibilidades do Brasil em petróleo com estas memoráveis palavras:

"O Brasil é rico em petróleo. Dada a sua área, a quantidade de petróleo que nêle se contém é talvez maior que a de qualquer outro
país do mundo".

Mal pisou em nossa terra e já pôde o Dr. Romero verificar
que não andara errado em fazer suas as previsões de Grossmann.
Em Alagoas, na região do Riacho Doce, a primeira a ser examinada
em virtude do contrato entre a concessionária dessas terras e a concessionária do aparêlho Romero, o precioso instrumento, no segundo dia de pesquisa, já registrou uma formação riquíssima, de
lençóis contínuos, com pontos para poços de 10. 000 barris diários
de vasão.
Além da riqueza dessa formação petrolífera, bastante por si
só para abastecer todo o Brasü, acresce o fato de que se acha tão
próximo do mar (600 mteros da maré baixa) que se equipara às
formações venezuelanas, das mais valiosas do mundo. Petróleo as-

sim, à orla do mar, não se onera com o caro transporte terrestre e,
pois, se torna ideal para a distribuição no País e para exportação.
o da Venezuela, por exemplo, entra por milhões de barris nos Es-
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tados Unidos, apesar de serem êstes os maiores produtores do
mundo.
Dado o conjunto de circunstâncias felizes que no momento correm, o primeiro signatário julgou azado o momento para, associado aos demais abaixo assinados, lançar com êste manifesto as bases da Companhia Petróleo
Nacional S. A., proposta a perfurar e explorar o petróleo
locado em Riacho Doce, em terras sôbre que possue direitos
para a exploração do subsolo. A ocasião não pôde ser mais
oportuna. O Brasil atravessa a maior crise de sua história,
com a coluna básica de sua economia, o café, derruída.
Torna-se imperioso um grande esfôrço coletivo, por parte
dos homens de boa vontade, para arrancar do seio da terra o imenso tesouro adormecido, único em situação de
contrabalançar vantajosamente o esteio que perdemos.
Porque é realmente imensa a riqueza que o petróleo
representa. O gráfico abaixo o indica de modo impressionante. O aparecimento do petróleo no Brasil virá instantaneamente resolver a velha questão do combustível nacional, até aqui emperrada. Petróleo quer dizer energia
mecânica, a energia que faz mover a máquina, a máquina
que dá eficiência ao homem e lhe permite, com a subjugação da natureza, todas as vitórias. ·
Os proventos da indústria do petróleo excedem a tudo quanto
possamos sonhar. E' riqueza a jato contínuo, que brota da terra dia
e noite, sem momento de folga. A valorização das ações das companhias petrolíferas bem sucedidas parece fábula. As ações iniciais
da Standard Oil, por exemplo, se não houvessem sido constateruente desdobradas, valeriam hoje trinta e sete mil dólares - Wall
Street Journal). Apesar da crise já acentuada êsse grupo distribuiu
de dividendos, em 1930, a quantia fabulosa de $286. 566. 728,00, ou
sejam 4 milhões e 570 mil contos em nossa moéda ao câmbio do dia.
Não pretendemos sugerir que coisa idêntica seja possível entre
nós, dada a disparidade entre os dois países e a posição de líder
industrial do mundo de que goza os Estados Unidos. Mas, numa escala relativa, estamos convictos de que a exploração do petróleo
em Alagoas virá colocar a Companhia que vamos incorporar numa
situação sem paralelo na América do Sul. Note-se que será a "pri-
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meira" a não sobrecarregar o capital útil com o pêso do capital
morto, empatado em perfurações negativas, ônus a que não escapou ainda nenhuma emprêsa petrolífera das incontáveis que se
formaram para perfurar pelo sistema antigo. Seguras como são as
localizações de aparêlho Romero, a Companhia Petróleo Nacional
não verá o seu passivo onerado com a série anual de poços sêcos.
Por êsse motivo, bem como pela admirável posição geográfica das
jazidas, os lucros têm de ser de molde a assegurar uma valorização
de ações jamais observadas no Brasil. Figuremos a hipótese de dois
poços somando 20.000 barris, abertos nos pontos já locados. A 159
litros o barril, significaria isso uma produção diária de 3 .180. 000
litros de óleo cru, desdobrável em gasolina, querosene, óleo combustível e óleo lubrificante. Dando a tais produtos o valor mínimo
de 200 réis o litro, teríamos um total de 636: 000$000 por dia, ou
seja, 232.000: 000$ por ano. :a:sse tremendo valor seria criado com
a abertura de apenas dois poços!
A riqueza que o petróleo representa não tem paralelo. Uma vez
aberto um poço produtivo a colheita é contínua, e prolonga-se,
muitas vêzes, por dezenas de anos. No café ou açúcar, por exemplo
o homem trabalha o ano inteiro para colher num dia. No petróleo,
o homem, uma vez aberto o poço, tem a colheita a fazer-se por si
própria 365 vêzes por ano. Daí o fato das maiores fortunas do
mundo terem origem do petróleo.
Se possuímos uma reserva imensa de petróleo adormecida no
seio da terra, por que não despertá-la? Por que permanecemos escravizados à importação dos produtos de petróleo, despendendo nisso de 50 a 60 milhões de dólares por ano? Com um pouco de coragem e decisão resolvemos o problema de maneira brilhantíssima.
O mais elementar patriotismo impõe a todos os brasileiros um
decidido apoio a esta iniciativa. Nós, só nós, com a nossa inteligência, com o nosso esfôrço, com a nossa boa vontade e espírito de
cooperação, é que havemos de solver os nossos problemas. O americano jamais esperou que o estrangeiro fôsse romper as bôlsas do
seu petróleo. Fê-lo êle, e por isso goza hoje de todos os benefícios
dessa imensa riqueza. Façamos o mesmo e colheremos os mesmos
resultados. Há incrédulos, há cepticos, mas há também crentes.
Unamo-nos, nós que cremos na possibilidade de fazer do Brasil
uma nação rica e poderosa, e beneficiemos a nossa terra com êsse
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jôrro de energia líquida, com tanto acêrto denominada "Sangue
econômico dos países modernos".
O capital da Companhia Petróleo Nacional será de 20.000:000$
(vinte mil contos de réis), dividido em 200. 000 (duzentas mil ações
de 100$000 (em mil réis) cada uma, realizáveis em duas entradas
iguais. Metade dêsse capital será representado pelos direitos, concessões dos terrenos petrolíferos em Alagoas e favores do Govêrno à
sociedade, transferidos pelos incorporadores, e outra metade em dinheiro tomado em pública subscrição de ações, que se acha aberta
nos escritórios da Companhia.
O manifesto acha-se ilustrado com o seguinte:
Um mapa da América do Sul com os seguintes dizeres: - Em
todos os países que tracejamos de linhas o petróleo já está descoberto e explorado. - A grande e triste excepção é uma só - o
Brasil ...
Lei n.º 1.196, de 20-6-1930 do Estado de Alagoas.
Decreto n.º 21. 265 de 8-4-1932, do Chefe do Govêrno Provisório.
Um gráfico comparativo do valor da produção do petróleo nos
Estados Unidos e do v:alor da produção do café no Brasil, em 1927.
Todos os documentos já mencionados acham-se à disposição
dos interessados na sede da Companhia.
Conselho consultivo:
Professor Luiz Barbosa da Gama Cerqueira (advogado e lente
da Faculdade de Direito de S. Paulo).
Dr. Adolfo Vitória de Oliveira Coutinho (advogado e Presidente
do Club dos Advogados do Rio de Janeiro).
Dr. Valois Souto (médico e diretor proprietário do Sanatório
de Correias).
Dr. Fortunato Bulcão (engenheiro, industrial e proprietário).
Dr. Isaac Elbas (engenheiro, capitalista e proprietário).
Dr. Hildegardo Lopes da Cunha (capitalista e proprietário).
Coronel Franco de Sá (capitalista e proprietário).
Dr. Antônio Salviano (proprietário).
Dr. Heládio Capote Valente (advogado e proprietário em São
Paulo).
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Dr. Jaime d'Alta vila (advogado e proprietário em Alagoas).
Sr. E. da Gama Filho (comerciante em Alagoas).
Companhia Petróleo Nacional S/A (em organização).
Os incorporadores:
Engenheiro Edson de Carvalho (Alagoas).
Dr. Lino Moreira (Rio de Janeiro) .
Dr. Abner Mourão (S. Paulo).
Engenheiro Ednan Dias (Poços de Caldas).
Dr. J. B. Monteiro Lobato (S. Paulo.)
S. Paulo - Rua João Bricola.
Sede - Edifício Guinle - Avenida Rio Branco n. 0 157, Rio de
Janeiro.
(Do "Estado de São Paulo" de 24 de abril de 1932).
Doe. n.º 3

COMPANHIA PETRÓLEO NACIONAL S. A.
Avenida Rio Branco n. 0 137 - Edifício Guinle - 10.º andar Rio de Janeiro - Filial em São Paulo: Rua João Bricola n.º
10 - 7.0 andar- Salas 726-7 -Telefone 2-5531- Caixa Postal 2 . 653 - Filial em Alagoas: Palacete Bela Vista - Caixa
Postal, 29 - Maceió.
Segundo manifesto

A 17 de abril do ano passado, propuzemos ao público a formação de uma sociedade anônima com o capital de 20.000:000$, em
.ações de 100$, realizáveis em duas entradas iguais, sendo que metade do referido capital seria realizado com direitos e a outra metade
pela subscrição de ações em dinheiro - formação essa autorizada
pelo Decreto do Govêrno Provisório n.º 21. 263, de 8-4-1932 - a fim
de investigar e explorar petróleo na região de Riacho Doce, no
Estado de Alagoas.
Preliminarmente o concessionário das terras petrolíferas de
Riacho Doce assinou contrato com a COMPANHIA PETRÓLEOS
DO BRASIL, titular exclusiva neste País do Indicador de óleo e
Gaz do Dr. F. B. Romero, para a localização das jazidas de petróleo naquela zona e determinação dos pontos onde perfurar.
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O público recebeu com marcado interêsse a proposta feita em
nosso Manifesto e tomou ações em número suficiente para que
desde logo pudesse ser adquirida uma sonda Standard e mais material necessário para o início dos trabalhos.
Os incorporadores, por sua vez, obtiveram por empréstimo uma
sonda rotativa do Govêrno Federal.
Com êsses elementos foram atacados dois poços - O n.o 1 -,
"José Bach", em homenagem ao primeiro geólogo que assinalou
como petrolífera aquela zona - teve, algum tempo depois, de ser
abandonado a 108 metros, em virtude da extrema instabilidade do
terreno. O n. 0 2, denominado "São João", foi conduzido sem acidentes, e o n.º 3, "João Pessoa'', sofreu paralisação a 144 metros
estando ainda em trabalhos de recomposição.
O poço "São João", entretanto, ao alcançar a profundidade de
257 metros, tocou num pequeno veio de petróleo, conforme foi a
êsse tempo largamente divulgado pela imprensa.
:G:sse fato nos obriga a vir novamente a público, propor a redução do capital da sociedade para 10. 000: 000$ em vez de ..... .
20.000:000$ (mantida a mesma relação entre o capital a ser formado com direitos e o capital a ser formado com subscrição pública
em dinheiro), não só por não ser necessário capital de maior vulto,
como ainda pela necessidade premente em que ficamos de constituir
a nossa Companhia no menor prazo possível.
Ficará, pois, a parte subscrita em dinheiro reduzida a ....... .
5. 000: 000$ dos quais 2. 600: 000$ já se acham tomados.
A razão dessa redução se explica de maneira clara. Ao propormos a formação da nossa sociedade nos têrmos do primeiro manifesto, tudo eram incertezas e incógnitas. !amos adquirir material,
iamas perfurar, iamas verificar a consistência daqueles terrenos, e
nenhuma informação existia a respeito da profundidade a que teríamos de levar as perfurações.
Hoje a situação está inteiramente mudada. Possuímos uma excelente sonda Standard, com todo o abundante material acessório
que ela exige, e dispomos do uso de uma sonda rotativa do Govêrno
Federal. Já pagamos todos os tributos que a criação de um serviço
novo e difícil impõe - e, mais que tudo, já entramos em contacto
com o petróleo, com êsse petróleo nacional cuja existência até bem

-

253 -

pouco tempo era ferozmente negada. E isso a uma profundidade
mínima, num campo distante 600 metros apenas de um pôrto de
mar.
A presença do primeiro veio a 257 metros, nos induz a crêr que
as grandes formações lá indicadas não se achem a mais de 500
metros, se a tanto.
A técnica americana do petróleo não despreza os mínimos veios
encontrados. A regra, quando o terreno o permite (e ê o caso da
camada onde aparece êsse veio), resume-se em provocar a saída
do precioso líquido por meio de uma carga de dinamite que lhe abra
caminho à vasão. Inda agora, pelo Oil and Gas Journal, de Tulsa,
Oklahoma, número de 13 de julho último, tivemos notícia de um
poço aberto em Eddy County, Estado de Novo México, nos Estados
Unidos, de propriedade da firma Flynn, Welch & Yates, poço êsse
localizado pelo aparelho Romero, em dezembro de 1930 e que só êste
ano entrou em perfuração. A presença de vestígios de petróleo a
738 metros, aconselhou uma explosão de dinamite, em conseqüência da qual 25 barris diários de excelente petróleo estão sendo bombeados.
No poço "São João", não tivemos simples vestígios. Tivemos,
e temos sempre a vasar, uma fenda produtora de petróleo. Muitíssimo provável, pois, que com o abalo de uma carga de explosivo já
possamos ter alí uma produção comercial, embora pequena, mas
de grande valor para a solução definitiva do problema do petróleo
no Brasil. Não devemos nos esquecer que o primeiro poço aberto
nos Estados Unidos, veio apenas com 15 barris diários. Graças a
êle, entretanto, a produção americana anda hoje perto de um bilhão

de barris por ano.

Dêsse veio colhemos mais de 60 litros, que distribuímos entre
os nossos agentes e Secretaria da Viação de Alagoas, tendo ainda
amostras em nossos escritórios às ordens dos interessados.
Não se trata, portanto, de vestígios, mas de petróleo real, e
talvez já explorável nesse veio, e igualmente indicativo de que a localização de sonda é das mais felizes, devendo, em maior profundidade, surgir em grande abundância o precioso ouro negro, tão necessário ao reerguimento econômico da nossa terra.
Em conseqüência disso, e também pelo fato de a alguns metros perfurados a mais, termos encontrado areias fortemente impregnadas de gaz, denunciadoras de novo veio próximo, resolvemos
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precipitar a constituição da sociedade. A razão principal é que o
prosseguimento da perfuração poderá, de um momento para outro,
pôr-nos em contacto com as grandes reservas subterraneas, e determinar o aparecimento súbito do petróleo.
As vantagens que decorrem da redução do capital são evidentes, pois que uma ação tanto mais vale quando menor é o capital
social. Além disso essa medida constitue um prêmio aos subscritores iniciais, graças a cujo concurso podemos chegar ao magnífico
resultado de hoje. Ficam portanto os senhores subscritores com
preferência por 30 dias para a tomada do resto das ações. Imediatamente a seguir constituiremos a sociedade.
A título informativo cumpre-nos declarar que a Companhia
possue hoje, entre o material adquirido e a compra de enorme área
de terras petrolíferas, um patrimônio calculado em 2. 000: 000$000,
não entrando no cômputo o valor das suas extensíssimas concessões em Riacho Doce.
COMPANHIA PETRÓLEO NACIONAL S. A.
(Em organização)
OS INCORPORADORES

Eng. Edson de Carvalho - Alagoas.
Dr. Lino Moreira - Rio de Janeiro.
Dr. Abner Mourão - São Paulo.
Eng. Ednan Dias - Poços de Caldas.
Dr. J. B. Monteiro Lobato - São Paulo.
CONSELHO CONSULTIVO

Prof. L. B. da Gama Cerqueira.
Dr. A. V. de Oliveira Coutinho.
Dr. Valais Souto.
Eng. Fortunato Bulcão.
Dr. Heládio Capote Valente.
Dr. Isaac Elbas.
Dr. Antônio Salviano.
Sr. E. da Gama Cerqueira Filho.
Dr; J. Cavalcânte e Silva.
(Do "O Estado de S. Paulo" de 22 de setembro de 1933).
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Doe. n.0 4

OFfCIO N. 0 1. 491.
Apresentando o engenheiro E. Bourdot nutra
Rio, 31 de julho de 1935.
Exmo. Sr. Governador do Estado de Alagoas.
Tenho a honra de apresentar a V. Ex. o Assistente-chefe do
Serviço de Fomento da Produção Mineral, engenheiro Eugênio Bourdot Dutra, incumbido por êste Departamento de combinar com
V. Exa. medidas tendentes à devolução de uma sonda rotativa
Calyx BCF-1, cedida por empréstimo, em agôsto de 1932, a êsse
Estado, pelo então Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, e
que aí se encontra sem serventia.

Independente dessa, leva ainda o Assistente-chefe Bourdot Dutra, a incumbência de verificar, in loco, as ocorrências do poço
São João, da Companhia Petróleo Nacional, em Riacho Doce.
Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Exa. os meus protestos da alta estima e consideração.
Atenciosas saudações. - D. Fleury da Rocha, Diretor-geral.
Doe. n.º 5

22 de agôsto de 1935- Referência: DGPM 3. 512-35- N. 1.771.
Exmo. Sr. Governador do Estado de Alagoas - Maceió:
Em atenção ao desejo manifestado por V. Exa., em telegrama
de 19 do corrente, tenho o prazer de submeter a sua alta consideração o incluso orçamento das despesas a efetuar com os estudos
geofísicos para pesquisas de petróleo na faixa litoranea dêsse Estado.
Os estudos compreendem uma campanha de três mêses e a
aplicação dos métodos gravimétrico, magnético e sísmico de refração e reflexão, de forma a permitir o cotejo das indicações fornecidas por cada um dêsses métodos. Serão realizados pela turma
de geofísica do S. F. P. M., sob a direção imediata do consultor
em geofísica, especialista americano contratado para êsse fim.
1!:ste Departamento fornecerá os instrumentos necessários, entre os quais os sismógrafos de reflexão de Heiland, recentemente
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adquiridos e que terão em Alagoas sua primeira aplicação no País,
assim como, os técnicos necessários.
O Estado de Alagoas terá a seu cargo o custeio dos auxiliares
e trabalhadores que forem precisos, o suprimento do material de
consumo e de acessórios do material permanente, bem como as despesas gerais indicadas por estimativa no orçamento anexo.
Para uma campanha de três meses essas despesas montarão a
50:000$, podendo essa estimativa sofrer alguma redução para o
trimestre seguinte, caso seja insuficiente o prazo previsto.
Além dessas despesas, o Estado de Alagoas porá à disposição
da turma um "fourgon" ou "Sedan Truck" Ford V8 ou Chevrolet,
ao qual possam ser montados os sismógrafos e que deve ser um
veículo novo, dado o alto preço (cêrca de 250 contos) e a delicadeza
dêsses aparelhos. Terminados os estudos, êsse veículo, cujo preço
orça por 20 a 25 contos, reverterá ao Estado. Os outros veículos
necessários serão um caminhão comum para transporte de explosivos e dois carros de cinco lugares para transporte do pessoal e dos
magnetômetros.
Com êsse aparelhamento é possível realizar, de acôrdo com as
boas normas da técnica, a prospeção geofísica preliminar que será
conduzida conjuntamente com a revisão dos estudos geológicos já
feitos até essa data, de forma a obterem-se elementos seguros para
a racional localização das futuras sondagens.
Na hipótese de se tornar aconselhável a abertura de novos poços, êstes deverão ser perfurados com máquinas de maior capacidade e de tipo mais adequado do que a que se acha cedida por empréstimo ao Estado. O Departamento destinará oportunamente pelo menos uma dessas máquinas à realização dêsses serviços.
Julgo que com a execução dêsse programa, será possível solucionar em definitivo o problema da existência ou não, nessa região,
de campos petrolíferos comercialmente exploráveis e cuja importância, do ponto de vista econômico, tanto interessa o Estado e o
País.
Na hipótese de merecerem a aprovação de V. Exa. as sugestões
que tenho a honra de oferecer, rogo a fineza de comunicá-lo a Sua
Exa. o Sr. Ministro da Agricultura a fim de que seja possível dar
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pronta execução ao acôrdo que nesse sentido for definitivamente
firmado.
Atenciosas saudações. D. Fleury da Rocha, Diretor-geral.
O PROBLEMA A SER RESOLVIDO E OS MÉTODOS A SEREM
EMPREGADOS
(Justificação do orçamento apresentado pelo técnico em geofísica)

A questão do petróleo em Alagoas já chamou a a tenção dos governos estadual e federal. Não há dúvida que é do programa do
s. F. P. M. colaborar com os governos estaduais e companhias particulares nas pesquisas de novas jazidas minerais. Porém, uma vez
que êste serviço se compromete a fazer um estudo desta natureza,
em colaboração com o Govêrno estadual, e aceita a ajuda financeira
do Govêrno estadual, na importância de 50 ou mais contos de réis,
é necessário que tomemos tôdas as precauções para obter dados
que nos permitam fazer um relatório positivo e definitivo, baseado
em dados não discutíveis, com os quais possamos anular os esfor,ços dos que buscam contrariar o plano de ação dêste serviço.
De princípio, deve ser esclarecido que os métodos geofísicos
.apenas podem indicar se existem estruturas favoráveis, e, em caso
positivo, quais os lugares mais propícios para sondar. Pode-se obter dados sôbre a espessura dos sedimentos, isto é, profundidade do
,complexo cristalino e deformações estruturais. Talvez possamos determinar se tais estruturas, porventura encontradas, são devidas
.a dobramentos nas camadas sedimentárias, ou apenas representam
o relêvo topográfico do cristalino.
Considerando o problema na sua totalidade, acho necessário
aplicar todos os métodos geofísicos de que dispomos. Temos relativamente poucos dados geológicos, senão o problema já estaria
resolvido. Portanto, teremos que fazer as nossas interpretações sôbre considerações puramente geofísicas.
Não há dúvida que os sismográfos oferecem as melhores possibilidades para obter dados exatos sôbre a região. Mas, até hoje, o
metodo não tem sido aplicado no Brasil e o pessoal não está afeito
ao uso dos aparelhos. Caso o completo cristalino esteja relativamente pouco profundo (até 300 metros), podemos usar o método de re·-17 -
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fração; se mais profundo, o consumo de explosivos será tão grande
que não poderemos pensar mais no método de refração.
O método de reflexão pode dar resultados, caso as f armações
não sejam tão frouxas que absorvam em lugar de transmitir as
ondas refletidas. Como a área em aprêço está na costa, temos que
pensar no efeito das ondas sôbre os receptores. Em Texas, tenho
feito registros de ondas sísmicas em estações distantes apenas 100
metros do mar. Porém, na Alemanha, tem-se registrado o efeito
das ondas a distância de centenas de quilômetros. Pode ser que
estas perturbações das marés tornem impossível utilizar a sensibilidade máxima dos aparelhos, assim aumentando a quantia de
explosivos necessários e reduzindo a precisão do método. Embora tenha esperanças nas possibilidades do método sísmico em Alagoas,
não posso considerar êste problema sem poder aplicar os outros
métodos.
O método magnético é rápido e econômico e devia dar indicações do relêvo do complexo cristalino. Mas, pode ser que as formações cretáceas e terciárias contenham uma quantidade de areias
magnéticas (magnetita, ilmenita e hematita) tal, que elas terão
uma susceptibilidade magnética tão grande como os granitos e
gnaisse do complexo cristalino, assim anulando em grande parte
as vantagens dêste método.
A Balança de Torsão é muito demorada e relativamente cara
em operação. Senão podia ser utilizada como metodo de reconhecimento semidetalhado. Daria indicações do mergulho do complexo e
de estruturas, e servirá muito bem para controlar os dados magnéticos. O período dêste aparelho é tão grande que não sofre efeitos
das ondas do mar.
A turma absolutamente necessária aos trabalhos com os sismógrafos pode fàcilmente servir para estudos simultâneos com os métodos Magnéticos e Gravimétrico. Se utilizarmos êstes métodos para
os primeiros estudos, passando logo a comprovar os nossos resultados, ou completar os dados com o método sísmico, teremos, no final, dados mais completos e mais seguros para resolver de uma vez
a estrutura duma área entre 100 e 500 quilômetros quadrados. Se
tivermos indicações de estrutura, faremos locações para algumas
sondagens e deixaremos o problema do petróleo a ser esclarecido
por elas.
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Para a realização dêstes estudos, proponho o seguinte programa:
1 - Que a diretoria designe outro engenheiro para trabalhar
com o Assistente Irmack e Sub-assistente Décio, na turma de geofísica.
2 - Que, durante o tempo de montagem dos aparelhos sísmicos e das primeiras provas, façamos um levantamento magnético
da área a ser estudada, logo aplicando a Balança de Torsão em
algumas estações e principalmente nas áreas onde se tenham observado anomalias magnéticas.
3 - Depois de comprovar o funcionamento dos aparelhos sísmicos e dar ao pessoal um certo treinamento no seu manejo, faremos observações de reconhecimento com os sismógramos, determinando as distâncias de registro e as cargas de explosivos necessárias ao registro das ondas refletidas e refratárias, etc.
4 - Depois de estudar e comparar os resultados obtidos por
êstes três métodos em estudos de reconhecimento, aplicaremos, para
os estudos mais detalhados, o método que ofereça melhores resultados e maior economia como primeiro método de detalhe, e o segundo método como método de comprovação.
Desta forma, presumindo que a área não seja completamente
impraticável aos estudos geofísicos, como Comodoro Rivadávia, na
Argentina, o nosso relatório terá mapas geofísicos e estruturas bastantes completas e exatas. Caso existam estruturas favoráveis, resta apenas sondar para determinar se as formações inferiores realmente são petrolíferas, ou não.
Um trabalho nestes moldes está de acôrdo com a técnica e não
pode sofrer crítica leviana de leigos. Servirá como exemplo de um
estudo bem organizado e levado até um fim.
Agora, relativamente aos recursos, temos o aparelhamento, precisando apenas acumuladores, fios e materiais de consumo, e meios
de transporte.
Para transporte, não estou de acôrdo em montar os sismógrafos, que custaram quase 250 contos, num caminhão velho, onde estarão sujeitos ao mau tempo, choques não necessários, etc. Precisamos um Furgão, ou "Sedan Truck" Ford V8 ou Chevrolet, em muito bom estado, dentro do qual possamos montar os aparelhos, etc.
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Deve ser completamente fechado, servindo como câmara escura,
para revelação de films, etc.
O segundo caminhão pode ser de qualquer tipo, para carregar
explosivos, para o método sísmico, cabine e instrumento para a Balança de Torsão, etc.
Os dois carros são para o transporte de pessoal e para os estudos magnetométricos. Suponho que podemos transportar o nosso
Ford, de São Paulo para Alagoas, e o Estado nos fornecerá outro.
Sendo 14 pessoas, 2 irão em cada caminhão, deixando 10 para êstes
carros. Com barracas de campanha para o pessoal, evitar-se-ia um
pouco de transporte, mas precisaria mais material e um cozinheiro,
etc. De qualquer forma o segundo carro é imprescindível porque
sempre terá necessidade de procurar materiais, reconhecer estradas,
escolher estações, etc., pois que, se êste serviço fôr feito pelos carros
de trabalho, resultará uma perda de tempo muito mais cara que as
despesas de aquisição do carro.
É indüerente que êstes carros sejam alugados, emprestados ou
comprados. São imprescindíveis, e, caso sejam alugados, o orçamento deve ser aumentado da quantia necessária ao aluguel, com
ou sem chauffeur.
São estas as sugestões e plano de trabalho que vos apresento.
Acho conveniente informardes ao Governador do Estado de
Alagoas que êste Serviço pretende aplicar aparelhos geofísicos no
valor, aproximado, de 400 contos, e pagar pessoal técnico na importância de quase 40 contos por trimestre. Considerando a depreciação dos aparelhos, pode-se dizer que o S. F. P. M. gastará aproximadamente 75 contos por trimestre.
Saudações. - Mark C. Malamphy, técnico em Geofísica.
ORÇAMENTO PARA ESTUDOS GEOFfSICOS NO ESTADO DE
ALAGOAS
Pessoal técnico

Um geofísico consultor e engenheiro - Pessoal fornecido pelo
Serviço de Fomento da Produção Mineral:
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Pessoal subalterno

Trimestre

2 ajudantes a 12$ por dia ........................ . 2:160$000
8 trabalhadores a 8$ por dia ..................... . 5:760$000
Material de consumo

Material fotográfico para os magnetômetros ...... .
300$000
200$000
Material fotográfico para as balanças de torsão ..... .
500$000
Material fotográfico para sismógrafos ............ .
1 tonelada de explosivos (gelatina, 60 % N. G.), para
os sismógrafos (estimado) .................. . 20:000$000
500 espoletas elétricas, n. 0 6 ..................... . 2:500$000
Gasolina e óleo para os automóveis ............. . 4:500$000
Material permanente
6 acumuladores de 6 volts para os sismógrafos ..... .

500 metros de fio duplo com isolamento de borracha ..

2 fios de torsão para as balanças de torsão ......... .
1 sistema magnético para os magnetômetros ....... .

1:800$000
1:000$000
2:000$000
3:500$000

Diversas despêsas

Encaixotamento e transporte dos instrumentos
Montagem dos sismógrafos no caminhão, etc ....... .
Concertos nas cabines da balança de torsão, etc. . .. .
Imprevistos ..................................... .

2:000$000
1:000$000
1:000$000
1:780$000
50:000$000

Em adição a êste orçamento, são necessários os seguintes automóveis:
Um caminhão fechado para os sismógrafos, 3/4 ton.
Um caminhão aberto ou fechado, para transporte de explosivos
e B. de T.
Dois carros de cinco lugares para pessoal e magnetômetros.
Rio, 19 de agôsto de 1935. - Mark C. Malamphy.
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A Companhia dispõe de uma boa instalação de sua propriedade para os serviços de perfuração. Consta de uma magnífica perfura triz de percussão da "Oil Well Supply'', provida de tôrre tubular
de manobra e com capacidade para atingir a profundidade de 1.200
metros. Dispõe de sortido depósito de ferramentas de perfuração e
tubos de revestimento, para trabalhar desde o diâmetro inicial de
12" até o final de 5". Os tubos de revestimento são apropriados ao
melhor trabalho de tubagem, paredes lisas externas e internamente,
facilitando as diversas reduções necessárias e melhor aproveitamento dos diâmetros, porque desprovidos de luvas. São tubos de aço
com rôscas de macho e fêmea, bastante resistentes (tipo flush-join-

ted).

Conjugada com a sonda de percussão, encontramos a Calyx
B. C. F. 1 que, só então, viemos a ser informados que estava sendo
aproveitada pela Companhia, cedida pelo Govêrno do Estado.
Informes obtidos em Maceió e durante o percurso da nossa
primeira viagem a Riacho Doce, davam-na como encostada por imprestável.
Segundo infarmações que nos foram fornecidas pelo Dr. Edson
de Carvalho, o atual poço S. João é o mesmo que, em 1933, chegou
a atingir a profundidade de 264m,65 e não pôde ser prosseguido,
por causa dos desmoronamentos verificados e posterior constatação
de um desvio.
Eis como o Dr. Edson de Carvalho historia ·os fatos: (1)
"O poço São João já tinha atingido à profundidade de
264m,65. O estado do poço não permitia mais qualquer
avanço. Os desmoronamentos se sucediam. Foi então que
tratei do seu alargamento, iniciando-o com 12" em vez de
8". Com êste diâmetro atingi 42m,54. Após o revestimento, prossegui com 10" até a profundidade de 160 metros,
onde notei um grande desvio. Foi em vista deste desvio
que o barrilete de 7 1/2" não conseguiu passar na profundidade de 183 metros na perfuração anterior.
(1) Gazeta de Alagoas de 11-8-35, pág. 8 Riacho Doce" por Edson de Carvalho.

"O petróleo de
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"Após 2 meses de trabalho, consegui, com a rotativa,
localizar um ponto que se podia perfurar em continuação
da vertical. Deixamos aí o antigo poço São João, aproveitando, pois, apenas 160 metros dos 264m,65 anteriormente perfurados.
"Prosseguiu-se com os trabalhos, ora fazendo uso da
percussora, ora da rotativa, pois para isto eu as tinha combinado. Atingida à profundidade de 183 metros notei que
os obstáculos anteriormente encontrados tinham desaparecido. Prosseguiu-se com o barrilete de 7 %" e trépano de
8" até à profundidade de 396m,75 centímetros".
Somos forçados aqui a interromper a narrativa do Dr. Edson
de Carvalho, para conforme ao mesmo fizemos, verbalmente, manifestar a nossa estranheza, pelo fato de, estando o furo na profundidade de 239m,95 vir, em público, aparecer ela aumentada para
396m.751
Esta nossa visita ao pôço São João, se realizou nos dias 8 a 14
de agôsto do corrente ano. Estava êle com 239,95. Não havia ainda
alcançado a profundidade do desvio abandonado.
É pois inexplicável como o Dr. Edson de Carvalho insiste nesses números inexatos ao historiar, daqui por diante, os acontecimentos da sondagem:
"Na profundidade de 390 (?) metros notei vestígios de
óleo verde finíssimo e gaz.
:t!:stes vestígios continuam até à profundidade de 396,75
(?) metros. Foi quando me pareceu acertado descer revestimento, isolar as águas e examinar o que podia haver de
positivo. Isolada a água, depois de cimentar o pôço da altura de 390 (?) metros (2) ficando seis metros de revestimentos perfurados em contato com a estrutura que apresentava vestígios de óleo e gaz que procedi ao vasamento
do mesmo. Ainda bem a coluna d'água não tinha descido a
50% da profundidade do São João, já os gazes se emanavam em quantidade, precedido de ruídos e estrondos subterrâneos. Na falta de válvulas apropriadas, parou-se com
o vasamente dágua e aplicou-se um tampão, verificando(2)

As interrogações são nossas.
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-se logo após que se tratava de gazes inflamáveis (possivelmente humido) e de alto poder calorífico. O manômetro aplicado ao tampão registrou 75 libras por polegada
quadrada de gazes inflamáveis, e assim conservou-se por
26 dias, tendo caído gradativamente com as demonstrações que ocasionam o despreendimento de gaz e o constante vasamento pelo próprio tampão."
O poço São João, tal como o encontramos, estava revestido ultimamente com tubos flush-jointed de 5" de diâmetro, correspondendo justamente à ferramenta de perfurar com 4%" da rotativa
Calyx B.C.F. 1, do S.F.P.M., montada e pronta para trabalhar.
Estando assim à vista tôda a composição, cujas peças têm dimensões
conhecidas, não nos foi difícil calcular aproximadamente a sua profundidade.
Devemos dizer que, a uma nossa pergunta, o Dr. Edson declarou, nesse momento, que o poço estava parado, realmente na profundidade de 239m.95. Permanecia obturado pelo tampão acima
referido, munido êste de um conduto de diâmetro reduzido, com 2
torneiras que se conservavam fechadas. Abertas na nossa presença, notamos o escapamento do gaz, que foi logo inflamado por um
fósforo. Foi isso no primeiro dia da nossa visita. Notamos que o gaz
se escoava com alguma pressão. Colocado o manômetro podemos ler
quinze libras por polegada quadrada, nas condições da experiência.
Para os esclarecimentos necessários, foi retirado o tampão e medida
a altura d'água no poço. Estava ela a 63 metros da bôca do revestimento de 5". Quando cheio o poço, a água não se mostrava efervescente, como era de esperar se as bôlhas de gaz aflorassem abundantes na sua superfície .
Em seguida, procedeu-se à retirada d'água com o auxílio da
caçamba de limpeza da máquina de percussão. Depois de longas
horas de trabalho, conseguiu-se baixar apenas 128 metros da coluna
d'água no poço. O processo de bombeamento com a caçamba,
já por si muito moroso, em Riacho Doce ainda o foi mais, porque
o Dr. Edson não concordou que a máquina trabalhasse com maior
velocidade. No decorrer da operação foram ouvidos alguns ruídos
internos, que com a continuação do trabalho cessaram inteiramente. São ruídos comumente constatados nas sondagens, quando se
dão desmoronamentos. Não têm a importância que lhes foi dada.
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Não estando isolados os lençóis d'água por um revestimento
estanque, o bombeamento do poço exerce sua ação sôbre a água,
que envolve externamente a coluna de tubos. O nível baixa-se e
com êle a pressão hidrostática sôbre as paredes naturais do poço.
Por sua vez, a queda de nível provoca uma corrente do lencol aqüífero para o poço. Desequilibram-se assim, simultâneamente o lençol
d'água e o empuxo das terras, somando-se forças cuja ação se faz
sentir nos desmoronamentos.
Sobrenadando na água trazida pela caçamba, constatamos a
ocorrência, em espuma, de óleo grosso, escuro, quase prêto, lembrando óleos de base asfáltica, a cuja classe provàvelmente pertence. Baixando o nível d'água no poço, a exsudação do óleo aumenta
naturalmente, favorecida pela queda progressiva da pressão hidrostática.
Os testemunhos de arenitos, cortados ultimamente pela rotativa, são escuros quase negros, e impregnados de óleo.
Colocado o tampão com as torneiras fechadas, somente decorridos alguns minutos foi possível constatar novamente a presença

de gás, em pequena quantidade e sem pressão apreciável.

Cessados os ruídos subterrâneos e verificada desta vez a ausência da pressão do gás, quis ainda o Dr. Edson atribuir êsse resultado a uma possível obturação da parte final do poço, assim
impedindo as manifestações que, a seu modo de ver, prenunciavam
a grande vitória:"Ainda bem a coluna d'água não tinha descido a

50% da profundidade do S. João, já os gazes se emanavam em quantidade, precedidos de ruídos e estrondos subterrâneos". "Na falta de
válvula apropriada, parou-se com o vasamento d'água e aplicou-se o
tampão... "

.............................................................
Sonda Calyx BG.F-1 Emprestada ao Govêrno de Alagoas

Com ficou dito acima, encontramos esta sonda conjugada com
uma perfuratriz de percussão, de propriedade da Companhia Petróleo Nacional. Nessa conjugação, foi apenas utilizado o órgão rotativo de B. C. F-1, constante do conjunto: motor vertical, guincho
e mesa de rotação, aparelhos de transmissão e ferramentas de perfução. A sua tôrre de manobra, bomba Cameron e caldeira não estão
sendo utilizadas.
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A máquina rotativa está bem conservada e funcionando perfeitamente, conforme tivemos oportunidade de observar quando
trabalhou na limpeza do poço. A caldeira se encontra debaixo de
uma coberta de têlhas de zinco, onde se vê também a bomba Cameron.
Recomendamos providências, que foram tomadas em consideração, quanto às peças da tôrre e diversas ferramentas, inclusive
coroas lisas novas de 5%", que jaziam atiradas no chão, desprotegidas das intempéries e assim sujeitas a estragos capazes de as
tornarem inúteis ao serviço. Antes de me retirar de Alagoas, já as
peças menores haviam sido limpas e bem guardadas depois de engraxadas aquelas que estavam exigindo êsse tratamento protetor.
Foram essas as únicas providências tomadas com relação à
sonda referida, providências, como se vê, de pura proteção ao material, que já nos custou caro e que ao câmbio oficial, está quase
inacessível aos diminutos recursos de que dispomos para sua substituição.
Cumpre observar, que, a nosso vêr, é preferível e mais vantajoso
para a Companhia empregar em R'1acho Doce a sua máquina de
percussão, em vez da rotativa BCF-1. Além de mais apropriada para
a pesquisa de petróleo, porque trabalha a sêco, dispõe de maiores
recursos em diametros, no que já leva grande vantagem sôbre a
outra; é ainda de maior capacidade e mais econômica. Nas condições em que se encontra, o poço S. João dificilmente conseguirá
avançar muito além dos 239 metros. Já está, pode-se dizer, no diâmetro limite mínimo aconselhado para um e outro tipo de sonda,
sem ter ao menos, chegado à metade do que pode perfurar o menor
dêles. A sonda de percussão, de propriedade da companhia, é para
1.200 metros e a BCF-1, para 600 metros.
Estando, pois, o furo a pouco mais de 200 metros e no diâmetro reduzido de 4 %", já se acham pràticamente esgotados os recursos indispensáveis a contornar e vencer dificuldades supervenientes. Entre estas, se alinham os desmoronamentos e ocorrências
de horizontes aqüíferos que exigem revestimento e conseqüente redução de diâmetro que, o atual poço já não suporta. Haja vista o
que sucedeu no desvio abandonado do S. João, o qual foi perdido
aos 264 metros.
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Cumpre observar que, tendo sido empregada a sonda rotativa
na perfuração do poço S. João, não se tivesse tirado dessa
sonda geológica todo o proveito que ela pode dar.
Foram-nos apresentados alguns pedaços de testemunhos, mas
não uma coleção como deve ser feita e na qual figurem as amostras
de todos os sedimentos atravessados. A coleção de testemunhos permite organizar com grande exatidão o perfil geológico do furo e
fornece amostras para os diferentes exames.
"~alyx"

Do que expuzemos acima conclui-se o seguinte:
1) -

que o poço S. João, a que se refere o telegrama citado neste
relatório, estava paralisado na profundidade de 239m95,
quando o visitamos em agôsto do corrente ano, e não a
396m.75.
2) - Presença de óleo mineral, sobrenadando na água retirada do
poço.
3) - Presença de gaz combustível, que pode acusar pressão manométrica de valor variável, consoante as condições da experiência. - Depende, essencialmente, da maior ou menor compreensão que a coluna d'água em ascenção, progressiva, no
poço, exerça sôbre a mistura de ar e gaz aprisionados.
4) - Que a sonda BCF-1 está em serviço da Companhia Petróleo
Nacional, a ela cedida pelo Govêrno do Estado; motivo porque as nossas providências, conforme verbalmente cientificamos ao Exmo. Sr. Governador, se limitaram exclusivamente a examinar e verificar o seu material e promover as medidas de proteção a que já nos referimos acima.

* **

Excluídos alguns conhecimentos posteriormente adquiridos pelas sondagens, tudo quanto se sabe a respeito da geologia do Estado de Alagoas, está condensado, pelo Dr. Euzébio de Oliveira, no
Boletim n.º 1. do então S.G.M.B.
Reportando-nos a êsse trabalho, trataremos sumàriamente das
formações sedimentárias do litoral, que são as que aqui mais interessam o objetivo que temos em mira. Formam uma extensa faixa
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ao longo da costa alagoana, desde perto do Rio São Francisco, ao sul,
até pouco além do Rio Persinunga, que serve de divisa com Pernambuco. A sua largura é variável, chegando a medir cêrca de 30 quilômetros, parecendo ser máxima na altura de Môrros de Camaragibe, para dai ir decrescendo em direção ao norte até se anular no
contacto com o cristalino, que aparece na praia, pouco adiante da
foz do Persinunga.
Em tôda essa extensão se expõem nos seus cortes de erosão voltados para a praia, os sedimentos avermelhados, vivamente coloridos, da chamada Formação das Barreiras. Constituem elevações de
40 e mais metros, constantemente trabalhadas pela erosão, que, em
alguns lugares como em Môrros de Camaragibe é mais enérgica devido ao ataque direto das vagas.
Para o interior as barreiras se assentam sôbre o complexo cristalino por intermédio do seu conglomerado basal; no litoral jazem
discordantemente, sôbre um outro conjunto de rochas sedimentárias mais antigas, conhecido na geologia pela denominação de Série
de Alagoas.

Esta série é constituída de folhelhos betuminosos, arenitos, calcáreos e conglomerados, conhecidos de longa data em diversos pontos do litoral, onde afloram na praia em pequenas áreas e só podem
ser vistos e estudados na maré baixa.
Ao contrário do que se dá com a formação das barreiras onde
não se encontram fósseis, as rochas da Série de Alagoas são ricamente fossiliferas. Predominam os peixes de diversos gêneros (Elipes, Dastible Chiromistos, etc.), que são encontrados em magníficos
exemplares, de preferência nos folhelhos.
O estudo dêsses documentos paleontológicos, resultou na determinação da idade oceânica para a Série de Alagoas. As barreiras sobrej acentes foram colocadas no pliocênio pelo Dr. Euzébio de Oliveira (Geologia Histórica do Brasil).
As camadas da Série de Alagoas sofreram, em época anterior
à deposição das barreiras, uma movimentação bastante intensa.
É o que se observa nos seus diversos afloramentos na praia, onde
as camadas estão fortemente inclinadas para o continente em mergulhos variáveis, muito dobradas, amarrotadas, fraturadas e, possivelmente, falhadas.
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O exame dos diferentes afloramentos conhecidos mostra que
essa movimentação foi de maior intensidade no distrito de Riacho
Doce.
Aí, os mergulhos são mais fortes, variando de 10 a mais de 40.0 ,
as camadas contorcidas e bastante fraturadas, as fendas do folhelhos e calcáreos cheias de asfalto, que nos primeiros também se interpõe nos planos de sedimentação.
Euzébio de Oliveira, Chefe da Comissão de que fizemos parte
em 1918, estudou a Série de Alagoas (Bol. n.º 1, do S.G.M.B.)
sob o ponto de vista econômico da produção de petróleo, quer pela
distilação dos folhelhos betuminosos, quer pela possibilidade de
concentração do precioso combustível.
Como conseqüência dêsses estudos foram feitas diversas sondagens, que embora incompletas, não deixaram de trazer algumas
informações interessantes.
Confirmaram a presença de óleo em profundidade, óleo êsse já
denunciado pela ocorrência de asfalto nas exposições da Série em
Riacho Doce.
Dessas sondagens, a mais profunda e que chegou aos 308 metros não atravessou ainda todos os sedimentos da Série de Alagoas.
Desconhece-se, portanto, a sua espessura total. Igualmente não se
sabe até onde avançam para o interior, cobertos pelas barreiras; se
constituem uma única ou se diversas bacias isoladas.
Uma indicação interessante fornecida pelas sondagens se refere ao estado de fragmentações em que se encontram. as rochas,
em profundidade: é de tal ordem, que não permite avançar com a
sonda sem dispensa de revestimento, ocasionando por isso sérios embaraços pelos freqüentes e desastrosos desmoronamentos, que em
grande parte explicam o fracasso de tôdas as sondagens até hoje
tentadas na região.
Dos estudos conhecidos no Boletim n. 0 1 e das infarmações fornecidas pelas sondagens, não resultam contra-indicações e uma
possível ocorrência de depósito de petróleo em Alagoas.
Há um certo número de condições que Clap enumera como
essenciais à existência de tais depósitos. Algumas dessas condições
se verificam na Série de Alagoas, outras dependem ainda de estudos para a realização dos quais temos hoje o recurso dos processos
geofísicos.
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A sua aplicação em Alagoas trará, certamente, preciosos esclarecimentos para a determinação das estruturas e, conseqüentemente, para a localização de futuras sondagens.
Para essas conclusões, julgamos insuficientes os elementos colhidos nas pequenas áreas de exposição da Série de Alagoas, cuja
maior parte se acha provàvelmente encoberta pelos sedimentos mais
modernos.
Todavia, pôde ser assinalada uma dobra anticlinal nos afloramentos de Morros de Camaragibe, e uma sinclinal em Maragogi.
Em vista do exposto, somos de parecer que os estudos de petróleo em Alagoas devam ser retomados no pé em que ficaram no re-

ferido Boletim n.º 1, prosseguidos e atualizados com os modernos
processos de pesquisas. - Rio, 23 de setembro de 1935. - Eugênio
Bourdot Dutra, Assistente-chefe do S. F. P. M ..
Doe. n.º 7

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Departamento Nacional da Produção Mineral

Diretoria-Geral
Minuta do acôrdo proposto ao Govêrno de Alagoas para a constituição de uma comissão técnica com absoluta
autonomia.

O Govêrno Federal, representado por ..................... .
. . . . , Ministro da Agricultura, e o Estado de Alagoas, representado
por .................................... , etc., acorda, nos têrmos do Art. 9.º da Constituição Federal, coordenar e desenvolver os
trabalhos de prospeção e pesquisas de petróleo no território do
referido Estado, sob a direção de uma comissão técnica, com a
observância do que a seguir se dispõe:
1.º - A Comissão Técnica de pesquisa de petróleo, no Estado
de Alagoas, será constituída por três membros, profissionais habilitados ao exercício da profissão de engenheiro de minas, ficando
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investida da inteira responsabilidade técnica e administrativa dos
trabalhos que nesse sentido realizar, não só no que se refere à sua
direção como ao seu financiamento;
2.º - Dos três membros de que se compõe a Comissão, - um
será escolhido pelo Govêrno Federal dentre cinco nomes apresentados pelo Govêrno de Alagoas; outro pelo Govêrno de Alagoas dentre cinco nomes oferecidos pelo Govêrno Federal, e, finalmente, o
terceiro, de comum acôrdo pelos dois membros acim!'l indicados, devendo, de preferência, ser extranho aos quadros do Ministério da
Agricultura;
3.º - Obriga-se o Govêrno Federal a fornecer, desde já, os recursos necessários ao custeio de uma perfuração profunda no Estado de Alagoas, dentro das dotações orçamentárias votadas para o
corrente exercício, e a aumentar o número de perfurações se novos
créditos para isso forem concedidos;
4.º - Obriga-se, outrossim, o Govêrno Federal a fornecer o
material permanente de sondagem que necessário fôr para a perfuração de que trata o item anterior e a custear as despesas relativas
ao material de consumo, combustível, lubrificante e ao pessoal operário, inclusive os sondadores, com o objetivo de manter uma operação contínua, efetuada por duas turmas diárias;
5.0 - Obriga-se, ainda, o Govêrno Federal a efetuar o pagamento de vencimentos e diárias regulamentares ao técnico que o representar e idêntica remuneração ao que fôr escolhido, de comum acôrdo, pelos representantes da União e do Estado de Alagoas, ficando
a cargo do govêrno dêste Estado :a remuneração do técnico que
figurar como seu representante;
- 6.º - Se, no corrente exercício, o Govêrno do Estado de Alagoas desejar que se realize outra perfuração, diretamente pela Comissão ou por emprêsa sob a fiscalização desta, poderá fazê-lo, custeando as despesas de sondagem referentes ao material de consumo,
combustível, lubrificante e pessoal, continuando à sua disposição,
para êsse fim, a sonda BCF-1 que lhe foi cedida por empréstimo e
se encontra presentemente no poço São João, em Riacho Doce;
7.º - O número de perfurações a realizarem-se no corrente
exercício, e nos exercícios vindouros, ficará condicionado às verbas
votadas para essa aplicação, podendo ser ampliado na medida dos
recursos disponíveis e de acôrdo com as indicações da Comissão
Técnica;
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8.0 - O Govêrno Federal distribuirá à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Alagoas, por conta do crédito a que
se refere a Lei n.º 300, de 13-11-1936, Anexo 12, "Ministério da Agricultura, Produção Mineral, Sub-consignação 1 - Instalações, estudos e trabalhos em geral para a pesquisa de petróleo",
a quantia de 220:000$000, à disposição da Comissão técnica de pesquisa de petróleo no Estado de Alagoas, para ocorrer no exercício vigente às despesas discriminadas no ítem 4. 0 , relativas à perfuração
de que trata o ftem n. 0 3, do presente acórdão, e à aquisição do
material de perfuração acessório estritamente indispensável à boa
marcha dos serviços;
9.º - A Comissão Técnica mista de pesquisa de petróleo no
Estado de Alagoas incumbirá: a) escolher, com apoio nos estudos
geológicos já efetuados pelo Govêrno Federal e nas prospecções geofísicas recentemente realizadas pelos Governos da União e do
Estado de Alagoas, os pontos mais favoráveis para as perfurações
a serem iniciadas no corrente exercício e nos exercícios vindouros;
b) indicar as que de futuro devam ser realizadas, à vista dos recursos consignados no orçamento das despesas da União com êsse
destino; c) requisitar da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, em
Alagoas, até o limite dos créditos distribuídos para o custeio dos
.serviços a seu cargo, o pagamento das despesas realizadas; d) requisitar da repartição competente estadual o pagamento das despesas que correrem por conta do Govêrno do Estado de Alagoas; e)
prestar trimestralmente ao Govêrno Federal e ao Estado de Alagoas conta das quantias dispendidas, e, bem assim, fornecer aos
mesmos governos semanalmente um boletim de sondagem contendo
o resumo dos serviços efetuados durante a semana, conforme modêlo usado pela secção de prospeção do Serviço de Fomento da
Produção Mineral, e mensalmente um relatório dos trabalhos realizados, com todos os elementos precisos para um conhecimento
exato da marcha da perfuração e respectivo perfil geológico;
10 - O presente acôrdo terá a duração de três exercícios financeiros, podendo ser prorrogado, a juízo das partes acordantes,
ou por elas ser rescindido, em qualquer tempo, mediante denúncia
formulada, pelo menos, com sessenta dias de antecedência;
11 - O material permanente, semoventes e bens imobiliários,
com que cada uma das partes acordantes contribuir para a instalação dos serviços da Comissão, continuarão pertencentes aos res-18 -
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pectivos patrimônios, sendo administrado pelo chefe da Comissão,
de acôrdo com as leis federais e estaduais pertinentes ao assunto;
12 - A instalação do acampamento, e se necessário, de casas
de moradia para técnicos ou trabalhadores, a serem construídas
nos locais de perfuração, bem como os abrigos provisórios para o
material e os transportes de pessoal e material dentro do Estado
requisitados pela Comissão, correrão por conta do Govêrno estadual de Alagoas, ficando ditos bens pertencentes ao Estado, terminado êste acôrdo;
13 - Finda a vigência do presente acôrdo será arrolado por
funcionários federais e estaduais todo o acervo da Comissão, revertendo para cada uma das partes acordantes os bens com que tiverem entrado para a instalação e execução dos serviços;
14 - Se as sondagens revelarem a existência de um campo
petrolífero susceptível de exploração industrial, esta será regulada
pelas disposições vigentes do Código de Minas ou das leis especiais
que regerem a matéria, cabendo à União e ao Estado de Alagoas, se
a lavra fôr concedida a terceiros, direito a indenização de tôdas as
despesas efetuadas com as pesquisas, além da percepção das taxas
ou quaisquer tributos que lhe sejam concedidos por lei;
15 - O presente têrmo está isento do pagamento do sêlo por
se tratar de assunto de interêsse do Govêrno Federal.
E, por assim estarem ajustados, etc.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Departamento Nacional da Produção Mineral

Nomes dos técnicos dêste Departamento, a serem submetidos
ao Sr. Governador de Alagoas para a escolha do representante do
Govêrno Federal nas pesquisas de petróleo naquele Estado:
Engenheiro de Minas, classe K - Afonso Cesário de Faria
Alvim.
Engenheiro de Minas, classe K - Francisco de Paula Boa Nova.
Engenheiro de Minas, classe K - José Fiuza da Rocha.
Engenheiro de Minas, classe K - Abel Paulo de Oliveira.
Engenheiro de Minas, classe K - Evaristo Pena Scorza.
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Orçamento Para custeio de uma sondagem profunda em Alagoas

Sonda de percussão
Período de um mês

Pessoal:
1 sondador .. .............
1 foguista a 10$000 ....... .
4 trabalhadores a 8$000 ... .

650$000
300$000
960$000

1:910$000
2 turmas - 2 x 1:910$000 . . . . . . . . . . . . 3:820$000
1 ferreiro . . . . . . . . . . . . . . . . .
450$000
2 auxiliares a 8$000 . . . . . . .
480$000
930$000

4:750$000

Material:
Combustível:
8 metros cúbicos de lenha por dia, a 10$, 80$ x 30 dias
Lubrificante:
óleo fino ........................... .
óleo grosso ......................... .
Querosene ....... · · · · · · · · .......... .
Graxa ............ · · · · · · · .......... .

2:400$000

7$500
2$500
1$000
3$000

14$000
14$000 x 30 dias ............................... .

420$000
2:820$000
1:430$000

Eventuais, consertos, etc ....................... .
Total em um mês:
Pessoal ........... · · · · · · · · · · · · · · · .... · · · · · · · · · · ·
Material ...................................... .
Eventuais ......... · · · · · · ....... · ..... · · · · · · · · · · ·

4:750$000
2:820$000
1:430$000

Total anual ............................... .

9:000$000
108:000$000

Importa o orçamento anual das despesas de custeio da sondagem profunda em Alagoas em cento e oito contos de réis ....... .
(108: 000$000.)
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Doe. n. 8

MANIFESTO DA COMPANHIA PETRóLEO NACIONAL S. A.
Estando demonstrada a possibilidade da existência do petróleo
no Riacho Doce, Estado de Alagoas; havendo o benemérito Govêrno
dêsse Estado contratado com a firma Piepmeyer & Comp., de Kassel,
Alemanha, estudos geofísicos da Electrische Bodenforchung (Elbof) ,
para a determinação das melhores estruturas e pontos mais apropriados para as futuras perfurações; estando assegurado por proposta o financiamento ilimitado para abertura de quantos poços
forem necessários, construção de refinaria, fornecimento de reservatórios, e de todo o aparelhamento para montagem de um grande
parque petrolífero, a ser pago com a porcentagem do petróleo produzido, tornou-se necessária a imediata constituição definitiva da
Companhia Petróleo Nacional S. A. (em formação).
Em vista disso, e depois de apurado estudo da matéria, os incorporadores assentaram na forma abaixo, a qual, não trazendo
nenhuma desvantagem aos primitivos tomadores de ações, permite
a constituição imediata, já agora de imperiosa necessidade. A forma
assentada foi a seguinte:
O capital da companhia será de 10. 000: 000$000 (dez mil contos
de réis) dividido em 100. 000 ações ao portador, de 100$00, cada
uma, e realizado da seguinte maneira:
I

Cem contos de réis em ações ao portador, representados por
mil ações, que serão oferecidos a subscrição pública pelo prazo de
quarenta e oito horas a contar da data dêste manifesto, simultâneamente nos escritórios da Companhia em Maceió e no Rio de
Janeiro, à rua do Rosário n. 0 134, e em São Paulo no escritório da
AMEP (Aliança Mineração e Petróleo Limitada), Praça da Sé, 83,
3. 0 andar, telefone 2-1239. Uma vez completada a subscrição dessas
mil ações, as subscrições subsequentes serão recusadas, ainda que
feitas dentro do prazo estabelecido.
II

Nove mil e novecentos contos, representados por noventa e
nove mil ações, que serão entregues ao engenheiro Edson de Car-
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valho,_ principal incorporador, em pagamento do fundo de incorporaçao, o qual passará a constituir o patrimônio da sociedade, com
todo o seu ativo de bens e direitos livre e desembaraçado de qualquer onus, e formado por:
a) Um poço de 265 metros, em abertura no Riacho Doce em
perfeitas condições técnicas, com intensa vasão de gaz a partir de
8 de junho de 1935, e impregnações indicativas de petróleo.
b) Uma sonda devidamente aparelhada, com aproximadamente quinhentos contos de material, oficina mecânica, dois almoxarifados de sobressalentes, mil e oitocentos metros de tubos de revestimento, dependências, benfeitorias, tudo em perfeito estado de
conservação e funcionamento.
c) Oito mil hectares de concessões para exploração do petróleo e outros produtos de subsolo pelo prazo de trinta anos, a contar
de 1930, com os respectivos contratos legalmente registrados no
competente cartório de registro de títulos e documentos e no cartório geral de hipotecas de Maceió.
d) Uma propriedade de dois mil hectares, também livre e desembaraçada de quaisquer onus, sita em Carro Quebrado, Município de Camaragibe, Alagoas.
e) Registro de manifestos de jazidas e outros direitos e contratos particulares atinentes aos fins comerciais e industriais da
emprêsa.
f) Direito a isenção de impostos estaduais por dez anos concedido pela Lei n. 1 .196, de 20-6-1930, do Estado de Alagoas.
g) Ampla concessão e autorização do Govêrno Federal compreendendo pesquisas e lavras efetivas, para exploração de jazidas
minerais no Estado de Alagoas, em virtude do Decreto Federal n.º
21.295, de 8-4-1932.
h) Proposta de financiamento.
Todos os documentos, a que se refere o presente manifesto, se
acham à disposição dos interessados, na sede da emprêsa em formação, desde o dia 18 de abril de 1932, em que foi lançado ao conhecimento público o seu primeiro prospecto de subscrição.
A sociedade recebe êsse fundo de incorporação livre e desembaraçado de onus ou responsabilidade. O engenheiro Edson de Carvalho obriga-se a indenizar com ações a todos quantos concorreram
com serviços ou materiais para a constituição do referido fundo de
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incorporação. Todos os prestadores de dinheiro, isto é, todos os subscritores de ações, receberão do engenheiro Edson de Carvalho o número de ações, que tomaram, caso as integralizem no prazo de sessenta dias. Os que não aceitarem esta forma poderão receber as
entradas feitas, acrescidas dos respectivos juros legais.
Os primitivos subscritores de ações que não quiserem receber
a devolução de seu dinheiro nem integralizá-las dentro do prazo estabelecido, perderão sôbre elas qualquer direito.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1936. - Os incorporadores: -

Edson de Carvalho. - Lino Moreira. Dias. - J. B. Monteiro Lobato.

Abner Mourão. -

Ednan

(Publicado no Correio da Manhã de 24 de janeiro de 1936).

RELATóRIO DO GENERAL J. C. HORTA BARBOSA AO
PRESIDENTE DA REPúBLICA SôBRE SUA VIAGEM
AO PRATA, EM ABRIL DE 1939.

Senhor Presidente,
Ao regressar das Repúblicas do Prata, tenho a honra de fazer
a Vossa Excelência um relato do que me foi dado ver e observar
no Uruguai e Argentina, concernente à indústria petrolífera.
URUGUAI

Existe no Uruguai um órgão industrial do Estado, "Administracion Nacional de Combustibles Alcohol y Portland", que explora
e administra o monopólio do alcool e do petróleo e seus derivados,
além de fazer a importação de cimento e carvão para os serviços
públicos.
:msse órgão, criado em 15 de outubro de 1931, vem cumprindo,
por etapas, as complexas atribuições que lhe foram conferidas.
No setor petróleo, iniciou suas atividades como simples importador de subprodutos. Hoje, destila tôda a gasolina e querosene
de que carece o Uruguai, abastece parte do mercado paraguaio e
ainda vende a certas cidades do Rio Grande do Sul.
A A. N. C . A. P. , antes de iniciar a construção de sua modelar refinaria "La Texa", sita em Montevidéu, mandou à Argentina
um grupo de engenheiros aperfeiçoar-se na complexa técnica de
destilar o petróleo.
A refinaria, adquirida por concorrência pública, custou ..... .
$4. 488. 389. 56 pesos uruguaios, dos quais $1. 619. 957. 67 referentes
a edifícios, terrenos e instalações fixas.
O capital inicial foi constituído pela emissão de títulos chamados "Dívida Industrial do Uruguai" até o limite de ........... .
$6. 000. 000. 00, dos quais só foram realmente emitidos ........... .
$5. 000. 000. 00, utilizados unicamente como garantia de créditos
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bancários para a aquisição da refinaria, não existindo, portanto,
nenhum dêsses títulos no mercado de valores.
A Dívida Industrial não foi amortizada, pois não tendo sido lançada no mercado, constitui uma inversão a realizar-se.
Depois de feitas anualmente as deduções para atender aos
fundos de depreciação, reservas especiais e extraordinárias, normais
em organismos dessa natureza, a A. N. C. A. P. entrega 80 % de sua
renda líquida ao Tesouro Nacional.
Ademais, paga todos os impostos e taxas correntes no País, sem
qualquer proteção alfandegária ou privilégio.
Acha-se organizada em bases rigorosamente comerciais e industriais, possuindo ampla autonomia.
Sua refinaria só começou a funcionar em janeiro de 1937,
e suas reservas, constituídas pela acumulação progressiva de capitalização legais, amortizações, etc., montando a doze milhões e meio
de pesos uruguaios em dezembro de 1938, atestam o êxito absoluto
dêsse organismo modelar.
Como se disse acima, "La Texa" refina a totalidade da gasolina e querozene consumidos no Uruguai. Dêsse total, cêrca de 52 %
resultam da importação direta do óleo bruto pela A. N. C. A. P. em 2 navios tanques arrendados. Os restantes 48% de cru são importados diretamente pelas companhias estrangeiras, que o entregam. A "La Texa" para refinar, pagando por metro cúbico uma
quantia estabelecida semestralmente, de acôrdo com um convênio
assinado em fevereiro de 1938.
A A. N. e. A. P. para cada tipo de cru entrega uma certa quantidade fixa de gasolina e querozene às companhias.
Resulta dêsse convênio que não há importação de destilados,
cujo mercado interno também se acha regulado pelo referido instrumento, que atribuiu quotas para a distribuição ao público, tomando como base as vendas de cada um em 1936. Para os aumentos anuais de consumo, os primeiros 10% caberão sempre a
A.N.C.A.P. e o restante a todos os distribuidores, inclusive a
A. N. C. A. P. proporcionalmente às vendas em 1936.
Verifica-se dêsse mecanismo que a quota do organismo oficial
cresce mais ràpidamente do que as atribuídas às companhias estrangeiras.
É fácil concluir que o Uruguai já tendo realizado o monopólio
da refinação, caminha seguramente para o da distribuição.
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O Diretório da A. N. e. A. p. franqueou ao meu exame tôdas
as suas instalações, quer comerciais, quer industriais. Pude analisar
sua perfeita organização contábil, onde me foram mostrados até
os custos industriais.
Submeti ao Diretório da A. N. C. A. P. um questionário, adrede
preparado, e contendo tôda sorte de indagação sôbre a organização,
funcionamento, política e estado atual dêsse organismo. Não só todos os ítens foram satisfatóriamente respondidos, como também
forneceram-me cópias de documentos que, por sua natureza especial, não havíamos solicitado. Assim é que trouxe cópia, entre outros, do contrato de fornecimento de óleo cru, feito com o "Anglo
Ecuatoriam Oilfields", contrato de arrendamento de navios tanques, contrato de arrendamento de navios por viagem, contrato para o estabelecimento de agências no interior, contrato para revendedores, contrato com Foster Wheeler Ltd. para o fornecimento da
refinaria, enpecificações para o fornecimento de tubulações especiais, especificações para a compra de tanques e accessórios, especificações para a aquisição de navios-tanque, etc., etc.
Recebi, também, dossier especial descrevendo em detalhe o
funcionamento da contabilidade, assim como dos processos adotados para a determinação dos custos industriais. Tôda essa documentação se faz acompanhar de gráficos elucidativos.
Os combustíveis líquidos destinados ao consumo de caminhões,
taxis, ônibus e máquinas agrícolas gozam de isenções especiais de
impostos. São vendidos a preço reduzidos e se distinguem por colorações particulares.
Tôdas as atividades concernentes ao petróleo no Uruguai se
acham entregues unicamente à A. N. C. A. P., que também controla os serviços de pesquisa em todo o território, custeando com suas
rendas êsses trabalhos.
Não só o Senhor Presidente da República, como também o
Diretório da A . N . C . A. P . , pelo seu Presidente Don Carlos de Castro, puseram à inteira disposição seus laboratórios, oficinas, instalações industriais e comerciais, para neles estagiarem nossos técnicos.Ofereceram-nos também assessoramento técnico, à semelhança do que fêz a Argentina com o Uruguai, quando foi do projeto,
concorrência, construção, recebimento e funcionamento inicial da
refinaria de "La Texa".
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Verifiquei, Sr. Presidente, que a A.N.C.A.P. é um organismo cheio de vitalidade, dirigido por homens de notória idoneidade
moral e capacidade administrativa e técnica; dotado de ampla autonomia, superintendendo tôdas as atividades que se relacionam
com o petróleo, desde a pesquisa, até a venda direta ao público;
com uma organização nitidamente comercial e industrial, moldada
nos processos mais modernos de racionalização; sem proteção aduaneiras, nem privilégios, mas controlando de modo absoluto a destilação e a distribuição, tendo assegurado, em curto prazo; o monopólio
daquela e marchando seguramente para o desta. É um organismo
que, além de entregar ao Tesouro da República 80 % de suas rendas líquidas, ($1. 750. 000. 00 em 1938), contribui também com ....
$60. 000. 00 a $70. 000. 00 pesos anuais para cobrir os deficits das
estradas de ferro do Estado e paga, ademais, todos os impostos que
gravam os combustíveis líquidos.
Além dessas atribuições, ainda a A. N. C . A. P. regula os preços do carvão mineral importado, tendo conseguido que as companhias estrangeiras, que dominavam êsse setor, baixassem de cêrca
de 30 % os preços de venda dêsse combustível, mercê da intervenção
direta ao mercado, importando e vendendo ao público sem intermediários. Hoje a secção de carvão só existe para suprir as necessidades dos serviços públicos e com êsse aparêlho permanentemente organizado exercer uma ação catalítica, evitando que os importadores novamente elevem os seus preços, auferindo lucros exagerados em detrimento da economia popular.
Mas, Sr. Presidente, essa vitória do organismo estatal não foi
alcançada senão à custa de duros esforços, enfrentando a ofensiva
do trust internacional, multiforme em seus processos e métodos
para evitar a criação dessa indústria base, indo desde o subôrno da
imprensa e homens de govêrno, até o ataque pessoal à honorabilidade dos homens a quem o Govêrno uruguaio confiara a tarefa
honrosa e árdua de libertar o país da tutela estrangeira no setor
petróleo.
Por vêzes, falseando dados, chegou a impressionar os dirigentes
do país amigo, e quase levá-lo à certeza de que a implantação da indústria de refinação traria prejuízos e ônus ao Estado, além do encarecimento certo dos combustíveis.
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Procuraram principalmente demonstrar que não seria econômica uma refinaria com a capacidade apenas de 4. 000 barris diários, quando as que possui o trust destilam para mais de 100.000
barris; afirmaram que o Govêrno uruguaio não teria onde comprar o óleo bruto, e, se o conseguisse, não haveria como transportá-lo; declararam que nenhuma das grandes companhias que fabricam destilarias se apresentaria à concorrência pública, pois não
teriam coragem de contrariar os interêsses dos seus maiores clientes; esclareceram que na hipótese do Govêrno uruguaio chegar a
montar a destilaria não teria como fazê-la funcionar eficientemente pela falta de técnicos especializados e que conhecessem os segredos de tão complexa indústria; insistiram sobretudo em que o
Uruguai não possuía dinheiro bastante, em divisas internacionais,
para adquirir um parque industrial de elevado custo inicial. Não
seria demais esclarecer que essa solerte ofensiva, desfechada com
vigor e inteligência, nunca partiu ostensivamente das companhias
.estrangeiras. Estas sempre agiram e ainda agem por intermédio de
terceiros, quase sempre nacionais, buscando freqüentemente a aliança das oposições e dos descontentes, que os há em tôda parte.
Grandes clientes de publicidade, generosamente paga, em uma
imprensa relativamente pobre, obtém com isso quando não a campanha aberta contra o organismo estatal, pelo menos o silêncio,
sem uma palavra de defesa.
O Govêrno uruguaio enfrentou e venceu, em curto prazo, tôdas as dificuldades, agindo com coragem, decisão e acêrto, e sobretudo confiando e apoiando os homens a quem havia cometido asolução do problema.
O Diretório da A.N.C.A.P., preliminarmente, enviou técnicos
nacionais primeiro à Argentina, depois aos Estados Unidos, para
:se aperfeiçoarem nos diversos ramos da indústria; obteve simultâneamente o assessoramento técnico dos Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Argentinos, na pessoa dos Engenheiros Juan Cattinari e
Enrique Cánepa, grandes autoridades na matéria, o que foi de
.grande proveito, pois os engenheiros uruguaios que haviam estagiado em outros países não podiam possuir o tirocínio que só largos
anos de prática podem dar; enquanto procedia a concorrência para
.a aquisição da destilaria, assinava com a Anglo Ecuatoriam Oilfields Ltd. um contrato para o fornecimento de 2. 910. 000 barris de
-Oleo cru, em entregas parceladas, durante cinco anos. Três grandes
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firmas apresentaram-se para o fornecimento da destilaria, sendo
preferida a proposta de Foster Wheeler Ltd., de Londres.
Não dispunha, porém, o Govêrno uruguaio de divisas de curso internacional para a compra à vista da instalação.
Nessa ocasião intervêm duas novas entidades auxiliares para
possibilitar a operação. De um lado o Midland Bank Ltd., de Londres, fêz à A. N. e .A. P . um empréstimo do valor total da refinaria, ao juro de 3%, prazo de 4 anos, com amortizações trimestrais.
Com o produto dêsse empréstimo a A. N. C. A. P. efetuou o pagamento à vista a Fortes Weeler Ltd. Intervém então o Banco de la
República Oriental del Uruguai - servindo de fiador perante o
estabelecimento de crédito inglês - e recebendo em caução os títulos da Renda Industrial del Uruguai acima referidos. Ao mesmo
tempo, fizeram-se os contratos para o arrendamento de navios tanques, a fim de assegurar o transporte do petróleo cru. Assinado o
contrato para o fornecimento da refinaria, Foster Wheeler Ltd. deu
início à construção na Inglaterra e U. S. A. dos equipamentos, sendo designado fiscal, com amplos poderes, o Engenheiro Vegh Garzón, atual gerente da A. N. C. A. P. e que recentemente estêve no
Brasil como conselheiro técnico de um Estado interessado na montagem de uma refinaria.
A seguir, procedeu-se a montagem, sob a chefia do Engenheiro
Garzón, auxiliado por outros técnicos uruguaios e operários especializados cedidos pelo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Argentinos, tais como capatazes de montagem, operadores, bombeiros, etc.,
tudo sob a supervisão do Engenheiro Cánepa.
Posta em funcionamento, desde logo "La Texa", já então dirigida exclusivamente por técnicos uruguaios, revelou-se excepcionalmente eficiente, trabalhando à unidade de cracking Dubbs, sem
interrupção durante 118 dias de 24 horas, batendo assim o record
mundial em instalações dêsse tipo. Verificou-se, também, que os destilados eram de alta qualidade e produzidos a preço econômico.
A A. N. C. A. P. lança seus produtos no mercado e consegue,
desde logo, uma forte baixa nos preços de venda ao público. As
vendas realizadas pela A. N. C. A. P., que montam a $9. 037. 657. 00
em 1933, atingiram a elevada importância de $32.900.000.00 em
o que dá bem idéia do progresso do organismo.
Nova ofensiva é desferida, agora contra a qualidade dos produtos. Mas a A. N. e. A. P. organiza um serviço perfeito de distri-
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buição em todo o país, instala bombas para atender diretamente ao
público, controla os preços, faz uma propaganda inteligente do destilado nacional e vence também essa etapa; impõe de tal maneira a
alta classe de seus produtos que são as próprias companhias estrangeiras que vêm procurá-la para contratar a refinação de seu óleo
bruto, para vendê-los rotulados com as suas marcas de fama mundial.
Atualmente "La Texa" trabalha com uma sobrecarga de 40 %.
Para atender ao suprimento complementar de cru, necessário a
êsse acréscimo de produção, fêz uma concorrência pública e foi
justamente o trust, que antes havia assoalhado a impossibilidade
de o Govêrno uruguaio obter essa matéria-prima, quem se apresentou oferecendo os menores preços.
A destilaria de "La Texa", além de haver acumulado em dois
anos reservas que representam duas vêzes o seu custo total, vem
satisfazendo regularmente em libras os compromissos decorrentes
da sua aquisição.
A última prestação será liquidada em novembro do corrente
ano. A diferença entre o preço pago hoje pela importação do óleo
bruto e o que o país pagava pelo distilado, vem fornecendo divisas
internacionais para cobrir largamente as prestações devidas ao Midland Bank Ltd.
Surgiu assim uma poderosa indústria que, dispondo de início
sàmente do capital crédito, em curto prazo libertou o país da importação de destilados, criou com o seu funcionamento um capital altamente remunerador, vem-se pagando por si, facilitou a circulação da riqueza pela sensível baixa nos preços dos combustíveis,
trouxe uma econômia permanente de cambiais para a Nação; contribui para cobrir o deficit das estradas de ferro do Estado; paga os
mesmos impostos e taxas que recaem sôbre as companhias estrangeiras e contribui com mais de um milhão de pesos de sua renda
líquida para o Tesouro, além de dar ocupação a cêrca de 700
operários.
Vê-se assim, Sr. Presidente, como é grande a vitória uruguaia.
Mas o país amigo ainda luta para dominar o mercado de lubrificantes, esforça-se em obter o monopólio da distribuição, empenha-se para construir sua própria frota, para ir buscar o óleo bruto, on-
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de puder encontrá-lo mais barato, para deixar no país integralmente o produto dos fretes e seguros, para ficar a coberto das surprêsas
de uma guerra, que poderão implicar na requisição dos atuais navios arrendados de bandeiras estrangeiras, para ficar a coberto das
influências do trust no estabelecimento dos preços internacionais
de arrendamento de navios.
Ademais, a luta não cessou, pois que as grandes companhias
estrangeiras parece que influem na alta artifical dos preços do
óleo bruto e na baixa, também artificial, dos preços dos destilados,
para uma renovada campanha tendente a demonstrar que destilar é
um mau negócio para os países que não possuem cru ou não contam com um mercado tal que comporte as grandes destilarias.
Essa campanha visa também forçar a A. N. e. A. P. a baixar o preço
cobrado pela distilação do bruto pertencente ao trust, pois o convênio que regula a matéria amarra êsse custo industrial ao preço
internacional do cru.
Há também uma circunstância, Sr. Presidente, que se tem prestado no Uruguai à renovação da luta do trust contra a A. N. e. A. P.
Refiro-me às periódicas modificações de Govêrno. Os novos governantes, por não possuirem um natural conhecimento do assunto
em tôda a sua complexidade, são assediados por uma tenaz campanha nos moldes da já referida acima, com a participação da imprensa, que faz côro com a que paralelamente se desenvolve no
parlamento.
Apesar de todos êsse precalços, são tão superiores os objetivos políticos e econômicos perseguidos pela instituição uruguaia,
são tão evidentes os resultados obtidos, que ela vem vencendo galhardamente a sua batalha, mercê dos homens que lhe dirigem os
destinos, animados sempre de incansável ardor patriótico, inabalável confiança na obra que realizam, austeridade moral sem par,
capacidade técnica invejável e.sobretudo a certeza de bem estarem
servindo a sua pátria.
O Govêrno uruguaio recebeu a nova legislação brasileira sôbre
o petróleo com especial agrado, pois os objetivos que o Govêrno
de Vossa Excelência teve em mira ao promulgá-la, coincidem precisamente com os da Nação vizinha, que vê na execução da nossa
lei o fortalecimento indireto da sua política, considerada corno uma
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política sul-americana de petróleo, tendente a libertar os países
dêste continente da influência dos trusts, pela realiação de uma
indústria estatal, fórmula considerada como a mais adequada para
dominar os fortes interêsses alienígenas feridos e proporcionar ao
Estado recursos especiais para os trabalhos onerosos da pesquisa
e lavra do petróleo, possibilitando, ao mesmo tempo, os fundos
indispensáveis à construção das rêdes nacionais de auto-estradas.
A recepção feita ao Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, quer pelo Govêrno própriamente dito, quer pela Administração
Nacional de Combustibles, Alcohol e Portland, quer pelas altas autoridades militares, foi expressamente carinhosa, expressivamente
cordial, demonstrando objetivamente o desejo de que bem cumpríssemos a nossa missão.
Abriram-se-nos de par em par as portas de sua indústria, mostraram-nos todos os segredos da administração, responderam a
perguntas que, em qualquer outra circunstância, poderiam ser julgadas indiscretas.
Indo além, puseram à disposição do Brasil todo o seu parque
industrial para nêle estudarem os nossos técnicos e ofereceram
insistentemente o mesmo assessoramento técnico que uma vez jâ
foram buscar na Argentina.
Ao General brasileiro o Exército do país irmão prestou significativas homenagens, recebendo-o fraternalmente, fazendo-lhe expressivas demonstrações de cordialidade, proporcionando-lhe visitas
a diversas unidades, destacando-se a feita à Escola Militar, onde lhe
foi dado presidir a tradicional cerimônia militar do abanderado,
que é a transmissão da função de porta-bandeira e quarda de honra
do pavilhão nacional aos alunos mais distintos do ano anterior.
Cumpre-me, Sr. Presidente, declarar a Vossa Excelência que a
minha missão foi notàvelmente facilitada, graças ao prestígio excepcional de que goza o 1'losso Embaixador naquele país, Sua Excelência o Dr. Batista Luzardo, que bem compreendendo a importância do assunto que me levava ao Uruguai, criou um ambiente
altamente propício ao meu objetivo. Desde o instante em que aportei
em Montevidéu, até o momento em que parti, o nosso Embaixador,
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incansàvelmente, acompanhou-me de manhã à noite, diligenciando
para que tudo me fôsse mostrado, proporcionando-me facilidades
de tôda ordem, desempenhando, enfim, de maneira ímpar as difíceis funções de Embaixador .
Cumpre-me ainda, Sr. Presidente, esclarecer que foi dada ao
presente relatório a nota de "Reservado", para atender a um pedido da Administracion Nacional de Combustibles, Alcohol e Portland,
pois nêle e nos anexos que o acompanham se contêm informações
não divulgadas mesmo no Uruguai.
ARGENTINA

A Lei n. 0 11. 668, de 21-12-1932, que reformou a anterior legislação argentina relativa à indústria estatal petrolífera, assim define as suas atribuições: cabe aos "Yacimientos
Petrolíferos Fiscales" (Y. P. F.) o estudo, a pesquisa e a lavra das
jazidas de hidrocarburetos, líquidos ou gasosos que o Estado possua ou venha a adquirir, assim como também a industrialização, o
transporte e o comércio de ditos produtos e seus derivados diretos ou
indiretos.
A administração está a cargo de um Diretório, nomeado pelo Presidente da República com a aprovação do Senado.
Para poder ser membro do Diretório, exigem-se condições semelhantes às previstas em nossa legislação.
Dos lucros líquidos anuais, caberão ao Tesouro Nacional, pelo
menos 10% e 50% obrigatóriamente serão distribuídos entre os
empregados e operários. O saldo resultante será invertido na ampliação da indústria.
O Diretório dispõe, dentro do orçamento anual, de ampla autonomia para adquirir todos os elementos necessários ao estudo,
pesquisa, lavra, industrialização, transporte e comércio do petróleo e seus derivados, podendo afastar-se das normas de concorrência pública mediante simples autorização do Presidente da República. Necessita também de aprovação do Presidente da República,
para as grandes aquisições e construções de imóveis, navios, oleodutos, novas plantas completas de elaboração e distribuição, cele-
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bração de convênios com as províncias, companhias e particulares;
assim como para as grandes operações de crédito, aumentos das tarüas de venda dos produtos derivados do petróleo, fixação das tarüas para uso dos oleodutos e as normas legais, administrativas e
financeiras que se estabeleçam para as vendas diretas ou por concessão. Em nenhum caso poderão ser vendidas as jazidas, destilarias e oleodutos pertencentes aos Yacimientes Petrolíferos Fiscales.
Anualmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales apresenta à Contadoria Geral da Nação um balanço geral da aplicação dos fundos
e um resumo do ativo e passivo, organizado pelo sistema de partidas
dobradas. Todos os fundos são movimentados livremente pelo Presidente do Diretório, de preferência por intermédio do Banco de La
Nación Argentina.
Anualmente serâ apresentada ao Poder Executivo e ao Congresso um relatório, contendo o balanço de lucros e perdas e obalanço do ativo, além de uma informação detalhada com dados comparativos das pesquisas, lavra, industrialização, comércio e transporte do petróleo e seus derivados.
Os materiais importados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales
estão livres, independentemente de qualquer formalidade, de todos
os direitos e taxas de importação.
Cabe privativamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales nomear todo o seu pessoal e aprovar o seu orçamento anual; o qual
deverá ser submetido em novembro a ratificação do Poder Executivo.
Se êste não se manifestar até 31 de dezembro, é considerado como
ratificado.
Verifica-se que os Yacimientos Petroliferos Fiscales Argentinos
superintendem a indústria petrolífera armados em suas linhas gerais das mesmas atribuições conferidas ao Conselho Nacional do
Petróleo.
Observa-se, porém, à semelhança do que foi dito, quando nos
referimos ao Uruguai, que somente um órgão superintende soberanamente, tôdas as atividades relacionadas com o petróleo.
A Argentina que, desde 1907, se ocupa com a indústria petrolífera, chegou a conferir aos Yacimientos Petrolíferos Fiscales os poderes acima enumerados, depois de uma evolução em sua legislação, sempre, e cada vez mais, tendentes a dar ao seu órgão estatal
uma autoridade sem paralelo com qualquer outro organismo da
administração; possibilitando-lhe agir no terreno econômico com a
-19-
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mesma liberdade com que agem as grandes companhias internacionais, por considerar essa a única maneira de poder enfrentá-las
com eficiência.
Verifica-se do estudo da evolução da legislação argentina, que
as atribuições concernentes ao setor petróleo, inicialmente dispersas
em diversos órgãos de administração pública, foram-se concentrando progressivamente em um único órgão, detentor de tôda a
autoridade e ao mesmo tempo de tôda a responsabilidade.
O Govêrno do país amigo tem a convicção de que a independência econômica e militar da Argentina repousam na posse pelo
Estado das jazidas de petróleo da nação e na perfeita organização de
uma indústria que explora essas jazidas, transporte, destile e distribua de maneira racional e econômica os derivados do petróleo.
Se olharmos a sua legislação mineira, vemos que depois de
conceder a companhias particulares, com relativa facilidade, a pesquisa e a lavra de suas jazidas de hidrocarburetos, passou a restringir progressivamente essas concessões, para chegar em 1935, com
o Decreto n.o 60.778, a declarar as concessões existentes, em vigor
sômente até 1945, e a cometer aos Yacimientos Petrolíferos Fiscales
a tarefa, em todo o território da República, de executar pesquisas
e lavra de petróleo nas suas grandes áreas de reserva continuamente ampliadas, e a permitir a pesquisa e lavra somente, e a juízo dos
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a companhias mistas argentinas,
com participação obrigatória do Estado, que nomeia o Presidente
e um têrço da diretoria, cabendo ao representante do Govêrno o direito do veto a qualquer decisão, mesmo da assembléia, desde que
possa, a seu juízo, comprometer os superiores interêsses da Nação.
Estamos informados de que até o presente o Govêrno não concedeu nenhuma autorização para companhias dessa natureza.
A legislação argentina não teve o caráter preventivo da nossa,
de maneira que quando o Govêrno começou a sentir os inconvenientes da liberdade até então concedida aos grandes interêsses internacionais, já existiam direitos assegurados em lei e muito profundas eram as raízes dessas entidades estrangeiras, senhoras de
concessões de lavra, refinarias e da posse de todo o aparêlho distribuidor, canalizando com isso somas enormes para fora do país e
debilitando a Nação. Outras razões também influíram na atual
política do país amigo. Assim é que as atuais reservas argentinas
são calculadas para suprir a nação somente durante um período
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de 12 anos, e o Estado impôs-se o dever de controlar, de modo absoluto a exploração dessas reservas, a fim de que não se processe
um esgotamento prematuro, pela extração desordenada dos poços
produtivos, visando lucros enormes imediatos, mais inutilizando
campos e levando a nação ràpidamente para a órbita dos trusts,
detentores das maiores reservas mundiais conhecidas.
Daí o critério adotado pelo Govêrno de empregar a mais aprimorada técnica na exploração de suas jazidas, estabelecendo regimens de produção rigorosamente científicos, extraindo somente
25% da capacidade dos poços, para prolongar-lhes a vida; com uma
admirável indústria de destilação, que busca continuamente, nos
mais modernos processos, a maneira de obter somente altos rendimentos e de preferência dos subprodutos nobres, justamente aquêles que, se tivessem de ser importados, drenariam maiores divisas
para o exterior.
1907 a 1922, a indústria estatal argentina revelou-se anêmica
e pràticamente dominada pelo trust, ao que parece pela deficiência de inversão de capitais por parte do Govêrno, pela falta de
técnicos, pela falta de homens de direção, pela dispersão de seus
serviços em vários órgãos da administração pública, e também porque a nação não havia compreendido o que representava o petróleo na sua economia.
Em 1922, é nomeado Presidente dos Yacimientos Petroliferos
Fiscales o General Enrique Mosconi. ~sse homem extraordinário,
hoje gravemente enfermo e a quem visitamos em Buenos Aires,
imprimiu novo ritmo à incipiente indústria, conseguindo em oito
anos de labor intenso, levá-la a uma situação vitoriosa frente aos
interêsses internacionais. Executou um largo programa de recuperação do terreno perdido, e ao deixar a presidência dos Yacimientos Petrolíferos Fiscales - por motivo de moléstia - já havia consolidado a grande obra, que honra hoje a nação argentina,
como uma demonstração notável da capacidade de um povo para
vencendo dificuldades de tôda a ordem, criar uma indústria admirável sob todos os seus aspectos, dirigida por uma administração
inigualável.
Difícil será discriminar as vantagens advindas à nação vizinha pela ação dêsse órgão estatal.
Pudemos observar, bem de perto, na visita feita aos campos
petrolíferos de Comodoro Rivadávia (Patagonia) a extensão dos
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benefícios trazidos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que a par
de uma obra de enriquecimento material do país, realiza outras
de alto alcance político e social.
Comodoro Rivadávia, situado a 1. 500 km ao sul de Buenos
Aires, ao ser descoberto o petróleo em 1907, era apenas um deserto
de areia, sem vegetação, batido por ventos inclementes, sem água,
sem chuvas, sem estradas, sem pôrto, enfim, era apenas uma
expressão geográfica. Hoje é uma cidade, dotada de todo o confôrto, onde vivem milhares de argentinos, com um alto padrão de
vida, com escolas primárias e técnico-profissionais, hospitais, cooperativas, um movimentado pôrto, uma central-elétrica, que é a segunda da Argentina, um magnífico quartel, uma estrada de rodagem que é a terceira em tráfego no país, habitações operárias e
piscina pública, dotadas de aquecimento.
Nota-se em tudo uma ordem admirável e em tôda parte vê-se
que o homem foi educado dentro de uma disciplina consciente.
Escolas, hospitais, pôrto, quartel, central elétrica, estradas,
confôrto e civilização, tudo isso foi construído e é mantido com os
lucros proporcionados pelo órgão estatal.
São dezenas de milhões de pesos gastos em elevar o padrão de
vida do homem, em formar-lhe o espírito, em transformá-lo em
agente de progresso, em habituá-lo ao espírito de cooperação, em
fazer do homem, um ser feliz, num meio em que a natureza é terrivelmente hostil.
A par dêsses benefícios, o engenheiro ou o operário, indistintamente, são amparados por uma admirável legislação social, que
prevê uma contribuição de $60. 00 por filho ao nascer, aumento no
ordenado de $10. 00 mensais por filho, aumentos certos de vencimentos por antiguidade, para aquêles que se revelam bons colaboradores, bonificações para os que se destacarem no zêlo e interêsse
pelo serviço, seguros especiais para os operários e coletivos para as
famílias, aposentadoria com vencimentos integrais, etc. E essa organização, cuja mostra vimos em Comodoro Rivadávia, se estende a
tôda a República, quer seja nos demais campos petrolíferos, como
Salta, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Santa Cruz, quer seja nas grandes
refinarias de La Plata, San Lorenzo, etc., quer seja ainda em todo
o aparêlho distribuidor.
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Intenso e largo é o programa de estudos geológicos que vem
sendo realizado em tôda a República, em busca de novos horizontes petrolíferos.
Assim é que só no ano de 1937 se efetuaram estudos geológicos
regulares nas províncias de Salta, Cordoba, San Juan, San Luis e
Mendoza, e, nos territórios de Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz e
Terra do Fogo, além de reconhecimentos nas províncias de Jujuy,
Tucumán, Corrientes e Santiago del Estero, parte oeste do território do Chaco e território do Chubut. Nesses trabalhos estiveram
empenhados 17 comissões de técnicos argentinos, pertencentes aos
quadros dos Yacimientos Petroliferos Fiscales e por êle pagos.
Simultâneamente inúmeras comissões topagráficas executaram levantamentos que se medem por centenas de quilômetros de
poligonais, centenas de quilômetros quadrados de levantamentos
estereofotograméticos, centenas de quilômetros quadrados de levantamentos taquimétricos, milhares de quilômetros quadrados de
triangulação.
Dispõem os Yiacimientos Petrolíferos Fiscales de aviões fotógrafo marca "Fairchild", providos de câmara angular "Zeiss" .
Simultâneamente outras comissões realizam nas regiões conhecidas como petrolíferas estudos geofísicos destinados a predeterminar a situação e condições das capas subterrâneas, aplicando
os quatro métodos: sísmico, gravimétrico, magnetométrico e geoelétrico.
Os levantamentos topográficos executados por exigência dos
estudos geológicos, se expressam por 25. 000 km2, com 10. 000 km
de poligonais taquimétricos.
Como se vê do exposto, Sr. Presidente, imenso é o labor executado pelos técnicos dos Yacimientos Petroliferos Fiscales, somente
nos serviços de pesquisa, sem que a nação tenha que dispender qualnos serviços de pesquisa, sem que a nação tenha que despender
qualquer recurso especial, pois a indústria estatal paga com os seus
lucros todo êsse trabalho.
Até 31 de dezembro de 1937, haviam sido perfurados 2.875
poços, dos quais se acham em produção de petróleo cêrca de 1. 800,
em produção de gás cêrca de 100, em perfuração, preparação e
montagem 100, em trabalhos de profundidade 380.
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Sómente em Comodoro Rivadávia, existem 30 perfuratrizes em
funcionamento, com um rendimento médio de 120. 000 metros
anuais perfurados.
Nesse campo a porcentagem de poços comerciais é de 41,2%.
Em tôda a Argentina os Yacimientos Petroliferos Fiscales perfuram anualmente, em serviços de exploração, cêrca de 40. 000 metros e em trabalhos de lavra própriamente dita, mais de 130. 000
metros, em quatro campos.
Pudemos observar que são utilizados equipamentos das mais
variadas procedências.
Há a preocupação de sempre adquirir o de melhor qualidade,
seja alemão, americano, suiço ou inglês.
Existem em Comodoro Rivadávia completas oficinas americanas, com fundição elétrica, que já executam até as peças mais delicadas, como sejam trepanos, bombas etc. Atualmente, já se fabricam perfuratrizes nessas oficinas.
Todos os trabalhos de perfuração são contínuos. A cada perfuratriz correspondem 3 turmas, de 4 homens e 1 mestre, trabalhando 8 horas cada uma.
Um engenheiro atende normalmente a várias perfuratrizes.
Excepcionalmente, como no caso das perfurações dirigidas, dentro do mar, há um engenheiro para uma perfuratriz.
Certos serviços, como montagem de tôrres, são pagos por empreitada, à razão de $700.00 argentinos. O "dia perforadora" médio
em Comodoro Rivadávia, que em 1927 era de 6,60 metros, hoje
atingiu 18,50. O tempo médio para perfurar um poço tem sido de
20 dias.
Em Comodoro Rivadávia existem várias jazidas em exploração,
ligadas por oleodutos que somam cêrca de 90 km.
Visitamos as da Zona Central, Caleta, Córdoba, Escalante, Cafíadon Perdido, Manatiales Behr, El Trébal e Pozos H.
Na Zona Central descobriu-se um segundo horizontu petrolífero, a cêrca de 800 metros de profundidade, portanto 200 metros
abaixo do primeiro.
Acaba também de ser assinalado um novo campo, distante 120
km do pôrto, em Cerro Abiganado.
Todos os trabalhos em Comodoro Rivadávia são feitos utilizando energia elétrica, fornecida por uma central de 25. 000 kw, que
transporta a energia a 80 km em alta tensão de 35. 000 Volts.
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A cada série de poços, em média 20, correspondem coletores de
petróleo, com a capacidade para armazenar um dia de produção.
Os poços antigos distavam entre si, em média, 120 metros. Hoje a
boa técnica indicou para Comodoro distâncias médias de 250 metros,
mais ou menos.
Comodo Rivadávia para seus 1 . 700 poços em exploração, está
dotado de todo o imenso, complexo e variado equipamento moderno,
tendente a recuperar o gás natural, separar a água do petróleo,
injetar os gases para aumentar a produção dos poços, extrair dos
gases as gasolinas especiais, limpeza dos poços, para aumentar-lhes
a produção, aparatos moderníssimos para as perfurações dirigidas
dentro do mar, equipamentos especiais para, por meio de balas de
aço, disparadas dentro das tubulações profundas, atravessá-las,
abrindo orifícios que venham aumentar a produtividade dos poços,
etc., etc.
Tudo é feito com operários e técnicos argentinos, excetuando-se apenas o contrato com a Companhia Schlumberg & Fils, de
Paris, detentora da patente para determinação dos diagramas elétricos das perfurações.
Cada perfil elétrico é pago à razão de $500.00 argentinos, e a
operação dura, em média, 6 horas para um poço de 1. 000 metros.
Trabalham em Comodoro Rivadávia 45 engenheiros, 112 técnicos das escolas industriais, e uma população de 10. 000 habitantes; dispõe a cidade de 700 telefones, 305 veículos, 1 . 200 prédios
ocupados por empregados, 27 banhos públicos com água aquecida,
cêrca de 2. 000 alunos nas diferentes escolas.
Os Yacimientos Petroliferos Fiscales têm a seu cargo os serviços de restaurantes, padaria, açougue, quitandas, cine-teatro, sapataria, alfaiataria, etc.
A vida de um poço, em Comodoro, é, em média de 10 anos.
Existem, porém, poços, como o n. 0 4, que em 20 anos já produziu
130.000 m3.
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A produção atual diária em Comodoro é de 3. 667 m3. Existem
ao todo 30 aquipamentos em trabalhos de perfuração e foram perfurados 135 poços em 1938, com um custo médio, por poço, de
$75. 000. 00.

Tivemos a oprtunidade de constatar quão perfeita é a organização administrativa em Comodoro Rivadávia. Todo o organismo está
debaixo das ordens de um Administrador-geral, por delegação do
Diretório dos Yacimientos Petroliferos Fiscales.
Os trabalhos técnicos propriamente ditos, são dirigidos por
um engenheiro principal, auxiliar imediato do Administrador, e
compreendem os serviços de perfuração, exploração, técnico, produção, orçamentos e auxiliares.
Dependendo diretamente do Administrador-geral existem a Secretaria, serviços gerais, serviços geológicos, contadoria, serviço médico, vigilância e contrôle, prevenção de acidentes, etc.
Cada um dêsses serviços compreende vârias divisões e subdivisões.
Observa-se em tôda a parte uma disciplina sem par, uma hierarquia bem definida e a mais perfeita ordem em todos os serviços, que funcionam como se fôssem peças de uma única máquina.
Tudo é previsto, tudo é controlado, para tudo há orçamento, para
tudo há um responsável.
Conclui-se que o êxito de tão formidável organização repousa
na alta capacidade técnica de seus dirigentes, na valorização docapital homem ao mais alto grau, pela instrução, pelo confôrto, pela
educação cívica e moral, pelo gôsto, pela responsabilidade, pelo hábito da disciplina e do trabalho.

A produção de petróleo bruto dos Yacimientos Petroliferos Fiscales se elevou de 835. 564 toneladas em 1934, a 1. 430. 599 toneladas
em 1938. Esta última cifra representa cêrca de 331/2% do consumo
da Argentina e é superior, em cêrca de 300.000 toneladas ao consumo do Brasil.
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A produção total da Argentina de óleo bruto, durante o ano de
1937, foi de 2.600.112 toneladas, e o consumo total de 4.334.698
toneladas, o que revela uma importação de 1. 734. 586 toneladas e
uma produção nacional de 60%.
Podemos observar que o aumento da produção da emprêsa fiscal se faz mediante sérios trabalhos de pesquisas a lavra, sem submeter os novos campos a uma exploração intensiva e esgotadora,
mas de forma racional e inteligente, de acordo com um plano preestabelecido e que se funda no estudo real e efetivo da potencialidade das jazidas, dos elementos de armazenagem, transporte, refinação etc., tendo em conta também a colocação dos diversos produtos, isto é, o consumo.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales possuiam em 1921, uma frota
própria de 17 . 000 toneladas, para o transporte de seu óleo bruto
de Comodoro a La Plata. Hoje conta com uma frota de navios tanques de 84. 200 toneladas.
Verifica-se o crescimento paralelo da produção com os meios
próprios de transporte, e o crescimento também paralelo da capacidade das destilarias do organismo para refinar todo o petróleo
produzido, ao mesmo tempo que cresce proporcionalmente o mercado de consumo.
Existe em todo êsse complexo, que vai da pesquisa em busca
de novas jazidas, até a venda direta ao público, uma grande harmonia de direção só possível porque na Argentina um só órgão superintende tôdas essas atividades, de exercício tão diverso, mas tão
correlatas no seu todo, dando somadas uma única resultante: o
combustível nacional a baixo preço.
A Argentina caminha seguramente para o seu objetivo final,
consubstanciado no lema: - o mercado nacional deve ser reservado
exclusivamente para o petróleo nacional.
Em completa coincidência com as idéias econômicas modernas
e com as práticas comerciais modernas.
Por vêzes a opinião pública argentina se impacienta, porque o
seu organismo fiscal não produz o total do consumo, esquecendo
que duas razões se opõem a que se extreme a extração do petróleo
em relação com as disponibilidades: uma permanente, de caráter
técnico, relacionada com o potencial das jazidas, que aconselha pro-
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longar a vida dos poços mediante uma exploração racional; outra
circunstancial, destinada, na opinião do Presidente dos Yacimientes Petroliferos Fiscales, a desaparecer em curto prazo e que tem
origem: l.º) - na incapacidade momentânea para explorar cientificamente novas jazidas, que esperam maquinismo e aparelhagem
já encomendadas; 2. 0 ) - deficiência passageira de transporte, visto
como já se acham encomendados novos navios tanques; 3.º) - porque ainda está em montagem a nova grande unidade de La Plata.
Há também a considerar as novas plantas de armazenamento e
distribuição já em construção.
Os Yacimientos Petroliferos Fiscales lavram, transportam, destilam e distribuem quantidades sempre crescentes somente de petróleo nacional, mas isso só pode ser alcançado mediante a integridade funcional e equilibrada de todos os seus órgãos de trabalho e
produção.
Essa marcha segura e ascendente só foi possível a partir de
1922, quando o Gen. Mosconi, obteve do Govêrno a política de
concentração dos diversos organismos que tratavam isoladamente
dos variados aspectos do problema e deu início a construção de refinarias pelo Estado. Nessa ocasião o total do ativo era de ....... .
$8. 500. 000 de pesos, fornecidos pelo Govêrno. Hoje o último balanço acusa um ativo de $450.000.000 de pesos, ou seja, cêrca de dois
milhões de contos de reis.
Yacimientos Petroliferos Fiscales pagam ao Govêrno as mesmas
regalias que as companhias particulares pelo óleo bruto extraído de
suas jazidas, e que oscilam entre 8% e 12%; fêz baixar o preço da gasolina que era em 1920, de 35 centavos por litro na Capital, e, no
interior sensivelmente mais alto, porque acrescido do transporte,
fêz baixar, digo, continuamente, êsse preço à medida que sua produção de destilados aumentava, até atingir em 1933, a 18 centavos.
Nessa ocasião foi criado o impôsto de 5 centavos destinado exclusivamente à construção de auto-estradas, passando-se, portanto, a
vender o litro a 23 centavos, o que se conserva até hoje; estabeceu, além disso, o preço único em todo o território da República;
com o produto dos 5 centavos a Argentina construiu em 6 anos
48. 000 quilômetros de uma explêndida rêde de estradas de rodagem, com cêrca de 3. 000 quilômetros de obras d'arte; contribuiu
com uma quantia variável para o Tesouro Nacional, e que em 1929
será de vinte milhões de pesos; fornece aos serviços públicos os
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seus produtos a preços do custo; enriqueceu a Nação com um ativo
de dois milhões de contos; aliviou a sua balança comercial de
enormes quantias; realizou uma fecunda obra social, sem unidade
conhecida capaz de medi-la em seus imensos benefícios; valorizou
o homem e valorizou a terra; criou uma indústria de destilação
comparável às mais perfeitas do mundo, e caminha com passo seguro para libertar inteiramente a Argentina do pesado onus de
importar petróleo bruto; conveceu a Nação de que o Estado como
órgão industrial e comercial era capaz de competir, com vantagem,
com as grandes organizações internacionais; firmou na América o
conceito de que o petróleo é um tesouro que pertence ao Estado, e
que a êle compete explorá-lo, não com o objetivo de distribuir dividendos, mas que os lucros dêsse negócio são reversíveis, voltam
por império da lei ao campo da especulação geológica, da determinação prática das jazidas, da industrialização do petróleo extraído
e de sua aplicação a fins sociais, dentro de normas comerciais que
permitem, ao mesmo tempo, a criação de novas e distintas riquezas.
A Argentina orienta a sua política de petróleo no sentido de:
l.º) - produzir o seu consumo;
2.º) - concentrar na mão do Estado o monopólio integral
de tôdas as atividades relacionadas com o petróleo e de
tôdas as jazidas.
Terríveis têm sido também na Argentina as dificuldades para
realizar êsse programa. Grandes são os benefícios até agora alcançados.
Não iremos repetir os aspectos diversos da luta com o trust.
Apenas recordaremos que o problema argentino, por ser mais complexo do que o do Uruguai, e porque já existiam poderosos interêsses
e direitos radicados no país, vem provocando uma luta muito mais
árdua do que naquele país. Mas a Argentina se ufana, justamente,
de ser o país que iniciou vitoriosamente na América, e, quiçá no
mundo, a luta contra os poderosos interêsses internacionais.
Possui o organismo estatal as destilarias de La Plata, Plaza
Huincul, Vespúcio, dei Norte, Godoy Cruz, San Lorenzo, que des-
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t.ilam a totalidade do petróleo produzido pelas jazidas do Govêrno, e
entregam ao consumo da nação 115 derivados de petróleo. Destacam-se entre outros, as gasolinas para aviação, o supergás, óleos
lubrificantes de tôdas as categorias, as benzinas de petróleo, produtos solventes, água-raz mineral, trementol, gasolinas industriais,
desnaturalizantes, inseticidas, 14 tipos diversos de asfaltos, 3 tipos
de soluções asfaltícas, parafínicas, graxas lubrificantes, etc .
A cada produto novo lançado pelo Yacimientos Petrolíferos
Fiscales verificou-se sempre imediata baixa no similar importado.
Também no setor da destilação possui a Argentina um notável
corpo de técnicos especializados. Agora mesmo acaba de adquirir
próximo a Buenos Aires uma área de terreno destinada a receber a
construção de laboratórios modernos, destinados a procederem pesquisas e investigações científicas puras no setor petróleo. E apesar
de possuir um númeroso e capaz corpo de técnicos, continua mandando, permanentemente, novos elementos para estudarem e incorporarem aos seus métodos e instalações as conquistas vertiginosas que se verificam na técnica do petróleo.
Visitamos detalhadamente a destilaria de La Plata, que é a
maior da Argentina e onde, no momento, se procede à montagem
de mais uma unidade, o que elevará a capacidade da mesma a cêrca
de 30 .000 barris diários.
Visitamos também as instalações existentes em Buenos Aires
para distribuição dos destilados. Possui o órgão fiscal tanques com
a capacidade para armazenar cêrca de 750. 000 m/ de petróleo
bruto e subprodutos.
Possui cêrca de 1. 000 agências, 500 subagências e mais de
4. 000 bombas de gasolina em tôda a República.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales fazem, no seu Departamento
de Seguros, os seus próprios seguros, realizando com os elevados
prêmios que pagariam às companhias especializadas um fundo que
tem lhe permitido construir imóveis, destacando-se a sua nova e
magnífica sede em Buenos Aires.
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Custeia na Universidade da Capital cursos especiais de petróleo, onde vai buscar os seus técnicos.
Tivemos por parte do Diretório dos Yacimientos Petroliferos
Fiscales a mais cordial recepção, notadamente do Engenheiro Ricardo Sylveira, seu Presidente, que nos proporcionou tôda a sorte
de facilidades para que bem pudessemas cumprir a nossa missão.
Acompanhou-nos pessoalmente a La Prata, às instalações existentes em Buenos Aires e na visita que fizemos a um navio-tanque
da frota nacional.
Convidou-nos, com insistência, a mandarmos nossas equipes de
técnicos para estudarem os segredos de procurar o petróleo, lavrá-lo,
destilá-lo e distribui-lo.
Ofereceu-nos repetidamente o assessoramento de seus técnicos
graduados para nos ajudarem com a sua experiência, a resolvermos
os intricados problemas de petróleo.
Pude observar que a nossa recente legislação petrolífera mereceu dos técnicos argentinos e dos homens do govêrno a maior simpatia, pois que nossos objetivos coincidem inteiramente com os da
Nação amiga, que vê no nosso programa de libertação, um fortalecimento para a sua própria política.
Visitamos também detidamente as destilarias "La Diadema" e
"La Campana", esta da Standard Oil e aquela da Shell Mex, ambas
na província de Buenos Aires. A primeira destila 10 . 000 barris e a
segunda 15.000, possuindo planta para lubrificantes.
Muito cordial foi a recepção que nos proporcionou o Exército
argentino. Graças a êle pudemos dentro do prazo exíguo ir a Comodoro Rivadávia, viajando em um dos melhores aviões militares
e atingindo aquela localidade em menos de 8 horas de vôo.
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Visitamos alguns estabelecimento militares e prestamos uma
homenagem junto ao túmulo de San Martin.
Também muito cordial foi a recepção do nosso Embaixador
acreditado junto ao Govêrno argentino, S. Ex.ª o Sr. Dr. Rodrigues Alves, procurou proporcionar-nos facilidades no cumprimento de nossa missão, secundado por todos os auxiliares da nossa
representação, notadamente o Sr. Dr. Otávio Abreu Botelho e o
Major Emílio Rodrigues Ribas Júnior, nosso adido militar.
De passagem pela cidade de Santos visitamos minuciosamente
os depósitos para cru e destilados pertencentes à Companhia Docas
de Santos e situados na Ilha de Barnabé, trazendo dessa visita a melhor das impressões.

CONCLUSÕES
a) -

Necessidade urgente e inadiável de enviar ao Prata o
maior número possível de técnicos, para se iniciarem no
estudo de tôdas as especialidades pertinentes ao petróleo;

b) -

concentrar no Conselho Nacional do Petróleo, desde já,
tôdas as atividades que se relacionam com os hidrocarburetos, dando execução integral ao Decreto-lei que o
organizou e especialmente ao previsto no Art. 13;

c) -

entrar em entendimentos objetivos sôbre a vinda de um
ou mais técnicos argentinos especialistas na lavra do
petróleo e organização de campos de produção;

d) -

vantagens evidentes da indústria estatal da refinação,
sob forma de monopólio, prevista já no Art. 13 do Decreto-lei n. 0 538, assunto êsse que já foi objeto de um Memorial do Conselho Federal de Comércio Exterior, devidamente informado a V. Ex.ª pelo Conselho Nacional de
Petróleo.
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e) -

intensificar metódica e continuamente os serviços geológicos e geofísicos tendentes a determinar novos horizontes petrolíferos;

f) -

dotar o Conselho Nacional do Petróleo de verbas generosas para que possa atacar com intensidade o problema
da determinação de campos petrolíferos e organizar a
produção.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 1939.
(a) Gen. Júlio C. Horta Barbosa

Presidente

O MEMORANDUM E A PROPOSTA DA "STANDARD OIL
OF BRAZIL" (*)
I -

Ofício ao presidente do Conselho Nacional do Petróleo, General
Júlio C. Horta Barbosa ao General de Divisão Pedro Aurelio
de Góis Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército (2-8-940).

Senhor General;
Tenho a honra de levar ao conhecimento dêsse Estado-Maior
que vem sendo encaminhado ao Govêrno, por intermédio de várias
autoridades, um documento sob o titulo "Memorandum Confidencial", anexo por cópia, em que se oferece à sua apreciação uma solução para realizar
"pesquisa do petróleo, perfuração de poços, extração do
petróleo"
no território nacional.
Uma entidade estrangeira, afirma-se, desde que
"se pudesse estabelecer uma base jurídica sã e estável"
formaria, no País, uma companhia mista, constituída por capitais
estrangeiros e nacionais, aquêles montando a mais da metade do
capital social, que tomaria a seu cargo a pesquisa, a perfuração de
poços e a produção comercial do petróleo, custearia tôdas as despesas e concorreria com a sua experiência técnica, recebendo, em
troca, do Govêrno brasileiro, uma percentagem do óleo cru que obtivesse,
"com o direito de dispor livremente dêle, como de sua
propriedade.
O Govêrno reteria a outra parte do óleo cru produzido, de
acôrdo com uma percentagem a ser estipulada, e teria opção de
venda de sua parte de óleo cru à companhia, pelas cotações em
vigor ou retê-la para seu uso.
( •)

ConBiàeraão confiãenctai na época.

-

305-

A Companhia seria outorgado o direito exclusivo, durante prazo prefixado, mas necessàriamente de longa duração, de pesquisar
petróleo em certas grandes áreas estipuladas no contrato que fôsse
firmado. Findo o prazo fixado para cada região, a companhia declararia os limites das áreas definitivas que desejaria reter para
as sondagens e seu possível desenvolvimento e para produção comercial.
Expirado o período estipulado para investigações geológicas
e geofísicas, a companhia iniciaria imediatamente a execução de
sondagens, em número mínimo e dentro de prazo previamente estabelecidos.
Encontrado petróleo em quantidade suficiente para exploração comercial, a Companhia procederia à abertura dos poços de
produção e simultâneamente construiria tanques de armazenamento, edificações, usinas, oleodutos, estradas de ferro e de rodagem,
linhas telefônicas e telegráficas, estações de rádio, estações de
bombeamento, etc., que necessárias fôssem à exploração efetiva
dos campos petrolíferos, transporte e colocação no mercado interno
ou externo do óleo extraído.
Ficaria, ainda, a Companhia autorizada a construir refinarias
no País e a operá-las para o abastecimento do mercado nacional
e para a exportação de derivados do petróleo, uma vez satisfeitas

as necessidades do Brasil.

A Companhia teria, em suma,
"o direito amplo de transportar, refinar, processar, tratar
e dispor de tôda a sua percentagem do petróleo obtido em
suas operações, bem como do petróleo que adquirisse por
compra ao Govêrno."
Obrigar-se-ia ainda a pagar todos os impostos de caráter geral lançados pelos Municípios, pelos Estados e pela
União, "ficando entendido que a totalidade dêsses impostos e das contribuições pagáveis pela Companhia aos poderes públicos, sob quaisquer fundamentos ou de qualquer
natureza, nunca poderia exceder a uma certa percentagem
fixa, calculada sôbre o valor da produção bruta, à bôca
dos poços, de acôrdo com o espírito do Art. 68 do Código
de Minas de 1940".
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Se em qualquer tempo, durante a vigência do contrato,
fôsse êste rescindido pelo Govêrno, seria a Companhia
"pronta e efetivamente reembolsada do valor integral de
sua inversão, adicionado do valor calculado cientificamente, do quinhão da Companhia, ou seja, de sua participação no petróleo obtível em tôdas e quaisquer áreas por
ela desenvolvidas, ou por desenvolver, de acôrdo com o
contrato. Isto na conformidade do espírito do Art. 107, n.º
IX, do Decreto-lei n.0 366."
Como favores, teria a Companhia direitos previstos no Art. 71 do
Código de Minas (Decreto-lei n.º 1.985, de 29.1.1940), seja isenção
de direitos para os maquinismos, aparelhos, ferramentas e materiais de consumo, que não existissem em igualdade de condições no
País; ser-lhe-iam concedidas as taxas mínimas de frete nas Estradas de Ferro, companhias de navegação, serviços portuários e de
baldeação etc.; e mantidos e garantidos pelo Govêrno o transporte de operários, materiais, óleo cru e produtos de petróleo fabricados ou refinados.
Para os serviços a seu cargo, teria, finalmente, a Companhia,
direito a introduzir no País gerentes, engenheiros, químicos, refinadores, perfuradores, geólogos, geofísicos, capatazes, mecânicos
e outros trabalhadores peritos, que fossem necessários à execução
do contrato, e o Govêrno facilitaria a sua entrada no País.
Como conclusão, salienta-se no memorial que o plano seria de
molde a interessar capitalistas estrangeiros experimentados e idôneos no desenvolvimento da indústria petrolífera brasileira, e que
"as vantagens decorrentes para o Brasil são de tal modo
evidentes que dispensam referências."
Em face da legislação vigente reguladora da exploração das
riquesas minerais e da indústria da refinação do petróleo, o plano
oferecido a exame é inviável por contrariá-la de frente em seus
princípios fundamentais. Essa circunstância parece não haver
passado despercebida ao autor, quando o faz reponsar sôbre a possibilidade de estabelecer-se uma base jurídica sã e estável.
Com efeito, postula a Constituição.
"Art. ·143, § l.º - A autorização (para o aproveitamento
das minas e jazidas minerais) só poderá ser concedida a
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brasileiros ou emprêsas constituídas por acionistas brasileiros".
E o Código de Minas (Decreto-lei 1.985, de 29-1-1940)
"A1t. 6.0 - O direito de pesquisar e lavrar só poderá ser
outorgado a brasileiros, pessoas naturais ou jurídicas,
constituídas essas de sócios ou acionistas brasileiros".
Ainda mais, o Decreto-lei n.º 395, de 29 de abril de 1938

"Art. 3. 0 - Fica nacionalizada a indústria da refinação
do petróleo importado ou de produção nacional, mediante
a organização das respectivas emprêsas nas seguintes
bases:
I - capital social constituído exclusivamente por brasileiros natos em ações ordinárias nominativas;
II - direção e gerência confiadas exclusivamente a brasileiros natos com a participação obrigatória de emprega
dos brasileiros, na proporção estabelecida pela legislação
do País".
Os textos citados, tanto da Constituição Federal, como das
lei especiais, que regulam a matéria, opõem-se à concessão de
áreas petrolíferas para pesquisa e lavra a emprêsas cujos acionistas não sejam de nacionalidade brasileira. Do ponto de vista legal
o plano esboçado no memorial não é exequível, pois que se funda na
participação de capitalistas estrangeiros, o que igualmente é vedado
por lei tratando-se da indústria da refinação.
l!: verdade que o Parágrafo único do Art. 117 do Decreto-lei n. 0
366, que instituiu o regime legal das jazidas de petróleo e gases
naturais, dispõe, relativamente à pesquisa e lavra de petróleo, que a
União
"poderá, mediante parecer favorável do Conselho de Segurança Nacional, contratar com emprêsas especialistas
de reconhecida idoneidade técnica e financeira, nacionais
ou estrangeiras, a perfuração de poços para pesquisa e
extração de petróleo, correndo por conta e risco das em..
prêsas contratantes tôdas as despesas a serem efetuadas,
contra uma participação, que fôr convencionada, nos produtos da exploração".
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Essa disposição de lei, que se enquadra nos princípios básicos
da nacionalização das indústrias mineiras e de refinação do petróleo, apenas faculta ao Govêrno contratar com firmas especialistas, ainda mesmo estrangeiras, a perfuração de poços para pesquisa ou extração do petróleo, mediante o pagamento dos serviços
efetuados sob a forma de uma participação ulterior nos produtos
da exploração. Não prevê, contudo, a possibilidade da outorga de
concessões de áreas, mais ou menos extensas, por prazos variáveis, para serem pesquisadas e exploradas a título de privilégio exclusivo pelas aludidas emprêsas. Dentro do espírito e da letra da
lei, realizada a pesquisa e abertos os poços de produção, a exploração propriamente dita do campo oleífero não caberia à firma
contratante da pesquisa, conquanto se lhe reservasse o direito à
participação, que houvesse sido convencionada, nos lucros auferidos; menos ainda, ser-lhe-ia permitido a industrialização do petróleo.
A sugestão constante do memorial investe resolutamente contra os princípios que se consagram na Constituição e leis vigentes,
e não poderia ser posta em prática, enquanto não se derrogassem
tais princípios. Daí talvez a preliminar formulada relativa à possibilidade de estabelecer-se uma base jurídica sã e estável para que a
"entidade estrangeira possuidora de vasta experiência e
dos recursos necessários"
pudesse interessar-se pelo assunto, o que implicitamente importa
em admitir que a ordem jurídica atual não é sã, nem é estável.
Deixando de parte o aspecto puramente jurídico, ou legal, da
proposição contida no memorial, cumpre desde logo reconhecer
que a sua adoção acarretaria uma mudança radical dos rumos que
têm norteado a política econômica do País no setor do aproveitamento das riquezas minerais. O sentido lldimamente nacionalista
que a caracteriza seria abandonado a bruto, antes que se houvessem colhido os frutos almejados, ou que a experiência e os fatos
houvessem evidenciado o seu insucesso. Não regressaríamos às condições preexistentes à promulgação da Constituição de 34, porque
abolido o direito da accessão, já não mais pertence o subsolo ao
proprietário do solo. Mas, pôsto incorporadas as minas e jazidas minerais ao patrimônio da Nação, as concessões outorgadas por prazos,
que segundo se diz, deveriam necessàriamente ser bastante longos,
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viriam subtrair ao seu contrôle o atividade industriais suscetíveis
de exercer decisiva influência na economia geral do País .
A Nação seria atribuída uma fração apenas dos proventos obtidos, talvez percentagem mesquinha do total, como há sucedido
a vários países, entre os quais algumas Repúblicas americanas, em
que ainda prevalece ou já prevaleceu regime semelhante. Para poder
fazer face aos riscos inevitáveis em empreendimentos dessa natureza, a margem de lucros oferecida ao País é intencionalmente
diminuída, e não raro quase inteiramente anulada pelos favores e
auxílios, tais como isenção de outras taxas e impostos, direitos de
importação, de desapropriação etc., de que não gozam as demais
iniciativas privadas.
Em troca da possibilidade de uma participação mínima nos
resultados da exploração que viesse a ser feita, o Estado abriria
mão não somente de benefícios diretos porventura muito mais avultados, mas igualmente das consideráveis vantagens que indiretamente poderia alcançar se, pelo contrôle e fiscalização da produção.
e do comércio do petróleo eventualmente obtido e seus derivados,.
interviessem no sentido de propiciar o surto de novas fontes de receita, contribuindo, dessarte, valiosamente para a melhoria das
condições econômicas gerais.
Os benefícios reais do aproveitamento dos campos petrolíferos
de que possa dispor um país, não devem, de forma alguma, cifrar-se
à percentagem ínfima da produção, que, via de regra, os concessionários se propõem a atribuir-lhe. A contenção dos lucros em proporção justa e equitativa, o estabelecimento de limites razoáveis
para os preços de venda, a redução ao mínimo das despesas gerais,
salários etc., constituem função precípua dos poderes públicos, em
se tratando de fator econômico tão preponderante como sejam os
combustíveis líquidos.
A companhia a ser criada escaparia, nos têrmos do memorial,
a tôda ação controladora do Estado, uma vez que deveria ter
"o direito amplo de transportar, refinar, processar, tratar
e dispor de tôda a sua percentagem do petróleo obtido em
suas operações".
que seria quase a totalidade do produto,
"bem como do petróleo que adquirisse por compra ao
Govêrno",
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isto é, da pequena quantidade de petróleo a êsse entregue, a título
de retribuição dos favores e direitos concedidos.
Inexequível do ponto de vista legal, não parece ademais, salvo
melhor juízo, que o plano oferecido possa proporcionar qualquer
interêsse real, máxime depois que a Nação, de sua iniciativa e com
recursos próprios, já pesquisou com sucesso algumas das áreas petrolíferas do País, comprovando a existência de campos oleíferos
comercialmente exploráveis, e se prepara ativamente para passar
à fase de produção e industrialização do petróleo cuja ocorrência
verificou.
Não seria demais assinalar que, enquanto a tendência de
tôdas as nações soberanas é para o contrôle, cada vez maior, dos
combustíveis líquidos pelo Estado, princípio em que se baseia tôda
a nossa legislação, pretende-se em o referido memorandum transferir a direção dêsse setor a uma emprêsa em que predominariam os
capitais estrangeiros, e que em última análise seria o próprio truste
representado pela Standard Oil e Royal Dutch Shell.
A solução preconizada nada mais é do que a vigorante na
Venezuela, onde as companhias pelo predomínio dos combustiveis
líquidos, exercem absoluto contrôle de tôda a vida econômica da
nação, fixando-lhe até a paridade da sua moeda com as demais.
O Conselho Nacional do Petróleo terá a maior satisfação em
prestar sôbre a matéria qualquer esclarecimento que julgar necessário êsse Estado Maior.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa. os protestos de minha elevada estima e distinta consideração.
Gen. Júlio C. Horta Barbosa
Presidente

II -

Ofício do presidente do Conselho Nacional de Petróleo, General Júlio e. Horta, ao Presidente da República, Sr. Getúlio
Vargas (18-7-41).

A STANDARD OIL COMPANY OF BRAZIL submete a Vossa
Excelência, em carta datada de 29 de maio do corrente ano, uma
breV'e exposição versando sôbre:
"O problema do desenvolvimento de uma indústria de
petróleo indígena no Brasil."
contendo em resumo as considerações e sugestões seguintes:
a) - o problema da indústria do petróleo nacional, compreende "a descoberta do petróleo em quantidades comerciais, sua produção, industrialização e distribuição" teria
sido "objeto de conversações com funcionários proeminentes da administração pública, que acoroçoaram a Companhia signatária a dirigir-se a Vossa Excelência" para
saber se o seu Govêrno seria favorável à cooperação da
signatária na solução do problema em aprêço.
b) - a legislação vigente inibe à signatária de prestar o
seu concurso ao desenvolvimento da indústria petrolífera
no Brasil, fazendo-se necessário para êsse efeito "uma
emenda constitucional e também certas modificações nas
leis gerais sôbre o petróleo";
c) - tendo em vista "as declarações públicas de Vossa Excelência no sentido de estimular a participação do capital
estrangeiro em empreendimentos verdadeiramente produtivos", a signatária esclarece que "se se pudesse estabelecer uma sã base jurídica pela qual" lhe fôsse possível
"administrar uma emprêsa com razoável possibilidade de
lucros proporcionais aos riscos", estaria "disposta a cooperar com o Govêrno de Vossa Excelência para o pronto início dos trabalhos em prol da obtenção da produção de
petróleo em escala comercial";
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d) - a signatária não nutre nenhum desejo de monopolizar o desenvolvimento do petróleo no País, antecipando
que "não só o Govêrno prosseguiria em suas pesquisas
petrolíferas, como também outras companhias nacionais
ou estrangeiras poderiam ser atraídas";
e) - em virtude de seus amplos recursos financeiros e
capacidade técnica e administrativa, a participação da
signatária no desenvolvimento dessa indústria seria uma
importante contribuição para a economia brasileira;
f) - a Companhia signatária poderia efetuar a sua cooperação através de uma sociedade anônima brasileira
que ela organizaria e para a qual "contribuiria com a sua
experiência, os seus conhecimentos técnicos, administração e capital";
g) - o capital brasileiro seria convidado a concorrer para
o empreendimento, estando a companhia signatária "preparada para subscrever tôdas as ações que não fôssem tomadas por interêsses brasileiros";
h) - a referida sociedade anônima brasileira "deveria ter
autorização ampla e clara, estatuida em lei geral ou em
contrato especial para pesquisar e extrair, transportar, re-

finar e dispor do petróleo obtido em suas operações";
i) - à sociedade projetada seria concedido o "direito exclusivo de pesquisar o petróleo em certas grandes áreas e
extraí-lo de áreas menores selecionadas para exploração;
j) - seriam estabelecidas as participações do Govêrno e da
sociedade anônima brasileira no petróleo descoberto e produzido;
k) - fixar-se-ia um limite máximo para os ônus fiscais a
que estivesse sujeita a sociedade, bem assim o seu direito
à propriedade do petróleo descoberto deveria ser claramente definido;
1) - o projeto, diz a signatária, "traria incalculáveis vantagens para a economia nacional, auxiliando-a a bastar-se
a si mesma e prevendo quiçá um excesso exportável de
um produto vital"; o Govêrno Federal perceberia farta
renda a título de sua quota do petróleo descoberto; os trabalhadores brasileiros obteriam emprêgo e experiência em
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uma nova indústria; os capitalistas brasileiros participariam dos lucros auferidos, proporcionalmente às suas inversões de capital; e, assim, sem riscos para o Tesouro e
sem prejuízo das pesquisas e lavras por parte do Govêrno
e de outros, seria provável que essa nova sociedade anônima brasileira prestasse um inestimável concurso para a
grandeza econômica do Brasil.
II

deriam:

Em síntese as sugestões acima transcritas compreen-

a) - organização de uma sociedade anônima brasileira,
cujo capital seria subscrito pela Standard Oil Company of
Brazil e por capitalistas brasileiros, obrigando-se esta a
"subscrever tôdas as ações que não fôssem tomadas
por interêsses brasileiros";
b) - outorga à referida sociedade de autorização ampla
e clara, estatuída em lei geral ou em contrato especial,
para pesquisar e extrair, transportar, refinar e dispor, do
petróleo obtido em suas operações;
c) - concessão à mesma do direito exclusivo de pesquisar o petróleo em certas grandes áreas e extraí-lo de áreas
menores selecionadas para a expl<Yração,d) - fixação das participações respectivas do Govêrno e
da sociedade anônima no petróleo descoberto e produzido,
bem como, do máximo dos ônus fiscais a que esta estaria
sujeita.
A realização do plano de participação da signatária no desenvolvimento da indústria do petróleo no País, exigiria uma modificação radical nos rumos que têm norteado a política econômica dos
combustíveis líquidos minerais, não só de origem nacional, mas,
igualmente, procedentes do estrangeiro.
Com efeito, em relação à pesquisa e lavra de depósito oleíferos,
seria necessário modificar o texto constitucional (Art. 143, § 1.º)
que torna as autorizações concedidas para êsse fim privativas de
brasileiros ou de emprêsas constituídas por acionistas brasileiros.
Essa modificação determinaria alterações conseqüentes nas dis-
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posições do Código de Minas (Decreto-lei n. 0 1.985, de 29-1-1940)
que se amparam no citado mandamento constitucional.
De seu turno, uma autorização ampla e clara para transportar,
refinar e dispor do petróleo obtido, viria chocar-se com os dispositivos legais que conferem ao Govêrno Federal por intermédio do
Conselho Nacional do Petróleo, poderes para:
a) - autorizar, regular e controlar a importação, a exportação, o transporte, inclusive a construção de oleodutos,
a distribuição e o comércio de petróleo e seus derivados
no território nacional;
b) - autorizar a instalação de quisquer refinarias ou depósitos, decidindo de sua localização, assim como da capacidade de produção das refinarias, natureza e qualidade
dos produtos refinados;
c) - estabelecer, sempre que julgar conveniente, na defesa dos interêsses da economia nacional, os limites, máximo e mínimo, dos preços de venda dos refinados.
Ainda mais, exigiria a renovação da lei de nacionalização da
indústria da refinação, que estipula sejam as respectivas emprêsas
organizadas nas seguintes bases:
I - capital social constituído exclusivamente por brasileiros natos em ações nominativas;
II - direção e gerência confiadas exclusivamente a brasileiros natos com participação obrigatória de empregados
brasileiros na proporção estabelecida pela legislação do
País.
III

A sugestão oferecida pela Standard Oil requer, pois, a alteração radical da política petrolífera traçada pela Constituição e leis
especiais em vigor. Seus consideráveis recursos financeiros, conhecimentos técnicos e vasta experiência seriam postos à disposição
do Govêrno brasileiro, sob condições apenas esboçadas em suas
linhas gerais, circunstância que impossibilita uma apreciação precisa e segura dos benefícios ou inconvenientes que porventura poderiam proporcionar ao País .
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Que áreas de pesquisa e lavra desejaria a Standard Oil, onde
se localizariam e qual a sua extensão? De que prazos necessitaria
para efetuar a descoberta do petróleo e encontrado êste, para organizar a produção e explorar a subseqüente industrialização do
petróleo obtido? Que limite seria previsto para a produção; bas·
tante apenas para atender às exigências nacionais ou suficientemente amplo para comportar a exportação, em escala traçada
unicamente pelos interêsses da sociedade anônima concessionária?
Que participação seria reservada à Nação no petróleo extraído e
qual o total dos ônus fiscais? Qual o capital cuja inversão foi ou
seria prevista, dentro de determinados prazos? Quais os limites dos
preços de venda dos derivados obtidos pela refinação no País do
petróleo bruto? Qual a margem reservada à participação de capitais
brasileiros, se à signatária deveria.caber a organização da sociedade
para a qual ela
"contr.ibuiria com a sua experiência, os seus conhecimentos técnicos, administração e capital"?
Que intervenção seria permitida aos poderes públicos no que
respeita ao desenvolvimento e execução das pesquisas; na organização e contrôle da produção dos campos petrolíferos descobertos;
na instalação, localização, orientação técnica e capacidade das refinarias; na natureza e qualidade dos produtos refinados; no estabelecimento de prazos para a exploração da indústria, quer quanto à lavra dos depósitos descobertos, quer quanto às operações
subseqüentes de fracionamento; no contrôle dos preços de venda
dos derivados, que implicaria na fiscalização das operações industriais e mercantis? Etc., etc.
Há, como se vê, numerosos fatôres suscetíveis de largas variações e capazes de alterarem fundamentalmente, tal seja seu valor,
o sentido verdadeiro dos resultados advinhas da sugestão, apresentada pela Standard Oil, de sua participação no desenvolvimento da
indústria petrolífera nacional.
Ainda mesmo quando todos êsses elementos houvessem sido
fixados com o máximo de prudência, cautela e ponderação, os resultados efetivamente alcançados poderiam achar-se no futuro em
franca divergência com as previsões que ora se fizessem, dada a
mutabilidade das condições que regem o complexo das operações
industriais e comerciais pertinentes aos combustíveis líquidos.
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Essa observação refere-se ao f acies puramente econômico do
assunto em aprêço. Mas o sentido genuinamente nacionalista da
política econômica brasileira, no magno setor das riquezas do
subsolo, e em particular, dos combustíveis líquidos minerais, não resultou simplesmente da consideração imediata da influência decisiva dêsses recursos naturais sôbre a economia do País . Outras
razões, dentre as quais avultam as de ordem política, visando a
segurança da Nação e a salvaguarda de sua soberania, pela completa eliminação atual e remota de possíveis causas de divergências
e atritos na esfera internacional, aconselharam a adoção das diretivas consagradas em nossa lei fundamental e na legislação subseqüente.
Emitindo parecer sôbre a matéria em aprêço, o Estado Maior
do Exército assim pronunciou-se :
"O Brasil, para organização da legislação referente
ao petróleo, pôde utilizar a experiência de outras nações
sul-americanas, principalmente da Argentina e Uruguai.
Por isso, as disposições legais vigentes entre nós têm um
caráter preventivo de fundo essencialmente nacionalista.
A orientação que adotamos tende a ·concentrar no Conselho Nacional do Petróleo tôdas as atividades que se relacionam com os hidrocarburetos e a criar a indústria estatal da refinação, sob a forma de monopólio, assim como
a intensificar metódica e continuamente os serviços geológicos e geofísicos, para determinação de novos horizontes
petrolíferos.
A uniformidade de orientação na política do petróleo, nos países da América do Sul, é que tende a dar à
lavra e exploração dêsse artigo um caráter francamente
nacionalista, e conseqüência do fato de ser universalmente
reconhecida a significação do petróleo para a economia e
segurança da Nação.
Por isso, a nossa legislação, como mostramos, proíbe
que qualquer estrangeiro possua ações de companhias de
petróleo.
Ora, a solução indicada no memorandum leva a colocar na mão de uma organização financeira estrangeira
(porque a companhia prevista teria de nacional apenas o
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rótulo) um dos elementos fundamentais de nossa economia e de nossa segurança."
E, por via de conseqüência, chegou o mesmo elevado órgão
às conclusões seguintes:
"a) - a solução indicada é ilegal, porque fere de
frente a legislação em vigor (Código de Minas - Art. 6. 0 ).
b) - Para a sua adoção seria necessário, não somente modificar as disposições legais vigentes, como torcer o
rumo da nossa política do petróleo, abandonando a orientação nacionalista que, em boa hora adotamos, e que está
em harmonia com a das demais nações da América do Sul.
c) - Entregaríamos a uma organização estrangeira
um dos elementos fundamentais da nossa economia e da
nossa segurança".
A aceitação, ainda que em principio, da sugestão oferecida
pela Standard Oil Company of Brazil, implicaria na alteração da
política nacionalista que, desde 1930, vem sàbiamente norteando
os destinos da Nação, sob a esclarecida e superior visão de Vossa
Excelência. A segura apreciação dos benefícios econômicos imediatos resultantes da participação de interêsses estrangeiros na indústria petrolífera nacional, conforme tive a honra de expor a Vossa
Excelência, estaria na dependência da consideração de todos os
elementos que devem condicioná-la, uma vez individuados, em cada
caso concreto.
Prevaleço-me da oportunidade, Senhor Presidente, para apresentar a Vossa Excelência os protestos de meu profundo respeito.
(as.) Gen. Júlio C. Horta Barbosa
Presidente

Política Nacional do Petróleo

Ofício do Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, General
Júlio C .Horta Barbosa, ao Ministro da Guerra, General de Divisão
Euríco Gaspar Dutra, encaminhando cópia da exposição por êle
feita, em 20-10-42, ao Presidente da República, sôbre opiniões externadas pelo Sr. Aluízio de Lima Campos em artigo publicado no
Diário Carioca

Senhor Ministro:
Tenho a honra de encaminhar, incluso, a V. Ex.ª, cópia de
exposição que dirigi a Sua Excelência o Sr. Presidente da República, em carâter secreto, sôbre opiniões externadas pelo Sr.
A. de Lima Campos, relativamente ao aproveitamento de nossas
reservas petrolíferas, em artigo recentemente publicado no Diário
Carioca, desta Capital.
Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Ex.ª. os protestos de
minha elevada estima e distinta consideração. Gen. Júlio C. Horta
Barbosa, Presidente.
Senhor Presidente:
Em artigo publicado no Diário Carioca, o Sr. A. de Lima Campos, membro do Conselho Técnico de Economia e Finanças, tratou
dos acôrdos recentemente negociados nos Estados Unidos pelo Sr.
Ministro da Fazenda.
Com relação ao petróleo, disse que só cria no aproveitamento,
em escala industrial, de nossas reservas, quando fôsse obtido o
interêsse direto dos grupos estrangeiros especializados no assunto
nos negócios de extração, prospecção e refinamento. O petróleo,
segundo Sua Senhoria, nos períodos de normalidade, que são os
maiores, é uma mercadoria de produção controlada que se escoa
em todos os mercados mundiais. Além disso, a pesquisa e a extração exigem aparelhamentos completos e eficazes que só podem
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ser eficientemente manejados por engenheiros técnicos no assunto
e por operários altamente especializados. t:sse conjunto de fatôres,
cada um dêles indispensável ao êxito econômico, só pode ser encontrado nas grandes organizações petrolíferas externas. Tais organizações que têm, através de um cartel, mercados certos e seguros
em todos os países, e que pràticamente monopolizam o negócio,
jamais se interessarão em desenvolver ou criar produções de petróleo nas regiões em que se pretende estabelecer um concorrente
desligado dos interêsses dos demais produtores.
A maneira por que se tem encarado no Brasil o problema do
petróleo, prossegue Sua Senhoria, parece, por tudo isso, desprovida
de sentido realista. Temos procurado resolver a questão exclusivamente com os nossos recursos técnicos e financeiros, quando não
dispomos nem de uns, nem de outros em amplitude suficiente para
atingir o objetivo.
Julgamos por tudo isso, confessa o articulista, que se serviria
melhor o Brasil, se entrássemos em contato com as grandes organizações externas de petróleo, no sentido de negociar um contrato para prospeção, produção e refinamento do produto.
'.a:sse contrato naturalmente deveria interessar no negócio as partes
contratantes dentro de um justo equilíbrio de interêsses. Tudo indica que os impecilhos legais devem ser removidos; e, se porventura,
o princípio de nacionalização tiver de ser mantido a todo o transe,
nada deve impedir a adoção de dispostivos que permitam ao Govêrno Federal o exame direto de cada caso que represente real vantagem para a economia da Nação.
Em suma, segundo Sua Senhoria:
O êxito econômico do aproveitamento industrial dos depósitos
oleíferos depende de fatôres que só podem ser encontrados nas
grandes organizações petrolíferas estrangeiras. Essas organizações
que dispõem de mercados certos e seguros em todos os países, jamais se interessarão em desenvolver ou criar produções de petróleo
nas regiões em que se pretenda estabelecer um concorrente.
Essa a premissa que, admitida verdadeira, conduz logicamente, à conclusão de que devemos desistir de proceder sob nossa orientação e contrôle ao aproveitamento dessa riqueza, por necessàriamente infrutíferos quaisquer esforços nesse sentido, a fim de
entregá-lo, mediante contrato cujas condições nos sejam ditadas,
às organizações petrolíferas estrangeiras.
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Mas a premissa é falsa. Se é certo que a pesquisa, a produção
e o tratamento do petróleo bruto exigem engenheiros e operários
altamente especializados, uma técnica privativa, e, sob muitos aspectos singular, também é certo que as grandes organizações petrolíferas do mundo, em número reduzido, não monopolizam os
aparelhamentos, os técnicos e os operários indispensáveis ao aproveitamento industrial dos depósitos de petróleo.
A tese aceita pelo Sr. A. de Lima Campos guarda estreita
analogia com a defendida, em conferências realizadas na Universidade de Kansas, pelo geólogo-chefe da Standard Oil, Sr. Wallace E. Pratt, e recentemente enfeixadas em opúsculo sob o titulo
Oil in the Earth.

Em uma dessas interessantes conferências, cujo tema é Who
findes oil and how, o autor, após longas e variadas considerações,
resume o seu pensamento afirmando que são americanos os que
encontram o petróleo na terra (ln fact, it is Americans who find
the oil in the earth), e que seus métodos de ação se baseiam em
uma prospecção geológica inteiramente coordenada, cujo estágio
final é a pesquisa intensiva por meio de sondagens.
Para o geológo Pratt não é a magnitude das emprêsas petrolíferas e de seus recursos financeiros e materiais que conferem aos
americanos o dom de encontrar depósitos de óleo, mas, de modo
geral, os métodos variados de pesquisa ao seu alcance, os constantes desenvolvimentos da técnica posta em prática, os aparelhamentos moderníssimos e aperfeiçoados de que podem dispor e sobretudo
a experiência acumulada na perfuração de cêrca de um milhão de
poços somente no território dos Estados Unidos.
Como quer que seja, a opinião do Sr. A. de Lima Campos,
em franco conflito com a orientação que, traçada por Vossa Excelência, vem sendo consagrada na legislação promulgada desde
a revolução de 30, não difere da que esposa o ilustre geólogo da
Standard Oil, no que concerne à condenação dos recursos e técnicos brasileiros para o aproveitamento do petróleo nacional. Sejam preferidas as organizações petrolíferas externas, em geral, ou
as americanas, em particular, o resultado final serã sempre o mesmo: privar os brasileiros do contrôle da exploração de nossa riqueza
petrolífera.
Entretanto, entregues as reservas petroliferas nacionais às
organizações americanas, não teríamos apenas aceito o ponto de
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vista do geólogo Pratt quanto ao dom por êle atribuido aos seus
conterrâneos de serem os mais capazes de descobrir petróleo, se
não os únicos. Atenderíamos, igualmente, aos desígnios francamente imperialistas da política americana do petróleo, demonstrados em várias ocasiões, sem qualquer reserva, por várias autoridades
ou mesmo por órgãos administrativos daquele país.
No livro citado do Sr . Wallace Pratt (pág. 85) , lê-se:
"De tempos em tempos nosso próprio govêrno tem manifestado interêsse pelas reservas de óleo fora de nossas fronteiras. Em 1920, quando os Aliados ocuparam-se da divisão
entre si das reservas petrolíferas existentes no território
tomado à Turquia durante a Guerra Mundial e, que posteriormente, constituiu o Mandato Britânico do Iraque,
nosso Departamento de Estado, mantendo sua velha política da porta aberta (Open Door), insistiu energicamente
no sentido de que na distribuição dêsses campos de óleos,
aos americanos fôsse dado o mesmo tratamento que aos súditos de outras nações. Devido a esta e a outras pressões
os britânicos finalmente concederam ao capital americano
a participação de 24 por cento na exploração do petróleo
do Iraque".
É

o mesmo Sr. Pratt quem faz a seguinte citação, (pág. 85):
"Ainda, em 1926, nosso govêrno, através do Federal Oil
Conservation Board, insistiu junto à industria americana
do petróleo na necessidade da aquisição de propriedades
oleíferas no estrangeiro. Um relatório do Board publicado
nessa ocasião contém a seguinte afirmativa:
"Os campos oleíferos do México e da América do Sul
são de grande rendimento e muitas estruturas geológicas
promissoras de óleo ainda não foram perfuradas. É de ca-

pital importância que as nossas companhias adquiram e
explorem com intensidade êsses campos, não somente como
fonte de abastecimento futuro, mas de abastecimento sob
o contrôle de nossos concidadãos. Nossa experiência com a

exploração dos consumidores americanos pelas fontes de
borracha, nitrato, potassa e outras matérias-primas controladas por estrangeiros, deveria ser uma advertência suficiente relativamente ao que poderíamos esperar se nos

~
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tornássemos dependentes de nações estrangeiras para os
nossos suprimentos de petróleo".
(Não há grifos no original)
Acrescenta o autor que correspondendo a êsse apêlo as organizações americanas adquiriram e pesquisaram concessões no México e na América do Sul, onde estabeleceram valiosas explorações
petrolíferas.
Mais adiante, na mesma obra citada, (pág. 86), o geólogo diz:
"Under the stress of disturbed world conditions the former
interest of the United States in the oil resources of Latin
America has been crowded aside. Eventually this interest
will surely be rekindled, however, and right of access to
these resources as sured to our nationals. The undeveloped
oil resources of Mexico, Colombia, Equador, Peru, and
Brazil are so promising as to demand inteligent and tho
- rough exploration.
Their development will become imperative to the social
and industrial economy of Western Hemisphere an they
may become indispensable to the future security of
the United States itself". (O original não tem grifo).

Nestas palavras, conservado o texto original para maior fidelidade, estão revelados com tanta clareza os exatos propósitos da
política americana no petróleo, que quaisquer comentários se tornam dispensáveis - "right of access to these resources (will surely
be) assured to our nationals" - porque "they may become indispensable

to

the future security of the United States itself".

O petróleo é riqueza e é fôrça. É a arma por excelência de
que se servem as nações para a defesa de sua economia ou de sua
soberania. Mas para que seja realmente eficaz, é preciso que esteja
sob o domínio e o contrôle de quem dela vai servir-se. Os Estados
Unidos estarão certos quando julgam que devem possuir ou controlar tôdas as fontes mundiais do petróleo, as nossas inclusive. Estejamos certos, aos menos parcialmente, procurando possuir e controlar de fato apenas as reservas de petróleo existentes dentro de
nossas fronteiras. Nada precisamos para conseguir êsse resultado
senão perseverar na orientação já adotada, mantendo inalterados os
princípios de nacionalização das riquezas naturais e das fontes de
energia, que constituem uma das maiores conquistas da revolução
de 30.
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americanos foi um assalto às suas riquezas, e tôda sua história econômica tem sido um prolongamento dêsse assalto".

2 - Uma simples recapitulação dos processos adotados, ao longo de nossa vida de colônia portuguêsa e de povo politicamente independente, para a exploração das riquezas com que nos dotou a
natureza, bastará para evidenciar o seu caráter devastador de saque, que chega a ameaçar as próprias fontes de vida do País.
3 - A derrubada brutal das matas que cobriam grande parte
do território hoje efetivamente habitado - muitas vêzes sem a
preocupação sequer, de aproveitar o lenho precioso, lentamente
desenvolvido durante séculos de vegetação - constitui, sem dúvida,
o capítulo mais sombrio dessa abominável cruzada de devastação.
Seus agentes inconscientes, que se espalham. por todo o interior do País, e, qtie hoje, como ontem, e não sabemos até quando,
pelo amanhã afora de nossa vida nacional, se esforçaram, têm-se
esforçado e continuam esforçando-se por anular os impulsos generosos da natureza, tendentes a recobrir de matas a superfície acidentada de nosso solo - bem merecem aquêle inglório epíteto, com que
os causticou a vigorosa dialética de Euclides da Cunha - "fazedores de desertos".

E o são. Porque a derrubada sistemática de nossas matas responsável direta pela erosão dos solos descobertos, esterilizados, prematuramente, pela privação do humus arrastado pelas enxurradas; pela irregularidade de precipitação das chuvas; pela eliminação de capacidade de retenção, in loco, das águas precipitadas,
originando, de um lado, o fenômeno das enxurradas e enchentes, e,
de outro lado, o de vasão mínima insignificante dos rios - prejudicando sua navegação e aproveitamento da respectiva energia hidráulica - tudo isso concorre para dificultar a vida humana nesses
solos devastados e empobrecidos condenados ao despovoamento e ao
abandono.
4 - No que se refere à preservação da vida animal - não é
menos confrangedora a história dessa devastação.
Nas zonas mais povoadas, a caça e a pesca por quaisquer processos e sem obediência às restrições de épocas e de espécie, conseguiram extinguir ou reduzir a espécimes raros vários exemplares
das nossas outrora abundantes faunas terrestres e ictiológica
fluvial.

O PETRÓLEO DO BRASIL

General JuAREz TÁVORA
(Conferências realizadas no Clube Militar, em 21-4, 19-6 e 16-9-1947)

1.a CONFER:mNCIA
O CóDIOO DE MINAS
E A EXPLORAÇÃO DE NOSSAS RIQUEZAS MINERAIS

Não é minha intenção fazer uma conferência, mas provocar
uma troca de idéias a respeito dos fundamentos de nossa legislação
mineira e rumos a adotar, para a mesma, em face. da nova Constituição.
Parece-me indispensável tal troca de idéias neste momento em
que se estão refundindo os textos legais referentes à matéria, no
sentido de facilitar a aplicação de capitais estrangeiros à indústria
mineira.
Espero, portanto, que os interessados tomem a iniciativa de
formular críticas e sugestões cada vez que uma idéia enunciada
lhes deixe dúvida, ou provoque qualquer reparo.
É êsse o meio de elucidar-nos reciprocamente nossas dúvidas
e estabelecer um ponto de vista médio razoável em tôrno do qual
possamos sornar esforços, numa cooperação eficiente com os órgãos
incumbidos de elaborar a nova legislação de minas.

r
O SAQUE DE NOSSAS RIQUEZAS NATURAIS

1 - Alberto Tôrres -o mais objetivo dos nossos pensadores
políticos, pelo menos no que se refere aos aspectos econômicos da
vida brasileira - afirmou que "a exploração colonial dos povos sul-
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americanos foi um assalto às suas riquezas, e tôda sua história econômica tem sido um prolongamento dêsse assalto".

2 - Uma simples recapitulação dos processos adotados, ao longo de nossa vida de colônia portuguêsa e de povo politicamente independente, para a exploração das riquezas com que nos dotou a
natureza, bastará para evidenciar o seu caráter devastador de saque, que chega a ameaçar as próprias fontes de vida do País.
3 - A derrubada brutal das matas que cobriam grande parte
do território hoje efetivamente habitado - muitas vêzes sem a
preocupação sequer, de aproveitar o lenho precioso, lentamente
desenvolvido durante séculos de vegetação - constitui, sem dúvida,
o capítulo mais sombrio dessa abominável cruzada de devastação.
Seus agentes inconscientes, que se espalham. por todo o interior do País, e, qtie hoje, como ontem, e não sabemos até quando,
pelo amanhã afora de nossa vida nacional, se esforçaram, têm-se
esforçado e continuam esforçando-se por anular os impulsos generosos da natureza, tendentes a recobrir de matas a superfície acidentada de nosso solo - bem merecem aquêle inglório epíteto, com que
os causticou a vigorosa dialética de Euclides da Cunha - "fazedores de desertos".

E o são. Porque a derrubada sistemática de nossas matas responsável direta pela erosão dos solos descobertos, esterilizados, prematuramente, pela privação do humus arrastado pelas enxurradas; pela irregularidade de precipitação das chuvas; pela eliminação de capacidade de retenção, in loco, das águas precipitadas,
originando, de um lado, o fenômeno das enxurradas e enchentes, e,
de outro lado, o de vasão mínima insignificante dos rios - prejudicando sua navegação e aproveitamento da respectiva energia hidráulica - tudo isso concorre para dificultar a vida humana nesses
solos devastados e empobrecidos condenados ao despovoamento e ao
abandono.
4 - No que se refere à preservação da vida animal - não é
menos confrangedora a história dessa devastação.
Nas zonas mais povoadas, a caça e a pesca por quaisquer processos e sem obediência às restrições de épocas e de espécie, conseguiram extinguir ou reduzir a espécimes raros vários exemplares
das nossas outrora abundantes faunas terrestres e ictiológica
fluvial.
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E mesmo em vales pouco povoados - como o do Amazonas, e
do baixo Rio Doce - a caça e pesca desapiedadas, para efeito de extração de peles, da cata de ovos e de exemplares recém-nascidos, já
estão pondo em crise muitas espécies úteis e acabarão por extingui-las se não vierem os parques de reserva - até que a educação
e o respeito aos códigos de caça e pesca - logrem coibir essa fúria
devastadora .
5 - No próprio domínio dos recursos minerais e da energia hidráulica, cujo aproveitamento está apenas iniciado, temos oscilado,
deploràvelmente, entre o empirismo de emprêsas nacionais e o monopólio de grandes emprêsas estrangeiras. A indústria mineira degradou-se, durante o Império a nível insignificante, comparado
com o tempo da colônia .
Na República, com o regime de acessão, as coisas pioraram,
tendo a inexperiência e a ganância dos proprietários do solo levado
a indústria da insignificância à desmoralização.
Diante dessa incapacidade dos particulares nacionais, o poder
público se permitiu outorgar, a estrangeiros, concessões absolutamente escandalosas e lesivas aos interêsses da coletividade.
Cito aqui dois exemplos frisantes disso.
O Estado do Amazonas concedera, pouco antes da revolução nacional de 1930, tôda a área sedimentária do vale Amazônico compreendida no seu território (mais de 1 milhão de quilômetros quadrados), a 3 emprêsas estrangeiras, para pesquisa e exploração do
respectivo subsolo.
O Estado do Espírito Santo deu pràticamente, em concessão, a
uma das Emprêsas Elétricas filiadas ao grupo da Bond and Share,
a título de fornecer luz e fôrça à cidade de Vitória, a exploração da
energia hidráulica de todo o território do Estado.
II
RAPIDO HISTÓRICO DOS REGIMES MINEIROS
ADOTADOS NO BRASIL, ATÉ 1930

1 - Durante a época colonial as minas existentes no Brasil
pertenciam ao Rei de Portugal e a sua exploração por particulares
se fazia mediante contrato e o pagamento de uma regalia (o quinto
da riqueza extraída).

-

327 -

Era o chamado regime regaliano.
A exploração era regulada pelos dispositivos das Ordenações
Filipinas de 1603 .
2 - Na vigência do Império, as minas foram consideradas não já do Imperador, ou da Coroa - mas propriedade nacional.
Era o regime da propriedade "dominial". A sua exploração
deveria fazer-se por concessões do poder público. Infelizmente, durante os quase 70 anos do Império, nenhuma lei substantiva codificou essa exploração, orientando-a, amparando-a e estimulando-a.
A mineração caiu a um baixo nível, restando-nos, da época, apenas
os empreendimentos auríferos de Morro Velho e Gongo Sôco.
3 - A primeira Constituição Republicana de 1891 substituiu
o regime dominial de propriedade das minas, pelo de acessão, atribuindo a propriedade do subsolo e de suas riquezas ao proprietário
do solo respectivo, como propriedade acessória.
a) a falta de uma lei substantiva federal, disciplinando a
matéria; a proliferação de leis estaduais inadequadas, de um lado,
e, de outro lado, a inexperiência técnica e incapacidade financeira
dos proprietários do solo - agravados pelas questões de condomínio - fizeram descer, ainda mais, o nível já insignificante da indústria mineira, legado pelo Império.
b) Só em 1915 foi .elaborada a primeira Lei de Minas republicana (Lei Calógeras) , que não chegou a ser regulamentada, sendo
substituída, em 1921, pela Lei Simões Lopes e respectivo regulamento.
Procurou essa lei conciliar o conciliável entre o egoísmo do proprietário do solo (dono também das riquezas contidas no respectivo
subsolo) e os interêsses superiores de uma indústria mineira explorável em bases econômicas .
Criou a figura do "inventor" (descobridor de jazidas) ao qual
deu, mesmo em terras de domínio particular, preferência para a
pesquisa das jazidas descobertas. Mas a autorização para a lavra
ficava sob a dependênci21. de acôrdo e contrato com o proprietário do
solo, participante, de qualquer forma, nos proventos da exploração.
Para as jazidas existentes em terras do domínio da União, estabeleceu um regime de autorização para a pesquisa e lavra, muito
semelhante ao do atual Código de Minas.
Durante os três lustros de sua vigência poucos resultados positivos acusou para a mineração nacional.
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III
A SITUAÇÃO DE NOSSA INDúSTRIA
AO INICIAR-SE O GOV~RNO REVOLUCIONARIO, EM 1930

a) A inexperiência técnica, a incapacidade financeira e o
egoismo dos proprietários do solo, em sua generalidade, para a exploração dos recursos do subsolo, agravados por intermináveis querelas de condomínio, acabaram de aniquilar, na primeira fase da
República, nossa indústria mineira, já combalida na vigência do
Império;
b) O fato de, no regime de "acessão", adquirindo-se a superfície, ficar-se investido na propriedade das riquezas do subsolo (direito acessório) induzira algumas emprêsas estrangeiras poderosas
a camprar, no Estado de São Paulo, vastas áreas, tidas como provàvelmente petrolíferas após os estudos ali feitos pelo geólogo americano Washburne;
e) A falta de contrôle técnico e financeiro das atividades das
emprêsas nacionais e estrangeiras, organizadas para a exploração
de nossos recursos minerais, conduzira algumas vêzes ao malbaratamento de nossa incipiente economia popular, e quase sempre, à desmoralização da indústria mineira, perante os seus acionistas;
d) Concessões escandalosas para a exploração do subsolo e
da energia hidráulica foram ou estavam sendo feitas por alguns
Estados - sobressaindo entre as mesmas, respectivamente, as do
Amazonas e do Espírito Santo, já aludidas anteriormente.
IV
REAÇÃO CONTRA

~SSE

ESTADO DE COISAS

1 - Após a vitória da revolução nacional de 1930, começou a
reação contra êsse deplorável estado de coisas.
Essa reação se processou num tríplice sentido: medidas de proteção às riquezas naturais do País, a racionalização dos respectivos
processos de exploração e centralização normativa da matéria, na
esfera federal.
2 - No campo administrativo essa reação foi concretizada pelos seguintes fatos:
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a) Elaboração dos anteprojetos de Código de Minas, de
Aguas e Florestal, por subcomissões da Grande Comissão Legislativa, organizada pelo Decreto n. 0 19. 684, de 10 de fevereiro de 1931
- subcomissões chefiadas, respectivamente, por Calógeras, Alfredo Valadão e José Mariano Filho;
b) Decreto n. 0 20. 799, de 16 de dezembro de 1931, fixando
normas para a autorização, pelo govêrno federal, de pesquisa e
lavra de jazidas minerais em todo território da República;
e) Decreto n. 0 23. 936, de 27 de fevereiro de 1934 - modificando o artigo l.º do Decreto anterior (20. 799), regulamentando,
no sentido de racioná-la, a exploração das riquezas do subsolo, e
separando a autorização de pesquisa da de lavra;
d) Organização, pelo decreto n. 0 23. 016, de 28 de julho de
1933, da Diretoria Geral (hoje Departamento Nacional) da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, centr3.lizando tôda a
atividade administrativa nacional, referente à exploração das riquezas do subsolo e da energia hidráulica;
e) Atuação do então titular da pasta da Agricultura, perante a Assembléia Nacional Constituinte para a defesa dos pontos
de vista consignados nos anteprojetos dos Códigos de Minas e de
Aguas - com as modificações sugeridas pelo Departamento Nacional da Produção Mineral.
3 -No campo Constitucional (Constituição de 16 de julho de
1934) foram fixados os seguintes princípios normalizadores das
atividades referentes à exploração de nossos recursos naturais,
em todo o País:
a) Competência privativa da União para legislar sôbre: bens
do domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia,
águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca (artigo 5.º,
item IX, alínea j), não excluindo essa competência a legislação
estadual supletiva ou complementar sôbre essas matérias, salvo os
bens de domínio federal (§ 3.0 do artigo 5. 0 );
b) Limitação do direito de propriedade de forma a não poder ser exercido contra o interêsse social ou coletivo (artigo 113,
inciso 17);
e) Abolição implícita do direito de acessão, conferido pela
Constituição de 1891 ao proprietário do solo, sôbre o subsolo respectivo e suas riquezas, passando a propriedade destas a um regime sui generis de res nullis (artigo 118);
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Instituição do regime de autorizações e concessões para
a exploração das riquezas do subsolo e aproveitamento da energia
hidráulica - mesmo quando de propriedade privada (artigo 119);
e) Restrições sôbre a nacionalidade dos concessionários de
exploração dessas riquezas (§ 1.0 do artigo 119) e nacionalização
progressiva das mesmas (§ 4. 0 do artigo 119);
f) Respeito aos direitos já adquiridos por proprietários de
jazidas minerais (parte final do § 1.º da artigo 110), e por concessionários para a sua exploração ou aproveitamento de energia hidráulica (§ 6. 0 do artigo 119) - tudo porém sem prejuízo de revisão dêsses direitos para adaptá-los às normas estabelecidas pela
nova lei federal reguladora da matéria (artigo 12 das Disp. Trans.).
4 - Inspirado nos anteprojetos elaborados pelas subcomissões
da Grande Comissão Legislativa organizada em 1931 e pela letra
ou espírito dos novos dispositivos constitucionais - pôde o Ministério da Agricultura dotar o País dos primeiros Códigos de proteção de suas riquezas naturais e exploração racional das mesmas,
a saber:
d)

a) Código da Caça e Pesca - Decreto n.º 23.672, de 2-1-1934;
b) Código Florestal - Decreto n.º 23. 793, de 23-1-1934;
e) Código de Minas - Decreto n.º 24. 642, de 10-7-1934;
d) Código de Aguas - Decreto n.º 24. 643, de 10-7-1934.
V
O CÓDIGO DE MINAS DE 1934

1 - Elaboração. Foi feita, tomando-se como base o ante-projeto organizado pela 9.ª Subcomissão da grande Comissão Legislativa organizada pelo Govêrno Provisório em princípios de
1931 - subcomissão constituída por Pandiá Calógeras, Augusto de
Lima e Luís Cárpenter, sob a presidência do primeiro.
Nesse anteprojeto foram introduzidos, à medida de sua aprovação pela Assembléia Nacional Constituinte (1933-34) os novos
preceitos constitucionais referentes à matéria (artigos 118 e 119
e seus parágrafos e artigo 12 das Disposições Transitórias da Constituição de 16 de julho de 1934) .
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Disposições fundamentais do Código:

a) Definição e classificação das jazidas e minas:
- Distinção entre jazida e mina: significando a primeira uma
massa de substâncias minerais ou fósseis industrialmente aproveitáveis, e a segunda, uma jazida em exploração e o conjunto de
direito daí resultante (artigo l.º);
- As jazidas consideradas no Código são grupadas em 11 classes: minerais metálicos, em jazidas primá.rias, em aluviões de
várzeas antigas ou recentes e em aluviões de leitos de rios (classes
I, II e III) ; minérios e minerais não metálicos, em jazidas primárias, em aluviões de várzeas, ou de leitos de rios e praias de mar
(classes IV, V e VI); minerais terrosos (classe VII); rochas betuminosas e pirobetuminosas (classe IX) ; petróleo e gases naturais
(classe X); águas minerais termais e gasosas (classe XI); art. 2.º).
b) Regime de exploração:
- Mediante autorização ou concessão federal, mesmo para as
jazidas de propriedade particular (artigo 3. 0 ).
- Somente em casos especiais, mediante autorização ou concessão pelos Estados (artigos 79 a 82, inclusive).
c) Restrições relativas à nacionalidade dos concessionários:
- As concessões ou autorizações só podem ser conferidas a
brasileiros ou sociedades organizadas no Brasil (§ 5.º do art. 3.º).
- A nacionalização progressiva das riquezas do subsolo será
regulada em lei especial (art. 85).
\ d) Racionalização da indústria mineira:
- Nenhuma concessão de lavra será conferida sem a realização prévia de pesquisa considerada frutuosa (artigo 13);
- Preferência assegurada ao pesquisador para realizar a lavra da jazida pesquisada, assegurando-se-lhe, quando esta fôr feita
por outrem, a indenização das despesas feitas, ou uma participação
nos lucros da exploração (artigo 24);
- Exigências técnicas, administrativas e financeiras para a
execução de lavra (artigos 31 a 51, inclusive).
e) Regime de propriedade das jazidas:
- Reconhecimento do direito de propriedade particular sôbre
as jazidas já conhecidas e devidamente registradas como tais de
acôrdo com o estabelecido no código (artigo 5.º);
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- Atribuição ao domínio público, como propriedade imprescindível e inalienável da nação, das jazidas ainda não conhecidas
e devidamente registradas, corno propriedade particular (§ l.º do
artigo 5.º).
f) facilidades e favores concedidos à indústria mineira:
- Instituição de servidões de solo e subsolo, na propriedade
ou propriedades vizinhas, tanto para a pesquisa, coma para a lavra
de minas (artigo 60) ;
- Limitação da tributação total, imposta pela União, Estados
e Municípios, não excedente de determinada percentagem da renda líquida da emprêsa (artigo 84);
- Gôzo de isenção de direitos de importação para material
destinado à exploração, e de tarifas mínimas de transporte para
material e pessoal (artigo 88).
3 -

Críticas feitas ao Código:

O Código de Minas (como as demais leis reguladoras da proteção e exploração nacional de nossas riquezas naturais, sancionadas em 1934) teve e tem ainda alguns adversários irreconciliáveis.
Essa oposição era de esperar-se, dado que o Código opôs ao
regime de quase completo arbítrio e irresponsabilidade, com que
se processava a exploração de jazidas minerais - urna regulamentação severa de caráter administrativo e técnico.
Dentre as alegações increpadas contra o Código sobressaem
duas principais:
1. a) Que êle, ao invés de facilitar à exploração mineira por
particulares, criou-lhe óbices burocráticos;
2.ª) Que, embora tendo teóricamente tornado impossível acaparamento das riquezas do subsolo - na prática, os monopolizadores estrangeiros continuariam a monopolizá-las, adquirindo extensas zonas potencialmente ricas.
No setor da exploração petrolífera, sobretudo, tem sofrido o
Código um cerrado combate, sob a alegação de que êle condenou
à morte as iniciativas privadas de brasileiros, favorecendo, assim,
os propósitos dos trustes internacionais do petróleo, tendentes a
evitar a concorrência do nosso petróleo, nos mercados interno e
internacional.
A meu ver, essas increpações levantadas contra o Código carecem de fundamento.
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Penso que o primitivo Código de Minas (como o posterior, ainda vigente) facilitava a iniciativa particular para a exploração
mineral, libertando-a, por um lado, das exigências dos proprietários do solo e das questões de condomínio, e, de outro lado, proporcionando-lhe facilidades para o estabelecimento de servidões do
solo e subsolo, necessários à exploração, garantindo-lhe tarifas mínimas de transporte e taxação limitada, não excedente, em conjunto, às possibilidades financeiras de cada empreendimento. Se
criou, ao lado disso, exigências administrativas e técnicas - estas
foram ditadas pela necessidade de racionalizar a indústria e impedir abusos ou omissões que a vinham desmoralizando.
Se à sombra dêsses dispositivos sábios e necessários, vicejou
com seu conhecido séquito de incompreensões e entraves, a praga
da burocracia - a culpa deve ser lançada aos que se encarregaram da execução do Código e não, intrinsecamente, a êste.
Não obstante tudo isso, o grande número de concessões solicitadas e concedidas para a exploração de recursos minerais, em
geral, depois da decretação do Código - prova que êste incentivou,
ao invés de desestimular dita exploração.
Quanto à alegação de que, mesmo sob o regime do Código, as
emprêsas estrangeiras continuavam a adquirir grandes áreas de
terrenos em zonas de subsolo potencialmente rico - parece inteiramente destituída de fundamento.
Se me não engano, os últimos contratos referentes a êsse assunto, datam de 1931 ou 32.
O simples fato de o Código negar qualquer preferência ao proprietário do solo, para investir-se no direito de explorar as riquezas contidas no subsolo respectivo, basta para invalidar qualquer
tentativa de monopolizar tais riquezas, adquirindo a superfície sob
a qual presumivelmente jazam.
VI
A CONSTITUIÇÃO DE 1937
E SUAS REPERCUSSÕES SôBRE A EXPLORAÇÃO DAS RIQUEZAS
DO SUBSOLO

1 - Modificações do texto constitucional anterior (1934):
a) Exigência da nacionalidade brasileira para os acionistas
de emprêsas de mineração (§ 1. 0 do artigo 143):
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- A Constituição anterior apenas exigia que as sociedades
de mineração fôssem organizadas no Brasil (§ 1.0 do artigo 119).
- :alsse dispositivo da Constituição de 1937 afastou, pràticamente, da nossa atividade mineira a colaboração do capital estrangeiro e, até, a do capital nacional pertencente a súditos estrangeiros radicados e enriquecidos no Brasil.
b) Supressão do dispositivo constitucional anterior (artigo
12 das Disposições Transitórias), que mandava rever os contratos
existentes, para adaptá-los às normas da nova legislação federal
reguladora da matéria:
- Essa supressão permitiu às grandes emprêsas estrangeiras
dedicadas à exploração da energia hidrelétrica (especialmente os
grupos da Brazilian Traction e da Bond and Share), que haviam
obtido contratos leoninos no regime anterior, fugir às exigências
do artigo 102 do Código de Aguas, que lhes impedia de fazer novos
fornecimentos de energia e realizar quaisquer ampliações, sem
submeter-se àquela revisão.
2-

Legislação mineira, conseqüente da Constituição de 1937:

Decreto-lei n. 0 66, de 14-12-37:
- Declara em vigor, com as modificações resultantes dos
preceitos constitucionais, o Código de Minas e outros decretos que
especifica, e expede bases para conformar a execução dêsses decretos à Constituição.
b) Decreto-lei n.º 366, de 11-4-38:
- Incorpora ao Código de Minas (Decreto n.º 24. 642, de
10-7-34), novo título, em que se institui o regime legal das jazidas
de petróleo e gases naturais, inclusive os gases raros.
e) Decreto-lei n. 0 395, de 24-4-38:
- Declara de utilidade pública e regula a importação, exportação, transporte, distribuição e comércio de petróleo bruto e seus
derivados, no território nacional, e bem assim, a indústria da refinação de petróleo importado ou produzido no País, e dá outras
providências, inclusive a criação do Conselho Nacional do Petróleo.
d) Decreto-lei n.º 538, de 7-7-38:
- Dá organização ao Conselho Nacional do Petróleo, definindo suas atribuições, e dá outras providências, inclusive a criação
a)
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da taxa de Cr$ 3,00 por tonelada de petróleo ou produto derivado,
importados ou produzidos no País.
e) Decreto-lei n.º 938, de 8-12-38:
- Sujeita à autorização do govêrno, o funcionamento das sociedades para fins de mineração, ou de aproveitamento industrial
das águas e da energia hidráulica, e dá outras providências.
· f) Decreto-lei n. 0 3. 701, de 8-2-39:
- Declara reserva nacional as jazidas petrolíferas existentes
na área do Recôncavo Baiano, compreendidas num raio de 60 quilômetros, tendo como centro o poço n.º 163, sito em Lobato.
g) Decretos-leis números 1.217, de 24-4-39 e 1.369, de 23-6
de 1939:
- Transferem do D. N. da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura, para o Conselho Nacional de Petróleo, respectivamente, as atribuições referentes a pesquisa e lavra de jazidas petrolíferas e o material de equipamento correspondente.
h) Decreto-lei n. 0 1.985, de 29-1-40:
- Decreta novo Código de Minas, em substituição ao Código
de 1934, consolidando a legislação mineira posterior à Constituição
de 1937.
i) Decreto-lei n. 0 2.054, de 4-3-40:
- Substitui a "Comissão do Plano Siderúrgico Nacional" e
dá outras providências.
j) Decreto-lei n. 0 2. 615, de 21-9-40:
- Cria um impôsto federal único sôbre os combustíveis líquidos e lubrificantes minerais, importados e produzidos no País, regula sua distribuição e dá outras providências (Revoga o artigo
15 do Decreto-lei n. 0 538, de 7-7-38, que criara a taxa fixa de
Cr$ 3,00, por tonelada de petróleo produzido ou importado).
k) Decreto-lei n. o 2 . 666, de 3-10-40:
- Cria o Conselho Nacional de Minas e Metalurgia.
l) Decreto-lei n.º 3. 236, de 7-4-41:
- Institui o regime legal das jazidas de petróleo e gases naturais, de rochas betuminosas e pirobetuminosas, e dá outras providências. (Substitui o Decreto-lei n.o 366, de 11-4-38, e suprime
do Código de Minas o título referente ao petróleo).
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m) Proposta de nova reforma do Código de Minas:
Em exposição de motivos, G.M. 681, datada de 25-5-43, foi
proposta, pelo Sr. Ministro da Agricultura, ao Sr. Presidente da
República, nova reforma do Código de Minas, com o fim expresso
de garantir, ao proprietário do solo, preferência para a exploração
das jazidas encontradas no respectivo subsolo, ou participação nos
lucros dessa exploração, quando feito por terceiro.
Essa proposta foi aprovada por despacho presidencial de 1-6
de 1943, sendo, em conseqüência, nomeada Comissão para elaborar
o projeto de reforma, nos têrmos aprovados.
Tal Comissão não logrou chegar a acôrdo, ficando sem andamento a reforma autorizada.
n) Decreto-lei n.0 6.230, de 29-1-44:
- Faculta ao Presidente da República permitir que companhias destinadas à exploração da mineração tenham seu capital
constituído em metade por ações ao portador, devendo a outra metade sê-lo por ações nominativas, pertencentes a pessoas físicas
brasileiras .
Impõe que a metade mais um dos diretores seja eleita pelos
portadores de ações nominativas.
3 -

Algumas observações sôbre essa legislação:

a) De um modo geral, a legislação mineira decorrente da
Constituição de 1937, se caracteriza por duas feições fundamentais: a intransigência nacionalista, e a tendência à socialização
compulsória.
São exemplos típicos dessa feição jacobina e socialista os decretos números 66, de 14-12-37 e 3. 701, de 8-2-39.
b) Somente duas exceções quebram essa tendência, para confirmar, como é de praxe, a regra: o projeto de reforma do Código
de Minas, originado com a exposição de motivos G. M. 681, de
25-5-43, do Sr. Ministro da Agricultura - tendente a reimplantar
em nossa legislação mineira o direito de acessão - e o Decreto-lei
n. 0 6. 230, de 29-1-44, que, violando dispositivo constitucional, permitiu a estrangeiros (ações ao portador) a subscrição de 50% do
capital de sociedades dedicadas à mineração, conferindo-lhes, ainda, o direito de eleger a metade, menos um, dos respectivos diretores.
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Para justificar a regressão pleiteada, na expos1çao de motivos G.M. 681, do Ministro da Agricultura - atribuiu-se ao têrmo "proprietário'', referido no § 1.0 do artigo 143 da Constituição
de 1937, ligações com um antecedente remoto - "o solo" - ao
invés de ligá-lo a antecedente imediato - "jazida mineral ou fonte de energia hidráulica" - citado no período anterior.
Tal interpretação importaria em transferir, impiicitamente,
do domínio da União, para os proprietários do solo, a propriedade
das jazidas ainda não conhecidas, e sôbre as quais, por isso mesmo,
não podiam alegar um título legítimo de posse.
Era, pois estranhável a renúncia feita, de motu proprio, pelo
poder público, em favor de particular, de direitos de tão profunda
repercussão econômico-social, e cuja plenitude lhe vinha sendo assegurada pelo Código de Minas, desde 1934, isto é, durante mais de
10 anos, sem que contra o mesmo se houvessem manifestado os tribunais competentes para fazê-lo.
d) Quanto ao Decreto-lei n.º 6.230, de 29-1-44 - era óbvia
a sua inconstitucionalidade, em face do que prescrevia o § 1.º
do artigo 143 da Constituição de 1937.
Seu texto não foi precedido de quaisquer consideranda explicativas do porquê ou para quê era decretado.
Presume-se, entretanto, logicamente, que sua decretação visava incrementar a indústria mineira, permitindo que nela cooperasse o capital estrangeiro.
Era uma contramarcha em relação ao nacionalismo rígido da
legislação anterior - necessária, ao meu ver, mas inoperante, porque meridianamente inconstitucional, como já foi dito.
VII

REGIME DE EXPLORAÇÃO DAS RIQUEZAS DO SUBSOLO,
DECORRENTE DA NOVA CONSTITUIÇÃO (1946)

1 -

Dispositivos análogos aos da Constituição de 1934:

a) Abolição implícita do direito de acessão (artigo 152).
idêntico ao artigo 118 da Constituição de 1934;
-

22-

-

338 -

b) Regime de autorização e concessões para pesquisa e lavra
(artigo 153), idêntico ao artigo 119 da Constituição de 1934 (salvo
a supressão da cláusula final daquele artigo - "ainda que de
propriedade privada" -) ;
c) Outros dispositivos não essenciais, da Constituição de
1934, foram mantidos pela Constituição de 1946.
2 -

Dispositivo modificado:

O § 1.º do artigo 153 da nova Constituição modificou o § 1.º
do artigo 119 da Constituição de 1934, conferindo, expressamente, ao proprietário do solo, preferência para a exploração das jazidas encontradas no subsolo respectivo.
O dispositivo correspondente da Constituição anterior concedia tal preferência, ou participação nos lucros da exploração feita
por terceiro - não ao proprietário do solo, mas ao proprietário,
por título idôneo da jazida a ser explorada.

Embora o di.reito assegurado, pela Constituição de 1946, ao
proprietário do solo, se limite à preferência para a exploração das
jazidas contidas no subsolo respectivo, não lhe garantindo qualquer participação nos lucros dessa exploração, se feita por terceiro
- tal dispositivo pode classüicar-se como contrário à racionalização da indústria mineira.
Efetivamente: além de acarretar para essa indústria os tropeços decorrentes da inexperiência técnica e incapacidade finan
ceira da genaralidade dos proprietários do solo - agravada, em
muitos casos, pelas questões de condomínio (o que tudo importa
em demorar e encarecer a produção) - abre uma porta ao monopólio das riquezas do subsolo, pela aquisição de extensas áreas de
subsolo presumivelmente rico.
3 -

Dispositivo suprimido:

Foi suprimido, na Constituição de 1946, o dispositivo da Constituição de 1934, que determinava a nacionalização progressiva
das riquezas do subsolo e das fontes de energia hidráulica.
A supressão dêse dispositivo Constitucional, embora não impossibilite a lei ordinária de estabelecer preceitos conducentes àquela nacionalização - poderá suscitar controvérsias sôbre as cláusulas contratuais de reversão sistemática ao patrimônio nacional
dos acervos de emprêsas que explorarem a energia hidráulica e algumas riquezas do subsolo, como o petróleo.
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VIII
ALGUMAS OBSERVAÇÕES
SõBRE A REGULAMENTAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL,
ORA EM FASE DE ELABORAÇÃO

1 - Conveniência da seriação racional das leis substantivas:
a) Regulando o regime das emprêsas concessionárias de serviços públicos (e de utilidade pública) (artigo 151 da nova Constituição);
b) Regulando a exploração dos recursos minerais, em conjunto (Código de Minas);
e) Regulando, em particular, a exploração das jazidas de petróleo (Estatuto do Petróleo).
2 - Alguns pontos básicos desejáveis para a lei reguladora
das concessões de serviços públicos (ou de utilidade pública):
a) Lema: essas emprêsas devem considerar-se como "empregadas" do público, e não como "mandantes'', em relação a êle;
b) Prazo normal das concessões - 30 anos, suscetível de
prorrogações até o máximo de 50 anos, só justificáveis, em cada
caso, por motivos relevantes e sem prejuízo do patrimônio nacional;
c) Contabilização do capital de investimento à base do custo
histórico - para efeitos de fixação de tarifas, encampação e reversão onerosa;
d) Fixação da remuneração ao capital de investimento nas
seguintes bases:
- Juros de obrigações (debêntures), até o máximo de 4%;
- Juros de ações preferenciais, até o máximo de 6%;
- Dividendo de ações ordinárias, até o máximo de 8 %;
e) Garantias sérias e efetivas ao capital estrangeiro, realmente invertido em tais emprêsas, para exportar livremente:
- Os juros de obrigações (debêntures) e ações preferenciais,
e os dividendos de ações ordinárias, correspondentes à parte ainda
não amortizada do respectivo capital;
- As parcelas de amortização do capital realmente invertido, em proporções capazes de integralizá-la no têrmo da concessão.
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f)
Reversão obrigatória do acêrvo das emprêsas ao patrimônio do poder concedente (União, Estados ou Municípios) no fim do
contrato, gratuitamente, ou, em casos especiais, mediante indenização do' capital ainda não amortizado (avaliação pelo custo hisrico), deduzida a depreciação;
g) Encampação depois de decorrido um têrço do prazo de
concessão - mediante indenização do capital não amortizado
(avaliação à base do custo histórico), menos a depreciação, e acréscido de uma cota correspondente a lucros cessantes, calculada em
função: do lucro médio obtido nos anos anteriores; do número de
anos que faltar para extinguir-se a concessão, e das perspectivas
futuras do empreendimento;
h) Fiscalização técnica e contábil das emprêsas concessionárias, a fim de assegurar:
- Serviço adequado ao público;
- Tarifas razoáveis; e
- Estabilidade financeira às emprêsas.
3 - Pontos básicos do novo Código de Minas:
- Os mesmos do Código de 1934 tendo-se em conta a prefe-

rência dada ao proprietário do solo para a exploração das jazidas
existentes no subsolo .

solo;

4 - Pontos básicos da nova Lei do Petróleo:
a) Regulamentação da preferência dada ao proprietário do

b) Contrôle da indústria petrolífera - pela predominância
de capital nacional nas ações ordinárias, - pelo menos nos elos
intermediários dessa indústria - beneficiamento e transporte através das quais mais fàcilmente se estabelecem os monopólios;
c) Nacionalização progressiva da indústria, no seu conjunto - pela constituição de campos petrolíferos de reserva e reversão ao Patrimônio Nacional de acêrvo das emprêsas concessionárias;
d) Limitação conveniente das áreas de pesquisa, aumentando-as para as regiões mais afastadas dos centros de consumo e
portos de exportação;
e) Limitação das áreas de lavra à metade das áreas de pesquisa - garantindo-se, com a outra metade, a constituição dos
campos de reserva nacional;

-

341-

f) Discriminação do capital das emprêsas que obtiverem concessões integrais (exploração, beneficiamento, transporte e distribuição, interna e externa) - de forma a garantir o contrôle do
capital nacional sôbre as ações ordinárias na constituição dos ramos intermediários;
g) Limitação das exportações de matéria-prima bruta em
função do volume de consumo nacional - estabelecendo-se a obrigatoriedade de exportação de quota beneficiada, progressivamente
crescente, a partir daquele limite;
h) Obrigatoriedade, para as emprêsas concessionárias de
ramos estranhos à exploração, isto é, (beneficiamento, transporte
e distribuição) de empregar uma cota determinada dos lucros líquidos de emprêsa, na pesquisa e exploração petrolífera, e pagar
uma taxa sôbre os lucros brutos, ao govêrno para ser empregada
nesses fins pelo Conselho Nacional do Petróleo.
IX

CONCLUSÃO E

AP~LO

1 - Ao encerrar estas palavras, volto a citar dois conceitos
de Alberto Tôrres sôbre a nossa desorganização econômica: "Uma
nação pode ser livre, ainda que bárbara, sem garantias jurídicas;
não pode ser livre, entretanto, sem o domínio de suas fontes de riqueza, dos seus meios de nutrição, das obras vivas de sua indústria
e do seu comércio" .
"Tôda nossa aparente vitalidade consta de extração de produtos e de limitado esfôrço de exploração extensiva, com que saqueamos a terra, enquanto o comércio, o trabalho estrangeiro e o crédito de usura drenam, em capitais, para o exterior, quase tudo que
se apura dessa brutal destruição".
2 - l!:sses conceitos, que li na minha mocidade, e sôbre os
quais não tenho cessado de meditar através das múltiplas vicissitudes de minha vida (e já anda isso por um quarto de século) devem
constituir também motivo de meditação para cada brasileiro consciente de suas responsabilidades, nesta hora quase crucial de nossa história.
3 - Discutem-se, agora, as bases de leis orgânicas que regulamentarão as atividades de emprêsas concessionárias de serviços
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público0 ou de utilidade pública; das relativas às explorações das
riqueza.:; do subsolo (aí incluídas as jazidas de petróleo), e, também, ao aproveitamento de nossas fontes de energia hidráulica facilitando-se a inversão de capitais estrangeiros e, mais do que
isso, a interferência de poderosos trustes internacionais, nesses empreendimentos.
4 - Isso deve ser um bem - mas poderá ser também um mal
- para o desenvolvimento e maioridade de nossa atividade econômica, quer no campo nacional, quer na esfera internacional.
Tudo dependerá da maneira por que forem concebidas e redigidas essas leis. Se elas partirem da idéia de que o fim a atingir é
o desenvolvimento de nossa economia nacional, nela integrando
a maior parte da riqueza mobilizada com a exploração de seus recursos naturais, e que as facilidades e proventos a serem concedidos ao capital estrangeiro nelas envolvido, devem constituir apenas um meio para alcançar aquêle fim - tudo estará bem.
Tudo estará mal, porém, se elas partirem do pressuposto contrário, ou com êle se conformarem.
5 - A todos nós que somos brasileiros e assistimos à elabaração de tais leis - cabe-nos o dever de contribuir, na medida de
nossas fôrças, para que elas sejam leis sábias e prudentes.
E' o que aqui estou fazendo.

A abstenção em casos de tal gravidade não isenta a ninguém
de responsabilidade nas desgraças que nos poderão advir, se tais
leis permitem que os interêsses do capital - sobretudo do capital
estrangeiro - se transformem em fim e o desenvolvimento da

capacidade econômica nacional fique relegada a um simples meio
ou pretexto para consecução de tal fim.

Que cada brasileiro saiba, pois, cumprir nesta grave encruzilhada, o seu dever!

2.ª CONFER:S:NCIA
II

SUGESTÕES SôBRE O PETRÓLEO
E' menos meu intuito transmitir pontos de vista pessoais definitivos sôbre o problema da exploração das riquezas do nosso subsolo e, especialmente, do nosso petróleo - do que abrir um debate
público sôbre essa matéria.
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Essa troca de idéias parece-me impor-se no momento em que
se estão refundindo os textos legais, que regem o assunto, para
adaptá-los aos dispositivos da nova Constituição, muito menos irredutivelmente nacionalistas que os da Constituição de novembro
de 1937 e, mesmo, que os da Constituição de julho de 1934.
Para melhor aproveitamento, sem prejuízo da clareza da exposição e da amplitude do debate, o trabalho vai ser dividido em
duas partes principais: uma versando sôbre a análise dos fatôres
fundamentais, que devem condicionar uma solução realista do
problema, envolvendo a apreciação de premissas e conclusões parciais delas imediatamente decorrentes, e uma síntese, abrangendo
o conjunto; a outra parte será constituída de uma equação parcial
do problema (apecto político), coerente com a síntese estabelecida
e, conseqüentemente, com as premissas aceitas e de cujas conclusões parciais haja resultado aquela síntese.
I

CONVENI:t!:NCIA DE SE CONSIDERAREM, OBJETIVAMENTE,
FATôRES QUE CONDICIONAM A SOLUÇAO DO PROBLEMA

1 - Quando a nós, militares, nos pedem a solução de um problema tático, três dados essenciais nos são fornecidos:
a) a situação (dados referentes à natureza e atitude do inimigo contra o qual se deve agir; sua situação no espaço, em relação
àquela de nossos elementos; dados sôbre a faixa de terreno ocupapada pelas fôrças de um e outro lado e que se interpõe entre elas
- faixa sôbre a qual deve desenvolver-se a ação prevista;
b) missão atribuída à fôrça amiga;
e) meios de que dispõe essa fôrça para cumprir a missão
recebida.
2 - E' em função da análise de cada um dêsses fatôres (comumente chamados f atôres da decisão) , seguida de uma síntese
- resultante da comparação e crítica das conclusões parciais dela
retiradas - que se estabelecem as bases coerentes da soluçã.o
(chamadas, comumente, Decisão).
3 - Essa decisão, de exclusiva responsabilidade do chefe, é,
no seu conjunto, uma obra de artista; mas o trabalho preparatório
de análise dos fatôres que a condicionam, e conducente à síntese,
em que se apoia - é de natureza técnica.
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4 - Nessas condições, é lícito admitir-se que, partindo-se dos
mesmos dados iniciais, devidamente analisados, sob um mesmo
critério técnico - surjam várias soluções táticas aceitáveis (cada
uma delas refletindo as características próprias do chefe que decidiu, pois isso é uma questão de domínio artístico).
5 - Mas são inaceitáveis aquelas soluções que fugirem às
conclusões decorrentes da análise objetiva os fatôres do problema
e da síntese resultante de sua comparação e crítica.
6 - Chamamos às primeiras, soluções coerentes ou reais; e,
às segundas, soluções arbitrárias ou inconseqüentes.
7 - Julgo que, ao pretendermos equacionar problemas nacionais, deveríamos tomar escrupulosamente em consideração cada
um dos fatôres que os condicionam, analisando-os, comparando e
criticando as conclusões parciais resultantes dessa análise, para
chegar a uma síntese, capaz de basear coerente e realisticamente
asnormas fundamentais de sua solução, ou seja, o seu equaciona·
menta.

8 - Examinando, aqui, uma equação razoável para a solução
(ou soluções) do problema nacional do petróleo, no que toca ao
seu aspecto político, permito-me ensaiar o emprêgo de tal método.
II

ANALISE DOS FATôRES FUNDAMENTAIS DO PROBLEMA
E SíNTESE CORRESPONDENTE

1 - Considero como interessando fundamentalmente a qualquer solução política objetiva do problema petrolífero brasileiro,
os seguintes f atôres:

a)

Os objetivos visados com a solução do problema;
As possibilidades nacionais para alcançar essa solução;
c) As realidades mundiais da indústria petrolífera;
d) Servidões ou dependências que a situação internacional
e especialmente continental, de um lado, e, de outro lado, as limitações do texto constitucional podem impor à solução do problema.
b)

2 - Objetivos visados com a solução do nosso problema
petrolífero:
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Dois objetivos fundamentais devem orientar a solução geral do problema:
- suprir as nossas necessidades de consumo de combustíveis
líquidos, a preços baixos, reforçando, ao mesmo tempo, a nossa
economia interna e segurança nacional;
- concorrer - se o justificarem nossas reservas petrolíferas
- para a satisfação das necessidades mundiais e, especialmente,
continentais de petróleo - integrando, de um lado, maiores recursos em nossa economia geral, pela ampla mobilização dessa riqueza, e, por outro lado, reforçando as condições de defesa do continente, ou daquela parte do mundo civilizado, a cuja sorte, em
caso de guerra, nos sintamos mais ligados por compromissos ou
afinidades internacionais .
b) Essa missão abrange duas partes ou objetivos sucessivos:
o l.º mais restrito e urgente; o 2.0 mais amplo e, lógicamente, imediato. Serâ possível ou conveniente separâ-los, resolvendo um após
o outro, segundo a sua ordem natural de urgência?
Responderemos isso mais adiante.
e) De qualquer forma, uma parte é, nacionalmente, mais importante do que a outra: a satisfação das necessidades internas
deve preterir a das continentais e, com mais forte razão, a das
mundiais; o refôrço de nossa segurança nacional pretere, igualmente a da segurança continental e mundial.
a)

3 - Possibilidades nacionais relacionadas com a solução
do problema:

a) Pelos estudos geológicos jâ procedidos - pode-se concluir
que as zonas possivelmente petrolíferas do Brasil cobrem ârea da
ordem de 3 de milhões de quilômetros quadrados.
b) Essa ârea, sendo superior ao território da Argentina, e
segundo presumo, bem maior que a ârea total coberta pelos campos petrolíferos estadunidenses - pode constituir-nos, em futuro
próximo, num dos maiores centros petrolíferos do mundo.
e) Esta última premissa precisa ser confirmada ou desmentida, quanto antes, a fim de que, com segurança, possamos delinear, de vez, os rumos definitivos de nossa política petrolífera.

d) Mas essa verificação só pode realizar-se através de uma
extensa e intensa campanha de pesquisa de petrolífera (prospecções
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geofísicas no conjunto das áreas geologicamente indicadas, seguida de perfurações nas estruturas reveladas como mais favoráveis à
existência do petróleo) .
e) Penso, pessoalmente - e vai nisso importante premissa
- que não dispomos de capitais e técnicos bastantes para realizar,
sozinhos, tal campanha, com a amplitude e intensidade requeridas.
f) Conclusões:
1. a - devemos interessar o capital e técnicos estrangeiros nessa campanha pela exploração do petróleo brasileiro;
2.ª - dados, porém, a importância econômica e significação,
como fator de segurança nacional, da riqueza petrolífera - é mister não permitir que o capital estrangeiro nela invertido pretenda
transformar-se em senhor do empreendimento, mas se contente
com a situação de simples auxiliar, ainda que considerado indispensável.
4 - Situação mundial do petróleo (dados de 1945):
a) Produção anual:

-

b)

América - 2,2 bilhões de barris;
M. Oriente - 0,226 bilhões de barris.
Reservas cubadas:

- América - 28 bilhões;
- M. Oriente - 30 bilhões.
c) Média de produção diária por poço:
- América - entre 12 (E. Unidos) e 206 barris (Venezuela);
- M. Oriente -entre 270 (Bahrein) e 9.000 barris (Iraque).
d) Preço médio do barril pôsto a bordo;
- América - US$ 0,54 (Venezuela) e US$ 0,78 (Peru);
- M. Oriente - entre US$ 0,27 (Iran) e 0,49 (Irak).
e)

-

Custo do transporte marítimo:

Antes da guerra - US$ 0,01/100 milhas;
Novos petroleiros - US! 0,45/20. 000 quilômetros.

/) Algumas conclusões:
1.ª - As reservas ianques de petróleo -

conhecidas e prováveis - não bastarão para garantir, por muito tempo mais, o atual
ritmo de extração e consumo.
2.ª - As reservas mundiais conhecidas e prováveis asseguram
o abastecimento normal dos mercados mundiais, durante 30 anos,
no mínimo.
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3.ª - E' impossível ao petróleo americano concorrer com o do
M. Oriente nos mercados da Europa, Ásia e África, sem o placet
do truste internacional, senhor do petróleo do Oriente Médio.
4.ª - O truste do petróleo poderá, em breve, prescindir dopetróleo americano, para satisfazer sua clientela de paz, nos demais
continentes.
5.ª - Em caso de guerra mundial, entretanto, é pouco provável que o truste anglo-americano do petróleo, controle, satisfatoriamente, a exploração dos campos do M. Oriente.
6.ª - Em conseqüência, a exploração de novos campos petrolíferas americanos - por que se interessam as grandes emprêsas
ianques - responderá, possivelmente, menos a um fim puramente
comercial, do que . de natureza estratégica, interessando ao conjunto do continente.

5-

Servidões impostas ao problema pelos nossos compromissos continentais e pelo texto da nova Constituição:

a) Dentro do espírito de cooperação continental que comanda, hoje, as relações entre os povos da América, não devemos pretender fazer da exploração do nosso petróleo - pelo menos se as
reservas de que dispomos tiverem o vulto que lhes atribuímos um negócio regido por exclusivismos egoísticos, mas, ao contrário, um poderoso e nobre instrumento de impulsão de nossa economia e de refôrço da segurança continental.
b) Em contrapartida, os nossos irmãos do continente, especialmente os americanos do norte, interessados, como nós próprios, nessa garantia de segurança continental, devem ajudar-nos
em nossas dificuldades iniciais, proporcionando-nos - sem preocupações imperialistas ou monopolistas - capitais, equipamentos e
técnicos especializados, para que possamos cumprir, com oportunidade e eficiência, nossa tarefa .
c) Mesmo que as verificações posteriores venham a revelar
a existência de reservas petrolíferas apenas suficientes para a
satisfação de nossas necessidades internas - deverão os Estados
Unidos ajudar-nos a atingir ràpidamente êsse estágio de autosuficiência em matéria de petróleo - certos de que nós saberemos
retribuir-lhes, fraternalmente, êsse auxílio, nas horas difíceis do
futuro - mesmo tendo de privar-nos de uma boa parte daquilo
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que fôr estritamente indispensável à satisfação de nossas necessidades normais de consumo .
d) A nova Constituição estabelece:
1.º - que a exploração das riquezas do subsolo se fará mediante autorização ou co11cessão federal, conferidas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no Brasil (Art. 152,
§ 1.º);

2.º - que cabe à União decretar impostos sôbre produção, comércio, distribuição e consumo e, bem assim, importação e exportação de lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos de qualquer origem ou natureza (Art. 15, ftem III);
3. 0 - que cabe ao proprietário do solo preferência para a exploração das riquezas do respectivo subsolo, devendo essa preferência ser regulada de acôrdo com a natureza das jazidas (parte final do § 1.º do Art. 152).
e) Algumas conclusões:
1.ª - Encarada sob o aspecto de política continental parece
haver interêsse recíproco nosso e dos Estados Unidos, em dar imediatamente à exploração de nossas jazidas petrolíferas um desenvolvimento compatível com suas amplas possibilidades;
2.ª - Podem os Estados Unidos - melhor que qualquer outro país do continente e do mundo - ajudar-nos com capitais,
equipamentos e técnicos, para que tal exploração se faça nas proporções e com a urgência desejadas;
3.ª - Nossa Constituição, facultando, por um lado, a utilização de técnica e do capital estrangeiros, para a exploração de nossas riquezas minerais, sem riscos para a soberania e segurança nacionais (só através de sociedades organizadas no Brasil), e, por
outro lado, que se dêem garantias efetivas de remuneração àquele
capital (tributação única de alçada federal) - abre caminho à
cooperação frutuosa e honesta do mesmo, naquela exploração;
4.ª - A preferência constitucional dada a proprietário do solo
para a exploração das jazidas minerais existentes no respectivo
subsolo - constituindo um entrave à exploração imediata e econômica dessa riqueza potencial (incapacidade técnica e financeira
da maioria dos proprietários, desacordos entre condôminos, perda
de tempo para a outorga de concessão a terceiros, etc.), e, quiçá,
abrindo uma porta ao açambarcamento de áreas de subsolo pre-
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sumivelmente rico em minerais - deve ser cuidadosamente regulamentada, suprindo-se tal preferência - se fôr legalmente possível - para o caso das explorações petrolíferas .
6 - Síntese das conclusões anteriores:
Parece-me que, do confronto e crítica das conclusões anteriores, podem deduzir-se as seguintes conclusões fundamentais, à
guisa de síntese basilar para o racional equacionamento do nosso
problema petrolífero, quanto ao seu aspecto político:
1.ª - A mobilização de nossa riqueza potencial em petróleo
deve visar - de um lado, o fortalecimento imediato da economia
e da segurança nacional, e, de outro lado, atender compromissos
ligados à política de boa vizinhança e à segurança continental;
2.ª - Não bastando os nossos recursos disposíveis para realizar essa necessária mobilização, com a amplitude que as nossas
reservas prováveis de petróleo autorizam e a urgência que os fins
visados reclamam - podemos e devemos recorrer ao concurso estrangeiro (capital, equipamentos e técnicos), para objetivá-la;
3.ª - Podemos e devemos aceitar êsse concurso de que no-lo
queira conceder nas melhores condições de preço, tempo e eficiência - reservadas apenas certas servidões impostas pelos próprios
fins a alcançar;
4.ª - Sendo um dêsses fins o incremento de nossa economia
e segurança - é mister que a mobilização de riqueza a fazer-se
para alcançá-lo não escape, como processo econômico, no seu conjunto, ao contrôle nacional, ou, em outras palavras, que os meios
externos utilizados e subordinem aos fins nacionais perseguidos;
5.ª - Pelo menos se quisermos concorrer c01n o nosso petróleo nos mercados externos e manter o seu preço em nível razoável
no mercado interno - devemos evitar, de um lado, quaisquer excessos inconsiderados nas taxas e impostos que onerarem a respectiva indústria, e, de outro lado, óbices legais e burocráticos que entravem a sua gestão administrativa;
6.ª - A conciliação razoável entre os meios ou auxílios externos
requeridos e os fins nacionais e continentais objetivados - subordinando aquêles a êstes, mas conferindo-lhes, em troca, o gôzo de
vantagens e segurança, que os interessem, efetivamente, na realização da emprêsa - constitui, sem dúvida, um dos pontos mais
delicados do problema.

-

350 -

III
ESQUEMA DE UMA EQUAÇÃO POLíTICA
DO NOSSO PROBLEMA PETROLÍFERO

1 - li.:sse esquema - atendendo-se, coerentemente, às conclusões da síntese anterior - conducente à colaboração do capital
estrangeiro para a exploração ampla e imediata de nossas reservas
petrolíferas - pode resumir-se num balanço de direitos e obrigações a ser estabelecidos, em lei, para aquêle capital, de forma a,
de um lado, obter a sua necessária colaboração, e, de outro lado,
ressalvar os interêsses de nossa economia e da segurança nacional.
2 - Eis êsse balanço:
A - Garantias e vantagens a serem concedidas ao capital estrangeiro:
l.ª - Execução honesta das cláusulas contratuais firmadas,
durante todo o prazo de vigência do respectivo contrato, garantindo-se recurso final ao judiciário para dirimir desacordos supervenientes;
2.ª - Margem razoável de remuneração do capital realmente
investido nos empreendimentos (juros e dividendos), bem como
para sua amortização no prazo da concessão;
3. ª - Liberdade de exploração:
- para as parcelas de amortização do capital, em proporção
a permitir amortizá-lo dentro do prazo de concessão;
- para os juros das obrigações (debêntures) e ações preferenciais e dividendos das ações ordinárias - correspondentes à
parte não amortizada do capital;
4.ª - Direito de subscrição, em igualdade de condições com o
capital nacional, de obrigações, ações preferenciais e ordinárias,
para a constituição do capital das emprêsas que se destinarem à
exploração (pesquisa e lavra de campos petrolíferos) e à distribuição (venda) de produtos do petróleo;
5.ª - Direito à subscrição de 40% das ações ordinárias das
emprêsas, ou ramos de emprêsas relacionadas com o beneficiamento (refinação) e transporte especializado (oleodutos e navios petroleiros de cabotagem), podendo concorrer em igualdade de condições como o capital nacional para a subscrição de ações preferenciais e obrigações (debêntures) dessas mesmas emprêsas;
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6.ª - Direito de eleger diretores das emprêsas ou ramos de
emprêsas dedicadas ao beneficiamento e ao transporte de petróleo, em número proporcional à percentagem (até 40%) das ações
ordinárias que subscrever;
7. - Direito ao recebimento, em caso de encampação da emprêsa, de uma indenização correspondente à parte do capital subscrito não amortizado, calculada na base do custo histórico, menos
a depreciação, e acrescida de uma parcela razoável, a título de
lucros cessantes, calculada, - de um lado, em função do lucro médio anual obtido nos 5 anos anteriores à encampação, e das possibilidades comerciais futuras do empreendimento (anos restantes
do contrato e perspectivas econômicas da exploração, nesse período), - e, de outro lado, tendo em vista que a concessão encampada versa sôbre exploração de riqueza pertencente à Nação, ou de
serviço dP. utilidade públic::., e que uma parte razoável dos lucros
cessantes deve caber a quem vai assumir a responsabilidade de
continuar tal exploração;
8ª - As emprêsas autorizadas à exportação de produtos petrolíferos - uma vez satisfeitas as exigências integrais do consumo interno de tais produtos - poderão exportar petróleo bruto,
sem pagar impôsto de exportação até o limite de 3 vêzes o volume
""".ltemporâneo daquele consumo interno;
9.ª - Garantia de qua tributação única federal, somada às
taxas específicas incidentes sôbre cada ramo da indústria petrolífera, não ultrapassará, em conjunto, limites que ameacem a estabilidade financeira das emprêsas, nem force o encarecimento
dos preços do produto no mercado interno, em relação aos preços
correntes no mercado internacional;
10.ª - O impôsto de renda será cobrado a tôdas as emprêsas
nos têrmos gerais impostos pelr.. legislação federal vigente para as
demais atividades econômicas do País;
11.ª -Será garantida a cada emprêsa dedicada à pesquisa e
lavra de jazidas petrolíferas a concessão de áreas consideradas tecnicamente suficientes para garantir um ritmo de extração econômica do petróleo, durante todo o período da concessão;
12.ª - O prazo de concessão será bastante longo para permitir
uma razoável remuneração dos investimentos realizados para a
pesquisa e exploração, bem como para integralizar sua amortização, sem encarecimento do produto, em relação aos preços mé-
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dios vigentes no mercado mundial de consumo. Mas não deverão
ultrapassar, normalmente, os limites de uma geração (30 anos),
só podendo, em casos especiais de explorações difíceis ou pouco rendosas, ser prorrogados até o limite máximo de 50 anos.

B - Exigências a serem estabelecidas para o fortalecimento
de nossa economia e ressalva de interêsses da defesa nacional:

As emprêsas dedicadas à exploração do petróleo entregarão ao Govêrno Federal, sem indenização, metade da área petrolífera pesquisada, a fim de constituir reserva nacional:
- A lavra da metade restante da área pesquisada pela concessionária, será feita de forma a não prejudicar a exploração (ou diminuir o petróleo existentes) da área contígua, deixada como
reserva nacional;
2.ª - As emprêsas dedicadas à exploração do petróleo pagarão ao Govêrno Federal as seguintes taxas:
- superficiária, a título de utilização da superfície abrangida
pela concessão e cobrada a base do hectare/ano (crescente com o
correr do prazo de concessão) ;
- de regalia, a título de exploração da riqueza nacional, e proporcional à quantidade de petróleo extraído;
3.ª - As emprêsas dedicadas à exploração do petróleo só
poderão exportá-lo, depois de satisfeitas as exigências normais do
consumo interno e acumulada uma reserva de matéria-prima bruta para atender necessidades eventuais extraordinárias;
• 4.ª - A exploração de petróleo bruto será livre até um limite
compatível com a prosperidade financeira das emprêsas e calculado em função do consumo interno (2, 3 ou mais vêzes êsse consumo, conforme fôr julgado tecnicamente razoável):
- A partir dêsse limite, as emprêsas exportadoras serão obrigadas a exportar parcelas progressivamente crescentes de produto
beneficiado, podendo pagar, ainda, impôsto de exportação sôbre
o excedente bruto exportado, também crescente até o máximo de
5 % ad valorem;
5.ª - O pagamento do produto exportado será feito efetivamente no mercado de embarque contra a liberação do produto
embarcado, à razão do preço de custo, acrescido de taxa razoável
de lucro;
6.ª - As emprêsas dedicadas ao beneficiamento, ao transporte, ou a distribuição do petróleo pagarão, a título àe impôsto in1.ª -
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dustrial, uma quota sôbre os lucros brutos, variável para cada emprêsa até o limite máximo de 5%, destinada à constituição de um
fundo nacional de petróleo a cargo do C .N .P., e destinarão, no
mínimo, 20 % dos lucros líquidos a trabalhos de pesquisa do petróleo, por conta própria;
7.ª - Tôdas as emprêsas petrolíferas pagarão impôsto de renda correspondente aos lucros líquidos obtidos por suas atividades
no País, inclusive os resultantes da exportação do petróleo;
8.ª - Os acervos das emprêsas petrolíferas dedicadas à exploração, beneficiamento, transporte, ou distribuição do petróleo,
reverterão, gratuitamente, ao patrimônio nacional, no fim dos respectivos prazos de concessão;
9.ª - A exploração dos campos petrolíferos de reserva nacional e a utilização dos acervos revertidos ao patrimônio da União
se fará sob forma de arrendamento, só concedido a pessoas físicas
brasileiras ou a sociedades organizadas no Brasil e com maioria
do capital nacional;
10.ª - As emprêsas dedicadas à exploração do petróleo e controladas por capital estrangeiro serão obrigadas a empregar em
cada ramo de trabalho especializado de sua indústria um número
crescente de engenheiros, que variará de 1/5, no início de exploração, a 2/3, ao iniciar-se a segunda metade do prazo de concessão;
1.ª - As companhias estrangeiras que subscreverem ações
de emprêsas petrolíferas organizadas no Brasil, obrigar-se-ão a
fornecer óleo bruto, pelos preços normais de suprimento ao mercado internacional, às destilarias nacionais e também, - desde
que isso esteja ao seu alcance - a facilitar o fornecimento de equipamentos e de técnicos de que necessitarem as organizações congêneres controladas por capital nacional, para o desenvolvimento
econômico e eficiente de suas indústrias.

IV
CONSIDERAÇÕES FINAIS

1 - Algumas observações sôbre o. ensaio de solução apresentado:
1.ª - A solução sugerida no presente ensaio resultou da análise de umas tantas premissas, referentes ao problema do petróleo,
~
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em seu conjunto, permitindo o estabelecimento de várias conclusões parciais, de cujo confronto e crítica pude concluir, em síntese:
a) Que as nossas possibilidades petrolíferas são de ordem a
justificar uma exploração ampla dessa riqueza potencial, visando
não só a satisfação das necessidades do consumo interno de combustíveis líquidos, como as de outras nações do continente, e,
mesmo, se isso fôr econômicamente viável, as necessidades de outros centros internacionais de consumo;
b) Sendo verdadeira essa conclusão, devemos procurar resolver o problema da exploração do nosso petróleo dentro do elevado
espírito de pan-americanismo que vem orientando a nossa política
· continental transformando, quanto antes, essa riqueza potencial
em instrumento efetivo de enriquecimento nacional e de segurança do Brasil e do continente americano;
e) Os Estados Unidos devem estar interessados - como
maiores responsáveis pela segurança e defesa do Hemisfério Ocidental (e em conseqüência também as suas grandes emprêsas petrolíferas) na exploração imediata e ampla do nosso petróleo, devendo facilitar-nos seu necessário concurso, em capitais, equipamentos, e técnicos, para a pronta e eficiente montagem dessa indústria;
d) Isso pôsto, julgo possível uma razoável conciliação entre
os fins nacionais e continentais a obter e os meios externos (capitais, sobretudo) de que necessitarmos para alcançá-los.
Se alguém discorda das premissas tomadas como ponto de
partida e das conclusões parciais de onde decorrem as conclusões
finais acima citadas - para êsse alguém a solução proposta deve
ser rejeitada, em seu conjunto.
Não valerá assim a pena perder tempo discutindo minúcias
para tentar conciliar o inconciliável. ..
2.ª - Os dados numéricos constantes das condições admitidas para uma conciliação razoável entre os interêsses da economia
e da segurança nacional, de um lado, e os do capital estrangeiro
a ser invertido na exploração do nosso petróleo, de outro lado, representam apenas indicações, podendo ser modificados, após estudo mais cuidadoso e objetivo da matéria, especialmente no tocante
a taxas e impostos .
3.ª - Os próprios têrmos propostos na fórmula de conciliação poderão variar, compensando-se concessões feitas a um dos la-
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dos, com concessões equivalentes ao outro. Assim, ao invés de
constituir reservas nacionais com áreas apenas prospectadas, poder-se-ia fazê-lo com reservas "inferidas'', "indicadas'', ou, mesmo
"medidas'', mas, naturalmente, compreendendo percentagens cada vez menores, em relação à área total concedida. Anàlogamente,
poderia ser permitida ao capital estrangeiro a subscrição total das
ações referentes a concessões de tipo "integral'', destinadas à exportação de petróleo, tornando-se, em compensação, totalmente
nacionais as subscrições de ações ordinárias referentes à exploração, refinação, transporte especializado e distribuição para o mercado interno.
2-

A pêlo aos brasileiros de boa vontade:

Terminando, dirijo um apêlo:
a) A todos os brasileiros, para que se interessem efetivamente, cada um na medida de suas possibilidades: primeiro - por
que tenhamos uma lei de petróleo justa, prudente, sábia; segundo - para que, tendo-a, esforcemo-nos por prestigiá-la e fazer
com que todos - nacionais e estrangeiros - a respeitem;
b) Particularmente, de um lado, àqueles brasileiros que já
deram o melhor de seus esforços e entusiasmos para vencer, contra tudo e contra todos, a primeira e mais difícil batalha pela exploração do nosso petróleo - a do seu descobrimento - para que,
esquecendo dissabores, incompreensões e sacrifícios, voltem, como
bons combatentes, à primeira linha desta segunda batalha - a
da exploração efetiva de nossas reservas petrolíferas, onde lhes
deve caber um lugar de destaque; e, de outro lado, aos órgãos oficiais que orientam e controlam as atividades petrolíferas nacionais, para que se esforcem por esclarecer, amparar e estimular
todos aquêles que se têm empenhado, se estão empenhando ou
venham a empenhar-se na grande e nobre batalha da incorporação efetiva de nosso petróleo à economia nacional .
3.ª CONFER1i:NCIA
III

ENSAIO DE SOLUÇÃO OBJETIVA
1. Chamamos soluções objetivas de um problema concreto
aquelas que, considerando devidamente os diferentes dados e aspectos peculiares dêsse problema, condicionam-se, fielmente: l.º)
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aos objetivos a àlcançar, isto é, aos fins visados com as mesmas
soluções; 2.0 ) às realidades ambientes, que as condicionam - facilitando ou dificultando o estabelecimento de equações, através
das quais devem essas soluções ser determinadas; 3.0 ) aos meios
ou recursos efetivamente disponíveis para, ajudando ou contrariando as realidades ambientes, chegar aos objetivos ou fins visados.
2. No caso do petróleo, o problema se reveste de aspectos
bastante complexos, que não devem ser esquecidos, na análise, ou
pelo menos, no confronto daquelas coordenadas condicionantes da
objetividade das soluções.
Sobressaem entre êsses aspectos: os econônúcos; os financeiros; os político-sociais; os administrativos; os técnicos; os legais.
3 . Tal como os problemas táticos que nos habituamos a resolver nas Escolas Militares, a apreciação que nos propomos aqui
fazer, do problema do petróleo, comportará duas fases distintas:
1.ª) uma análise, baseada nos fatos concretos relacionados com o
problema, conduzindo a uma síntese; 2.ª) uma decisão, conduzindo logicamente a uma solução, coerente com a síntese e com
os fatos de cuja análise ela resultou.
4. Não é demais salientar que, predominando na l.ª fase
os elementos técnicos e na 2.ª um critério artístico, esta, muito
mais do que aquela, estará sujeita a apreciações diversas e, até
mesmo, controversas. E' razoável que o fator pessoal contido nas
concepções artísticas possa conduzir a soluções diferentes, partindo de uma mesma apreciação técnica dos dados ou fatôres que a
condicionam. E cada uma dessas soluções pessoais será aceitável
desde que a concepção artística, de onde emanou, haja sido lógica,
isto é, coerente com a natureza e dependências recíprocas dos fatos
analisados e síntese daí resultante.
5. A solução que tentei esboçar aqui, para a momentoso problema da valorização econômica do nosso petróleo, não pretende
ter outros méritos além de ser lógica e coerente com os dados concretos em que se baseia.
:tsses dados são os mesmos de que me socorri nas conferências anteriores, algumas vêzes ampliados e corrigidos à luz de informações novas que pude obter.
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OBJETIVO VISADO
COM A SOLUÇÃO DO NOSSO PROBLEMA PETROLÍFERO

1. Dois objetivos fundamentais devem, a meu ver, orientar
a solução geral do problema: 1.0 ) suprir, quanto antes, as necessidades de consumo interno de petróleo e derivados, a preços adequados - reforçando, assim, ao mesmo tempo, a nossa capacidade econômico-financeira (redução de cobertura de cambiais para
a importação) e a segurança nacional (abastecimento de combustíveis líquidos, independentemente dos caprichos de terceiros e dos
riscos de transportes oceânicos); 2.0 ) concorrer - se o justificar
a potência de nossas reservas petrolíferas - para a satisfação das
necessidades continentais, e, eventualmente, mundiais do petróleo,
proporcionando de um lado, maiores recursos ao nosso organismo
econômico-financeiro pela ampla mobilização dessa riqueza potencial (acumulação de divisas ouro no exterior) e, por outro lado,
reforçando as condições de defesa do continente, a cuja sorte estamos cada vez mais vinculados, tanto na paz como na guerra por
compromissos internacionais (suprimento de combustível aos países visinhos que dêle necessitam e aumento da própria capacidade
de defesa).
2. Essa missão abrange, nitidamente, duas etapas ou objetivos sucessivos, o primeiro mais restrito e urgente, o segundo
mais amplo e logicamente mediato. A l.ª etapa ou objetivo é nacionalmente mais importante que a segunda, porque a satisfação
de necessidades internas deve preterir a das continentais e, com
maior razão, a de mundiais. Anàlogamente o refôrço da segu. rança nacional pretere, na solução do problema, o da segunda,
do continente ou do resto do mundo em que vivemos.
3 . Dessa rápida análise da missão podemos chegar às seguintes conclusões parciais: l.º) devemos pôr em jôgo tôdas as
nossas possibilidades - reforçadas, na medida do possível, pela
cooperação continental - para alcançar, im:ediatamente, o l.º
objetivo visado pela solução do problema - a satisfação integral
das necessidades do consumo interno; 2.º) só depois de atingido
êsse objetivo, e apenas na medida que o autorizarem (e enquanto
o autorizarem) as nossas possibilidades verificadas em petróleo deve ser empreendida e prosseguida a 2.ª parte da solução; 3. 0 )
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convém, do ponto de vista econômico-financeiro, que se atinjam os
objetivos visados - ainda que isso importe em fazê-lo lentamente,
- através de uma exploração controlada pelo capital nacional de
forma a integrar a totalidade dos lucros da indústria no organismo
econômico do País; 4.º) do ponto de vista da segurança nacional
o que convém é atingir, quanto antes, ao menos a 1.ª etapa objetivada (satisfação das necessidades internas) - mesmo sob contrôle parcial do capital estrangeiro - ressalvados - já se vê certos direitos inalienáveis da coletividade nacional; 5. 0 ) impõe-se,
de qualquer forma, que nos preparemos, técnica e financeiramente, para assumir, desde que uma primeira oportunidade se nos
apresente, o contrôle integral da nossa indústria petrolífera.
III
REALIDADES MUNDIAIS REFERENTES AO PETRÓLEO

- Observação preliminar: repetimos e completaremos aqui
dados constantes de nossa conferência feita no Instituto de Engenharia de São Paulo.
1.

Produção, consumo e reservas

a) A produção mundial de petróleo montou, em 1946, a cêrca de 2,8 bilhões de barris de 159 litros, assim distribuídos: Hemisfério Ocidental cêrca de 2,3 bilhões (mais de 82 %) , dos quais
cêrca de 1,8 bilhões (78%) correspondem à América do Norte e
mais de 1,7 bilhões (ou 73%), aos Estados Unidos. Hemisfério
Oriental - cêrca de O,5 bilhão (ou menos de 20 %) , dos quais 167
milhões (33%) provém da Rússia e 256 milhões (51%), do Médio
Oriente.
Essa produção atingirá no corrente ano a caso dos 3 bilhões
- esperando-se que, em 1951, terá crescido de 10% nos Estados
Unidos; de 30% na região das Caraíbas; e de 100% na Asia Menor.
b) O consumo, que em 1946 alcançou também a casa dos
2,8 bilhões de barris, tende a crescer ainda mais ràpidamente que
a produção - o que ameaça o mundo - pelo menos em algumas
partes e nestes próximos anos - de uma crise de petróleo.
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Nos Estados Unidos, espera-se que, já no corrente ano, para
uma produção de 1. 795 milhões de barris haja um consumo de
1. 940 milhões, havendo um deficit de 155 milhões de barris, a ser
suprido por importação.
~sse deficit tende a aumentar progressivamente, nos anos futuros, devido, de um lado, às restrições que se vão opor à exploração das jazidas petrolíferas estadunidenses (essa exploração, que
concorrerá, no corrente ano, com 58 % da produção mundial, deverá baixar a 50%, em 1956, e 44%, em 1965) e ao aumento constante do consumo interno.
Calcula-se que, em 1965, as demandas totais do mundo, em
petróleo, subirão a mais de 4,1 bilhões de barris, para cujo suprimento os Estados Unidos concorrerão com 44%, o Hemisfério
Oriental com 35% e o restante do mundo com 21 %.
e) As reservas medidas são atualmente da ordem de 63,4
bilhões de barris, assim distribuídos: Hemisfério Ocidental 30,1
bilhões (48%), dos quais 21 bilhões (70%), nos Estados Unidos;
Hemisfério Oriental - 33,3 bilhões (52%), dos quais 5,7 bilhões
(17%), da Rússia, e 26,5 bilhões (cêrca de 80%), da Asia Menor.
As reservas possíveis, segundo Wilson ("Oil across the
World"), são presumidas em cêrca de 400 bilhões de barris, assim
repartidos: Hemisfério Ocidental - 100 bilhões (25 %), dos quais
80 bilhões (80%) nos Estados Unidos; Hemisfério Oriental - cêrca de 300 bilhões (75%), dos quais 110 bilhões (37%), na Rússia,
e 180 bilhões (60 % ) , na Asia Menor .
2.

Rendimento por poço, custo de produção e de transporte

a) As médias da produção d_iária, por poço, foram, em 1945,
as seguintes, segundo regiões: América - entre 12 barris (nos Estados Unidos) e 206 barris (na Venezuela); no Médio Oriente entre 270 barris (em Balvim) e 9. 000 barris (no Irak).
b) Os custos médios, por barril pôsto a bordo, foram, na
mesma época e para as mesmas regiões, os seguintes: América entre US$ 0,54, na Venezuela e US$0,78, no Peru (nos Estados
Unidos custava US$0,64). Médio Oriente - entre US$ 0,27, no
Iran, US$ 0,49, no Iraque.
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e) O custo dos transportes marítimos era antes da guerra,
de US$ 0,01 por barril/100 milhas - excluídas as taxas especiais
pagas na travessia dos Canais de Panamá (US$ 0,18) e de Suez.
Os modernos navios tanques, construídos depois da guerra,
poderão transportar 1 barril de petróleo a 20. 000 quilômetros (metade da circunferência da terra) por US$ 0,45.
3.

Industrialização, comércio e transporte

a) No decorrer da última guerra, a capacidade de beneficiamento do petróleo, em todo o mundo, superava de 6 % a capacidade de produção, distribuindo-se as respectivas percentagens pelas várias regiões, como segue:
Países

América do Norte ...
América do Sul ....
Europa .............
Rússia .............
Médio Oriente .....
E. Oriente .........
Totais .....

Proà.

Ref.

65%;
13%;
4%;
10%;
4%;
4%;
100%;

70%
8%
10%
9%
6%
3%
106%

<+5%)
(-5%)
<+ 6%)
C-1%}
C+2%)
(-1%)

Nova Orleans (Estados Unidos), no Gôlfo do México; Aruba,
no Mar das Caraíbas; e Abadan, no Gôlfo Pérsico, são os três maiores centros mundiais de refinação do petróleo, tendo, os dois últimos, capacidades respectivamente para beneficiar 385. 000 e
280 .000 barris por dia .
b) Os transportes oceânicos de produtos refinados de petróleo fazem-se preferentemente: de Nova Orleans para a Europa
ocidental e setentrional; de Aruba, para a parte oriental da América do Sul, Africa do Sul e SW da Austrália; e de Abadan, para as
costas orientais da Africa, para a índia e para a Austrália.
Três centros menos importantes são encontrados nas regiões
São Francisco-Los Angeles (Califórnia), que abastecem a costa
ocidental de todo o continente americano e parte da Austrália; os
portos de Líbano (Asia Menor) , que abastecem os países ribeirinhos do Mediterrâneo; e Batávia (índias Orientais holandesas),
que abastece os países do Extremo Oriente.
As frotas especializadas, que efetuam êsses transportes, deslocam, em globo, cêrca de 24 milhões de toneladas brutas, das quais:
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14 milhões (cêrca de 60%), sob a bandeira americana; pouco menos de 4,5 milhões (menos de 19 %) , sob a bandeira do Reino Unido; e pouco mais de 4,5 milhões (19%), sob a bandeira de países
da Europa. Continental (excluída a Rússia).
O oleoduto é, hoje, o meio de transporte mais usado para levar
o petróleo dos campos de produção aos grandes centros de refinação e consumo, ou aos portos de exportação mais próximos.
Só nos Estados Unidos há, atualmente, mais de 250. 000 quilômetros de oleodutos (entre linhas troncos e ramais).
Na Venezuela, os principais oleodutos ligam as regiões de Santa
Bârbara e oficina ao pôrto da Cruz; no Oriente Médio, são notâveisveis os oleodutos ligando os campos do Iraque ao Mediterâneo.
Os próprios transportes transcontinentais, que eram feitos
até o início da última guerra, ou segundo cordas, por meio de vagões-tanques, ou segundo arcos, por navios-tanques - estão sendo feitos, em alguns casos, por oleodutos gigantes.
São célebres nos Estados Unidos o "big inch" (24" ou 0,610 m
de diâmetro), para óleo cru, e o "bittle big inch" (20" ou 0,508 m
de diâmetro), para refinados - ligando os campos de Texas ao
litoral atlânticC'! (N. York), com 2 .156 quilômetros e 2. 376 quilômetros e capacidades respectivamente para 300. 000 e 200. 000
barris diârios .
1.:sses e outros oleodutos de grandes diâmetros, construídos
durante a guerra, permitiram elevar a capacidade de transporte,
por êsse sistema, de 42. 000, em 1941, a 750. 000 barris diários, em
1945, equivalentes a 7 vêzes o volume transportado por navios de
cabotagem; duas vêzes o volume transportado em vagões-tanques;
e 33% :mais do que a tonelagem transportada por navios-tanques
transoceânicos.
O custo de transporte nesses oleodutos é ligeiramente superior ao dos transportes por navios-tanques costeiros, mas é muito
inferior ao dos portes por vagões-tanques.
Um outro grande· oleoduto de cêrca de 1. 700 quilômetros está
sendo construído por companhias americanas (Standard da Cali'fórnia, Texas e Gulf), segundo se diz, com o apoio do Departamento de Estado - para conduzir o petróleo produzido nas margens do Gôlfo Pérsico, a um pôrto do Mediterrâneo, evitando a
corda do Mar Vermelho e a travessia do Canal de Suez.

-

362 -

c) O comércio mundial de petróleo não se faz hoje, infelizmente, à base da livre competição. Seu beneficiamento, seu transporte transoceânico e sua distribuição constituem, pràticamente,
um monopólio detido pelos chamados trustes do petróleo encabeçados, de um lado, pelo grupo americano da Standard Oil Co. de
Nova Jersey e, de outro lado, pelo grupo anglo-holandês da Royal
Dutch Shell Co., senhores de enormes reservas petrolíferas nas regiões do Gôlfo do México e Mar das Antilhas e na do Gôlfo Pérsico;
donos das grandes destilarias de Nova Orleans, Aruba e Abadan
e de frotas especializadas que ligam êsses grandes centros a todos
os centros de consumo do mundo.
Jogando com êsses três fatôres de predomínio econômico, êsses grupos impedem pràticamente a concorrência livre dos pequenos produtores no comércio mundial de petróleo, especialmente
de produtos refinados .
4.

Relações político-econômicas

a) O petróleo torna-se cada vez mais, de um lado, fator de
progresso econômico e bem-estar social, e, de outro lado, instrumento capital de segurança nacional.
A disputa pelo monopólio, ou no mínimo, pelo predomínio sôbre as fontes de produção, usinas de beneficiamento e equipamentos de transporte e de distribuição, já se não opera apenas por
conta dos próprios trustes interessados comercialmente em contratá-los, mas através dos bastidores dos Departamentos de Estado e Estados-Maiores Militares, que orientam a política internacional das grandes potências mundiais.
A ambição desenfreada de lucro, açulada pelo incentivo de
ações diplomáticas a serviço do predomínio político ou econômico
das nações mais poderosas, tem levado os trustes internacionais
do petróleo a escreverem uma das páginas mais sombrias da história econômica da humanidade.
Essa página é bastante conhecida para que me exima de perder tempo em expor-lhe, aqui, mesmo os seus meandros mais escusos!
b) Como contrapartida a êsse espírito de prêsa e predomínio
de trustes e grandes potências que os instigam em sua corrida desenfreada para o monopólio dessa preciosa fonte de segurança
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nacional e de progresso e bem-estar sociais, estão as nações mais
fracas reagindo, cada vez com maior intensidade, contra o que
razoàvelmente chamam a exploração colonial de seu petróleo.
Essa reação apresenta uma extrema gama de intensidade, indo
desde a simples limitação oposta contratualmente à exploração ambiciosa das jazidas e à emigração desembaraçada dos lucros dessa
exploração (caso da Colômbia, Peru e Venezuela), até à exclusão
total do capital privado, nacional ou estrangeiro, pela estatização
total da indústria (casos do México e da Bolívia, e mais moderadamente da Argentina).
5.

Financiamento da indústria

a) A indústria do petróleo no seu conjunto - produção, refinação, transporte e distribuição - exige investimentos vultosos,
mas oferece, também em conjunto, grandes possibilidades de remuneração aos capitais investidos.
Segundo dados publicados na revista "Mining and Metallurgy"
(número de outubro de 1946), as 30 principais companhias petrolíferas dos Estados Unidos (cêrca de 2/3 da indústria do petróleo americano) investiram, em 1945, em suas atividades, 1.116 milhões de dólares, dos quais menos de 10% no estrangeiro.
b) Segundo a mesma revista a média anual dêsses investimentos no decênio 1936/1945, foi de US$ 747 milhões assim repartidos percentualmente:
a) Produção - 59,3%; b) Transporte - 12,4%; e) Refinação - 8,3%; d) Comércio - 9,0%, e e) Administração - 1,0%.
Como se vê, a quota de despesas com a produção (pesquisa
e lavra de jazidas petrolíferas) supera de quase 20 % o total dos
investimentos destinados aos demais elos da cadeia industrial do
petróleo.
e) Convém frisar, ainda, que é êsse o único elo dessa cadeia
em que a remuneração dos investimentos é problemática - enriquecendo alguns e arruinando a outros. Vale a pena citar, a
propósito, dois casos: o da Venezuela, onde num total de 36 emprêsas estrangeiras que se dedicaram nos últimos 30 anos à exploração do petróleo, 3 apenas conseguiram monopolizar 95 % da
produção; outras tantas, controlando a maior parte dos 5 % restantes, estão podendo salvar seus investimentos, e as demais (isto
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é, cêrca de 80%) malograram em seus empreendimentos; e o do
Saudi Arábia, onde, depois de técnicos britânicos pesquisarem infrutiferamente, entre 1920 e 1930, a existência de jazidas petrolíferas e abandonarem desanimados o campo, os americanos retomaram essas pesquisas, conseguindo localizar, em Abigaik, talvez
o maior lençol petrolífero do mundo, cobrindo uma faixa de 93
quilômetros de comprimento por 19 quilômetros de largura, cujas
reservas, já medidas, são da ordem de 2,5 bilhões de barris.

6.

Conclusões parciais

Do exposto sôbre a situação mundial do petróleo, podemos
concluir:
1.0) A produção, o beneficiamento e o consumo mundiais do
petróleo se vêm desenvolvendo em proporções equilibradas - havendo presentemente uma ameaça de as demandas superarem a
produção, pelo menos nos próximos anos.
2. 0 ) Essa ameaça já será no corrente ano uma realidade para
os Estados Unidos, cujo consumo excederá de mais de 150 milhões
de barris à respectiva produção, e se tornará progressivamente
maior nos anos que se seguirem.
3.º) As reservas conhecidas garantem o consumo mundial
durante 20 anos pelo menos; e as possíveis, dão-lhe a esperança
de abastecimento por cêrca de um século.
4. 0 ) Entretanto, se não fôr alterado substancialmente o atual
ritmo de produção dos hemisférios Oriental e Ocidental, as reservas dêste hemisfério se esgotarão 5 vêzes mais ràpidamente que as
daquele (13 anos contra 66).
5.º) No tocante aos Estados Unidos a situação é ainda ligeiramente mais desfavorável, pois, mantido o ritmo atual de produção, suas reservas verificadas se esgotariam em cêrca de 12 anos.
6.º) Para não perder a sua clientela internacional, de tempo de paz, sobretudo a do velho continente, sem desfalcar cada vez
mais as suas próprias reservas, têm os Estados Unidos interêsse
em desenvolver ràpidamente a produção dos campos do Médio
Oriente colocados em ótima posição entre a Europa, Asia e Africa.
7. 0 ) Para suprir seu deficit de produção em relação ao consumo interno, convirá aos Estados Unidos desenvolver ràpidamen-
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te - e de preferência por agentes seus - os campos petrolíferos
do continente americano.
8.º) í!:sse desenvolvimento corresponde também a uma necessidade estratégica, em caso de guerra extracontinental, pois,
em tal caso, é pouco provável que os Estados Unidos possam controlar, sem interrupção, a produção dos campos do Oriente Médio.
9.º) Em tempo de paz, é pràticamente inviável, salvo mediante combinações bilaterais entre estados americanos, a concorrência do petróleo dos mesmos, nos mercados internacionais - e
talvez mesmo continentais - sem o "placet" dos trustes petrolíferos mundiais, que dominam a produção barata do Médio Oriente.
10. 0 ) O navio-tanque de capacidade média é, sem dúvida, o
transportador mais econômico de petróleo (afirma-se que os modernos navios-tanques serão capazes de transportar um barril de
óleo a 20. 000 quilômetros por US$ 0,45) .
No transporte terrestre, o oleoduto está levando consideráveis
vantagens sôbre os outros meios (ferroviários e rodoviários) .
11.º) As grandes nações, ciosas de seu poder, pretendem controlar, cada vez mais, através da ação de seus trustes ou emprêsas
particulares, as fontes de produção, o beneficiamento, o transporte e o comércio de petróleo.
12.º) Os trustes mundiais de petróleo, escudados na proteção diplomática das grandes potências, têm escrito uma das páginas mais sombrias da história econômica da humanidade.
13.º) Em contrapartida, as nações mais fracas reagem contra essa insaciável tendência à absorção dessa riqueza, opondo restrições à cooperação do capital estrangeiro, ou, em alguns casos,
transformando totalmente a respectiva indústria em monopólio
do Estado.
14. 0 ) Dados os elevados investimentos exigidos pela indústria petrolífera em seu conjunto, é razoável deduzir-se que as nações econômica e financeiramente fracas não tentem controlá-las,
integralmente, pelo menos de início.
15. 0 } í!:sse contrôle parcial deve começar pelos elos intermediários da cadeia - industrialização e transporte - porque, além
de exigirem investimentos moderados (30,7% dos investimentos
totais), representam pontos-chaves contra o monopólio do consumo interno.
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REALIDADES BRASILEIRAS,
REFERENTES A EXPLORAÇAO PETROLÍFERA

Observação preliminar: Repetimos e completamos, aqui, dados constantes de nossa conferência feita na A. B. I. sob os auspícios da Universidade Católica do Brasil.

1.

O "statu-quo" do problema petrolífero brasüeiro

a) 35% da área do Brasil (cêrca de 3.000.000 de quilômetros quadrados) é geolàgicamente suscetível de acumular petróleo.
Quase nada se sabe, entretanto, a respeito da estrutura do subsolo
correspondente a essa área e menos ainda do valor potencial das
reservas petrolíferas que podem acumular.
b) Após cêrca de 10 anos de trabalhos e o dispêndio de ....
Cr$ 400. 000. 000,00, o Conselho Nacional do Petróleo apenas pôde
estudar, efetivamente, determinando-lhe as reservas petrolíferas,
uma pequena área de cêrca de 7. 500 quilômetros quadrados nas
circunvizinhanças de Salvador.
c) As reservas aí medidas (excluídas as do novo campo de
São João recentemente descoberto) são da ordem de 12 milhões de
barris, exploráveis industrialmente à razão de 2. 500 barris durante cêrca de 12 anos.
d) A produção média por poço é, nessa região, da ordem de
50 barris diários, aproximando-se, assim, da dos poços colombianos.
No campo de Candeias, a profundidade média dos poços é de
cêrca de 180 metros, sendo a percentagem dos produtivos da ordem
de 70% e o custo médio inferior a Cr$ 1.800,00, por metro, ou
Cr$ 1. 620. 000,00 por poço.
2.

Dificuldades técnicas

Do ponto de vista técnico a exploração do nosso petróleo esbarra, de início, com os seguintes óbices:
a) A extensão e complexidade do território a explorar, agravadas pelas distâncias aos principais centros urbanos do País, deficiência de vias de comunicação, falta de recursos locais e, algumas vêzes, pela existência de endemias tropicais.
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b) Precariedade das cartas geográficas e geológicas, já disponíveis, do País.
c) Desconhecimento quase completo das condições estruturais (tectônica) do subsolo a explorar.
d) Carência generalizada de mão de obra especializada.

3.

Realidades econômico-financeiras do País

As dificuldades financeiras são um mal crônico que aflige
há quase 40 anos os governos do Brasil.
Apesar do crescimento aparente das receitas o seu valor efetivo não tem bastado para cobrir o vulto das despesas ordinárias
da administração, gerando deficits orçamentários que, nos últimos
anos, têm ultrapassado a casa de 1 bilhão de cruzeiros (o de 1946
ultrapassa 2,5 bilhões).
b) A dívida interna consolidada e flutuante - aí incluído o
papel-moeda de curso forçado - subiu de 10,7 bilhões, em 1937,
a 30,6 bilhões, em 1944, e não parou aí, pois só o volume do papelmoeda inconversível já monta a casa dos 20 bilhões ...
c) A situação econômica não é menos precária - parecendo-me que já não suporta a imposição de novas sangrias tributárias sem que antes seja tonificada pela injeção de apreciáveis inversões financeiras que ampliem suas possibilidades de mobilização de riquezas.
d) Vivemos, sob êsse aspecto, encurralados num tremendo
círculo vicioso: não temos equilíbrio financeiro porque o precário
desenvolvimento de nossa economia não permite disponibilidades
correspondentes às mais urgentes necessidades da administração;
não temos economia robusta porque a insuficiência financeira não
permite desenvolver convenientemente os fatôres da produção econômica.
a)

4.

Aspectos administrativos

a) A administração brasileira sofre de males cromcos que
só muito lentamente poderão ser extirpados. Podem citar-se entre êles:
- a irracionalidade da estruturação dos seus órgãos mais elevados, acarretando, ora repetições, ora omissões de funções;
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- prodigalidade sem cura nas lotações do funcionalismo,
agravada pelo favoritismo nas admissões e promoções;
- baixo nível médio de produção unitária pelo escasso horário de trabalho (média semanal inferior a 36 horas) e pouco estímulo ao esfôrço individual espontâneo;
- irresponsabilidade pràticamente completa, quer dos subordinados, quanto ao escrupuloso desempenho de suas funções, quer
dos chefes, quanto à orientação e contrôle eficiente de conjunto
e à apreciação dos méritos individuais de seus subordinados, pela
falta de uma alçada judicial administrativa, que aprecie, sem eiva
de nepotismo, os méritos de deficiência funcionais de chefes e subordinados.
- ausência de ação planificada, agravada pela descontinuidade, quando não contraposição dos esforços.
b) Devido, de um lado, a essas deficiências funcionais e, de
outro lado, à insuficiência dos recursos orçamentários, o nível médio de eficiência da administração pública brasileira é talvez um
dos mais baixos do mundo.
e) Em conseqüência dessa dupla insuficiência, os empreendimentos industriais organizados e administrados pelo govêrno,
em concorrência com as atividades privadas, têm em regra apresentado índices de eficiência bastante inferiores aos dos organizados e dirigidos por estas últimas .
d) A erradicação dessas deficiências só será conseguida, eliminando as suas causas primeiras, enumeradas na alínea a dêste
inciso; isso me parece tarefa difícil e lenta, dados o baixo nível
de compreensão cívica do nosso povo e a falta de orientação e de
escrúpulos de nossa elite.
5.

Realidades sociais

Apesar do amparo legal, louvável sob muitos aspectos,
com que têm sido reforçados os direitos do trabalho no Brasil, sobretudo a partir de 1930, verificamos, na prática, que, de um lado,
o bem-estar social dos trabalhadores pouco aumentou e, de outro
lado, as repercussões econômico-sociais, no âmbito nacional, têm
sido desalentadoras.
b) Por êsses resultados medíocres parece~me que devem ser
responsabilizados:
a)
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l.º) o caráter unilateral da legislação que, firmando direitos
e regalias dos trabalhadores, esqueceu a necessária contrapartida
dos deveres econômico-sociais e sanções correspondentes às suas
infrações;
2.º) o caráter fracionário dessa legislação, beneficiando quase exclusivamente o trabalho urbano e agravando assim a chocante inferioridade de direitos e abandono legal, que já pesava sôbre
o proletário rural;
3. 0 ) a dupla escamoteação praticada pelo poder público,
contra os direitos do trabalho, omitindo o pagamento das cotas de
previdência e assistência social que lhe atribui a lei e chamando
a si, abusivamente, à revelia dos verdadeiros interessados, a organização e administração das Instituições de Previdência.
e) A realidade real que se põe com tôda crueza diante da consciência de nossa elite em matéria de economia social, é a que me
apresentou em confidência, há poucos dias, um eminente economista cristão: ainda não conseguimos, como elite dirigente, proporcionar, sequer, ao povo que dirigimos os três elementos primários da vida material: o pão, para alimentá-lo; a roupa para vesti-lo; o teto, para abrigar-lhe a familia.
E, entretanto, não nos pejamos de ensinar, nas escolas, à infância que abre os olhos para a vida (e também a consciência para
a crítica), que o Brasil é um país de riquezas potenciais inesgotáveis.
d) É urgente; urgentíssimo que nos acreditemos, como dirigentes, perante essa massa que, abandonada nos campos, reflui,
cada vez mais intensamente, para as cidades onde os complexos
criados pela fome e pela nudez, no ambiente repulsivo das favelas, constituem excelente caldo de cultura para os fermentos de desespêro com que alguns brasileiros, ausentes de nossas realidades
e fascinados por esquemas político-econômicos sociais extranhos,
se comprazem em intoxicá-la.
e) Devemos esperar que uma razoável solução do nosso problema petrolífero traga dois refrigérios simultâneos a essa aflição
social: que pagando salários razoáveis aos seus operários e com
êles repartindo parte dos lucros resultantes dos empreendimentos,
venha a constituir um atrativo capaz de chamar outra vez, ao
interior, muitos daqueles que o abandonaram seduzidos pela miragem de vida mais fácil e confortável no tumulto das grandes ci-24-
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dades; que proporcione ao poder público nova e ampla fonte de
recursos capaz de permitir-lhe resolver, com maior objetividade e
eficiência, os problemas econômico-sociais básicos do País, já que
a êle e não aos empreendedores particulares cabe a solução de tais
problemas.
6.

Realidades políticas

a) No que tange à política interna, a mobilização de nossas
possibilidades petrolíferas sugere as seguintes observações:
l.ª) por imperativo de segurança nacional, devemos imprimir à exploração petrolífera, quanto antes, um ritmo capaz de
atender, não apenas às necessidades normais do consumo interno,
mas também as eventualidades de um consumo de tempo de
guerra;
2.ª) essa necessidade suplementar e eventual de consumo
não pode ser garantida, efetivamente, pela simples criação de campos de reserva para a exploração oportuna. Prova-o o caso das
reservas constituídas sob essa forma pela Marinha Americana.
Dos 4 campos reservados, apenas 1 chegou a ser explorado adequa·
damente para atender às necessidades emergentes da última
guerra, isso apesar da técnica da potência financeira e do largo
compasso de espera de que pôde dispor, para agir, a grande República do Norte;
3.ª) acabamos de sair de um regime caracterizado por seu
rígido nacionalismo, intensa e extensamente propagado por todos
os meios de que pôde dispor durante quase dois lustros, um govêrno pessoal e discricionário. Não devemos desperceber-nos dêsse
fato e da circunstância de se guiarem as massas, e mesmo uma
parte de nossa elite, mais pela emotividade do que pelo raciocínio
frio, ao traçarmos os lineamentos políticos da solução do nosso
problema petrolífero;
4.ª) por outro lado, a nossa elite intelectual - especialmente a sua camada mais eminente - se tem deixado minar pelas
seduções do ouro e da diplomacia de que dispõem os trustes, abandonando ou contrariando interêsses nacionais, através de pareceres jurídicos ou técnicos e até da feitura de leis adrede ajustadas
aos propósitos dos mesmos trustes.
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b)

Do ponto de vista da política externa, convém repisar:
1.º) que a ambição e ligeireza de processos característicos
dos grandes trustes internacionais do petróleo constituem fatos
universalmente conhecidos, e que suas tentativas de monopolizar
o petróleo, onde quer que êle se encontre, são hoje, mais do que
ontem, apoiadas pela diplomacia das grandes potências a que
servem;
2. 0 ) que entretanto, dentro do espírito de cooperação continental que comanda, cada vez mais, as relações entre os povos da
América, devemos fazer da exploração de nosso petróleo - pelo
menos se as reservas de que dispomos tiverem o vulto que lhes
atribuímos - não um negócio regido por exclusivismos nacionalistas, mas um poderoso e nobre· instrumento, ao mesmo tempo
de impulsão de nossa economia e de refôrço da segurança continental;
3.º) em contrapartida, os nossos irmãos do continente - especialmente os norte-americanos, dispondo de amplos recursos e interessados, como nós mesmos, nesse refôrço da segurança continental - devem ajudar-nos em nossas necessidades iniciais, proporcionando-nos, sem preocupações de imperialismo ou monopolistas,
os capitais, os equipamentos e os técnicos especializados de que carecemos, para cumprir, com oportunidade e eficiência, a tarefa nacional e continental que nos cabe;
4. 0 ) Se êsse têrmo de bom entendimento recíproco não fôr
viável - ou por exclusivismo injustificável nosso ou por excesso
de exigências dos trustes que dominam a indústria mundial do petróleo - devemos enfrentar sozinhos a solução do problema, prevenidos para o pior - isto é:
- uma possível diminuição, no tempo de paz, da facilidade
de crédito para o desenvolvimento rápido de nossa economia;
- e, na eventualidade de nova guerra, uma severa restrição,
ou mesmo a supressão de racionamento de combustíveis para atender às nossas necessidades internas.
7.

Aspectos legais

Os aspectos legais de nossa exploração mineira, em g·eral, foram examinados, com bastantes minúcias em minha primeira con~
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ferência, feita no Clube Militar, em 21 de maio e publicada no
"Jornal do Comércio" desta Capital de 27 de julho, tudo do corrente ano.
O regime dessa exploração, estabelecido pela nova Constituição, pode ser assim definido em suas linhas essenciais:
a) Abolição implícita do direito de acessão (Art. 152);
b) Regime de autorizações e concessões para a pesquisa e
lavra de jazidas minerais (Art. 153);
e) Essas autorizações e concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no Brasil (1.ª
parte do § 1.º do Art. 153);
d) O proprietário do solo tem preferência para explorar as
riquezas existentes no respectivo subsolo, devendo tal direito ser
regulado de acôrdo com a natureza das jazidas (parte média e final
do § 1. 0 do Art. 153);
e) No que tange, particularmente, ao petróleo, compete à
União decretar impostos sôbre produção, comércio, distribuição e
consumo e, bem assim, importação e exportação (item III do Art.
15) - devendo essa tributação ter forma de impôsto único,
incidente sôbre cada produto, e 60 % da renda apurada ser distribuída aos Estados, Distrito Federal e Municípios (§ 2.0 do Art. 15);
f) São mantidas as autorizações e concessões já outorgadas
antes de 16 de julho de 1934; mas, tais concessões ficam sujeitas
às normas de regulamentação e revisão de contratos na forma da
lei (Art. 21 das Disposições Transitórias) .
8.

Conclusões parciais

l.ª) A solução do problema brasileiro do petróleo não pode
ser deduzida como uma simples ampliação dos sucessos obtidos,
inicialmente, na área circunvizinha à cidade do Salvador.
2.ª) :t!:sse sucesso inicial poderá garantir, entretanto, à exploração estatal, uma vantagem considerável sôbre quaisquer outros concorrentes à exploração do petróleo brasileiro, e essa vantagem deve ser ampliada, ao invés de diminuída.
3.ª) A pequena extensão da área estudada (7. 500 quilôme1

tros quadrados) (--da área total a estudar); as relativas facili400
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dades dessa região, em relação às demais bacias sedimentárias de
um lado; e, de outro lado, o investimento já exigido ......... .
(Cr$ 400. 000. 000,00), o tempo consumido (cêrca de 10 anos) e
a qualidade de petróleo já verificada (pouco superior a 5 % do
nosso atual consumo interno) - indicam a necessidade de imprimir nova orientação à política até aqui seguida - sob pena de
protelar, sine die, uma solução reconhecidamente urgente.
4.ª) As deficiências e dificuldades técnicas que terão de ser
enfrentadas - amplitude e heterogeneidade das áreas a explorar;
deficiência de recursos locais e de comunicações com os centros
adiantados; precariedade das cartas topográficas e geológicas disponíveis; o desconhecimento quase completo das condições estruturais do subsolo (tectônica) e carência geral de mão-de-obra especializada - indicam também, que, para ampliar, com a presteza
necessária, os estudos já realizados, teremos que recorrer, pelo
menos de início, à maior soma de auxílio estrangeiro.
5.ª) A precariedade de nossa situação econômico-financeira
aconselha, por um lado, que resolvamos urgentemente e com razoável amplitude o problema; mas, por outro lado, não faculta a
disponibilidade de recursos internos indispensáveis para a realização oportuna e devidamente proporcionada do empreendimento.
6.ª) Teóricamente, dos pontos de vista econômico-financeiro
e de segurança nacional - a solução ideal para o problema seria
realizar sob o contrôle integral do Estado; na prática, entretanto,
essa solução ideal poderá tornar-se aleatória e discutível - pela
deficiência de recursos próprios; pela atual ineficiência de nossa
administração pública; pela delonga excessiva que pode acarretar
para a solução; e pelo desestímulo que traria à nossa já mirrada
iniciativa particular.
7.ª) Socialmente, uma solução adequada do nosso problema
petrolífero deverá:
a) de um lado proporcionar, diretamente, a valorização de algumas zonas do interior do País, saneando-as, ligando-as a outras
económicamente já desenvolvidas e aumentando o nível de vida
das respectivas populações locais; e, indiretamente, a neutralização da fuga de elementos dos campos para as cidades, instigada
pelo caráter fragmentário e iníquo de nossa legislação social;
b) de outro lado fornecer ao poder público maiores disponibilidades financeiras que lhe permitam enfrentar, com serieda-
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de e eficiência, a solução dos problemas básicos de nossa população,
proporcionando-lhe um mínimo indispensável de alimento, vestuário, habitação, saúde e educação.
Nota: Friso que essas tarefas sociais são encargos governamentais e não privados - devendo convencer-nos, desde já, que a
exploração do petróleo, ou de outras riquezas potenciais do País,
feita pelo Estado ou, por particulares, nacionais ou estrangeiros,
não pode ter, por si mesma, a virtude de resolvê-las - se não houver um govêrno compenetrado de seus deveres funcionais.
8.ª) Do ponto de vista de política interna:
a) Devemos, por imperativo de segurança nacional, colocarnos, já e já em condições de produzir o petróleo indispensável à
satisfação das necessidades normais de nosso consumo interno e
eventuais de estado de guerra;
b) essa suplementação emergente de guerra, não se pode garantir com a simples reserva de campos petrolíferos apenas estudados, mas com as reservas verificadas dos campos em exploração
efetiva;
c) para alcançá-la, em tempo útil, parece indispensável o
concurso do auxílio estrangeiro; mas êsse auxílio, por imperativo
de ordem econômica, de segurança nacional, e também, de psicologia política, deve condicionar-se, razoàvelmente, aos fins objeti-

vados, corno simples meio empregado para atingí-los;

d) E' preciso, finalmente, levar em conta a permeabilidade
de nossa elite intelectual às seduções do ouro e da diplomacia dos
trustes, postos em jôgo para atingir seus objetivos, via de regra,
contrários aos interêsses nacionais.
9.ª) Do ponto de vista de política exterior e continental:
a) Não devemos furtar-nos à cooperação econômica que nos
impõem nossa tradição internacional e, especialmente, os compromissos de política pan-americana - dando, desnecessàriamente, à
solução do nosso problema petrolífero um cunho extremamente
jacobinista;
b) Em contrapartida, ficaremos com o direito de reclamar
aos nossos vizinhos do Continente - especialmente aos norte-americanos, mais responsáveis do que quaisquer outros, pela fraternidade econômica e segurança coletiva continental - que nos proporcionem - sem diminuições imperialistas, nem expoliações mo-
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nopolistas - os capitais, equipamentos e técnicos de que necessitamos para a solução adequada do problema;
e) diante da inviabilidade provada de uma cooperação reciprocamente proveitosa e cabível em têrmos de respeito mútuo deve recorrer-se às soluções extremas, mas demoradas e penosas,
podendo mesmo ser entravadas por algumas represálias econômicas.
10.ª) Do ponto de vista legal é cabível concluir-se que:
a) bom ou mal, o regime de autorizações e concessões está
constitucionalmente impôsto às explorações minerais, a êle não
se podendo fugir senão por meio de reforma da Constituição;
b) a Constituição atual não poibe nem impõe a fórmula rigidamente nacionalista, estabelecida na Constituição outorgada
em 1937, para a exploração das riquezas do nosso subsolo e aproveitamento da energia hidráulica. Restabeleceu o critério da Constituição de 1934, deixando ao legislador ordinário a faculdade de
decidir só o caminho mais conveniente a seguir;
e) dentro dessa interpretação constitucional, tanto o atual
Código de Minas (1940) como o primitivo Código (1934) podem ser
revigorados, uma vez regulada a preferência assegurada aos proprietários do solo - sem que seus dispositivos incidam em inconstitucionalidade;
d) a preferência assegurada pela parte média do § 1.º do
Art. 153 da Constituição aos proprietários do solo, para a exploração das riquezas existentes no subsolo respectivo, estando
condicionada à natureza das jazidas - (parte final do mesmo
parágrafo), pode, a meu ver, ser eliminada, sem eiva de inconstitucionalidade, para a exploração de jazidas interessando visceralmente à defesa econômica ou militar da Nação, entre as quais devem figurar as do petróleo, gases raros e minerais rádio-ativos;
e) o regime de ônus e vantagens, que fôr estabelecido pelas
novas leis de minas, para a exploração mineral (e também para o
aproveitamento da energia hidráulica), deverá aplicar-se aos concessionários de exploração ou aproveitamento análogos, obtidos
antes da promulgação da Constituição de 1934;
f) nos têrmos constitucionais, a concessão para a exploração de jazidas não transfere ao concessionário a propriedade destas, mas apenas o direito de explorá-las da maneira e pelo espaço
de tempo que forem estabelecidos na lei.
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V
SíNTESE CONCLUSIVA

Os objetivos a atingir e conclusões deduzidas de sua análise
a) Voltemos, agora, aos fins visados pela solução do nosso
problema petrolífero e examinemos como reagem sôbre êle e as
conclusões parciais resultantes de sua análise, as demais conclusões deduzidas das análises das realidade mundiais do petróleo e
das nossas próprias realidades.
Frizemos que a consecução adequada daqueles objetivos constitui um fim a que devem subordinar-se, razoàvelmente todos os
demais elementos incidentes do problema. E' ela uma espécie de
bússola a cujos rumos devemos manter-nos constantemente apegados.
Repetimos, por isso, aqui, os têrmos em que a pusemos e as
conclusões que deduzimos de sua análise.
b) Dissemos que dois são os objetivos visados pela solução
do nosso problema do petróleo e assim os escalonamos, por ordem

de importância e urgência.
l.º A satisfação das nossas necessidades internas em petró-

leo e seus derivados - reforçando, com isso, ao mesmo tempo, a
nossa capacidade econômico-financeira e a nossa segurança nacional;
2.º) A exportação de sobras de produção petrolífera verificadas em relação ao consumo interno do País - se o justificar
a potência de nossas reservas medidas - a fim de proporcionar
maiores recursos ao nosso organismo econômico-financeiro e reforçar as condições gerais de segurança do continente;
(A êsses dois objetivos fundamentais poderíamos acrescentar
um 3.º, lateral: preparar-nos técnica e financeiramente para, na
primeira oportunidade, nacionalizar a indústria petrolífera do
País).
c) Analisando êsses objetivos, chegamos às seguintes conclusões:
l.ª) Devemos pôr em jôgo todos os nossos recursos próprios
- reforçados, na medida do possível e convenientemente, pela ajuda continental - para alcançar imediatamente o 1.º objetivo.
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2.ª) Só depois de atingido êsse objetivo - e apenas na medida que o autorizem as nossas possibilidades verificadas, em petróleo, e o exigirem a segurança continental, ou as conveniências
de nossa própria economia - deverá ser empreendida e prosseguida a consecução do segundo objetivo.
3.ª) E' óbvio, do ponto de vista econômico-financeiro, que se
deve procurar atingir êsses objetivos - mesmo que isso importe
em só fazê-lo mais remotamente - através de uma exploração controlada pelo capital nacional, de forma a integrar a totalidade dos
lucros de emprêsa no organismo econômico do País.
4.ª) Do ponto de vista da segurança nacional, entretanto, o
que mais se impõe é atingir, sem delongas, ao menos o primeiro
objetivo (satisfação das necessidades internas do País, em petróleo e derivados) - mesmo com algum prejuízo não essencial do
aspecto econômico.
2.

Primeiro confronto de conclusões parciais
e síntese correspondente

a) Consideramos, em primeiro lugar, a objetivação da etapa
para nós essencial - satisfação urgente das necessidades de consumo interno - consubstanciada da primeira conclusão.
Seu confronto com as conclusões terceira e quarta, que situam,
respectivamente, o problema nos setores da economia e da segurança nacional - leva-nos a estas duas indagações imediatas:
- Será possível conciliar, no momento, o desejável proveito

econômico de uma exploração integralmente nacional, com a urgência requerida para a solução do problema pela segurança do
País?
- Se tal não fôr possível - que deve prevalecer: o desejo de
maior enriquecimento econômico, ou a necessidade de segurança
imediata?

Em outros têrmos:
- Podemos ou não podemos desenvolver em condições de pro-

porção e oportunidade aceitáveis, sob nosso exclusivo contrôle, desde o início, o problema brasileiro do petróleo?

- E, se não podemos, qual o caminho a seguir: manter nosso
desejado contrôle, sacrificando aquelas condições necessárias ou
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mantê-las, sacrificando, em parte ou por algum tempo, êsse contrôle nacional?
Aí está definida, em seus aspectos capitais, a encruzilhada
difícil com que defrontamos e diante da qual seria imperdoável
continuar parados.
b) Isto pôsto, prossigamos nosso confronto, considerando,
agora, as conclusões resultantes do exame de nossas realidades e
das realidades mundiais do petróleo.
Leva-nos êsse confronto a concluir, logicamente:
l.º) que a exploração sob exclusivo contrôle nacional, que
vem sendo ensaiada, para o problema do nosso petróleo, desde
1937, tem progredido demasiado lentamente por vários motivos.
entre os quais sobrelevam a escassez de recursos financeiros e as
tergiversações da administração pública (Conclusões 1.ª, 3.ª, 4.ª
e 6.a do Inciso 8 do ítem IV) ;
2.º) que, dentro de nossa atual premência econômico-financeira, é problemático esperar um refôrço substancial de meios orçamentários para acelerar convenientemente a marcha de tal exploração (Conclusão 5.ª do Inciso 8 do ítem IV);
3. 0 ) que, nessas condições, pelo menos a produção primária
do petróleo (pesquisa e exploração de jazidas) - que, além de ser
mais cara, absorve quase 60 % dos investimentos totais da indústria), é o único ramo da indústria de remuneração problemática
- deve ser excluída do contrôle obrigatório pelo capital nacional
(Conclusão 13.ª do Inciso 6 do Item III);
4. 0 ) que a obtenção de ajuda estrangeira e, especialmente,
continental, para êsse ramo da indústria petrolífera, parece viável em têrmos razoáveis, dados:
- o deficit de produção, que se esboça no mundo e, sobretudo,
nos Estados Unidos, em relação ao consumo de petróleo (Conclusões 1.ª e 2.ª do Inciso 6 do Item III);
~o fato de o petróleo do Médio Oriente, embora mais barato
que o americano, estar longe dos centros de consumo do Hemisfério Ocidental e ainda estar sendo produzido em quantidade suficiente para atender às demandas de consumo do Hemisfério Oriental (Conclusão 6. do Inciso 6 do Item III);
- a exploração das reservas medidas do Hemisfério Ocidental
que tendem a esgotá-las muito mais ràpidamente do que se estão
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esgotando as do Hemisfério Oriental (Conclusão 3.ª do Inciso 6 do
Item III);
- o fato de, em caso de guerra extracontinental, ser problemática a utilização, pelos Estados Unidos, das principais reservas
do Hemisfério Oriental, situadas na Asia Menor (Conclusão 8.ª
do Inciso 6 do Item III) ;
- a experiência recente da própria Marinha Americana, de
só constituírem reservas eficientes do ponto de vista de segurança
estratégica, as reservas medidas dos campos em efetiva exploração
(conclusão 8.ª do Inciso 8 do Item IV);
- os compromissos da solidariedade continental reiteradamente afirmada nas últimas conferências pan-americanas (Conclusão 9.ª do Inciso 8 do Item IV);
- a faculdade legal aberta a essa cooperação pelo texto da
Constituição atual (Conclusão 10.ª do Inciso 8 do Item IV);
5.º) ique, em contraposição a essas circunstâncias favoráveis, devem considerar-se os seguintes óbices ao estabelecimento
dessa cooperação em têrmos razoáveis:
- a tendência, cada vez mais acentuada, de as nações poderosas (e ao lado delas, na primeira fila, os Estados Unidos) monopolizarem, por intermédio de trustes internacionais, a indústria
petrolífera em todo o mundo (Conclusão 11. do Inciso 6 do
Item IV);
- a ação inescrupulosa e às vêzes brutal dêsses trustes para
alcançar seus objetivos, em detrimento, sobretudo dos povos fracos - provocando uma forte reação nacionalista dêstes (Conclusões 12.ª e 13.ª do Inciso 6 do Item III);
- a lamentável permeabilidade de nossa elite à penetração
insidiosa dêstes trustes contra os interêsses nacionais (Conclusão
8., do Inciso 8 do Item IV) ;
6. 0 ) que, na impossibilidade de se evitarem êsses inconvenientes da cooperação do capital estrangeiro, deve procurar-se atenuá-los na medida que o permitirem as seguintes circunstâncias:
- possibilidade e conveniência de contrôle, pelo capital nacional, dos elos intermediários da indústria petrolífera (refinação e
transporte) que exigem menores investimentos, oferecem maiores
garantias de remuneração e são mais sensíveis à tendência monopolizadora dos trustes (Conclusão 15.ª do Inciso 6 do Item III);
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- possibilidade de impor-se a qualquer dos ramos da indústria petrolífera: de um lado, ônus fiscais, a título de impôsto único industrial, taxa de regalia e impôsto de renda e, do outro lado,
ônus sociais previstos em nossa legislação do trabalho, de forma
a integrar, na economia nacional, parte ponderável da riqueza mobilizada, mesmo quando essa mobilização seja controlada por capitalistas estrangeiros, (Conclusão 10);
- finalmente, a possibilidade de estabelecer-se a nacionalização progressiva da indústria petrolífera, após o têrmo das primeiras concessões, com fundamento no Art. 146 da Constituição.
e) Em síntese, êsse confronto de conclusões parciais impõe
as seguintes conclusões finais referentes à l.ª etapa da solução
buscada:
l.º) Não é possível resolver - em condições satisfatórias de
proporção e oportunidade - o nosso problema petrolífero, com o
auxílio exclusivo de nossos próprios recursos;
2.º) ,Para a consecução, em condições aceitáveis, do concurso
estrangeiro de que necessitamos, há circunstâncias externas e internas favoráveis e desfavoráveis - especialmente no setor financiamento - que precisam ser criteriosamente balanceadas ao se
estabelecerem as bases legais da indústria petrolüera nacional;
3.º) Os inconvenientes inevitáveis, oriundos da interferência diretiva do capital estrangeiro em alguns ramos da indústria,
poderão ser eliminados, no futuro, pela nacionalização progressiva
de tôda a indústria;
4. 0 ) Isso pôsto, admitimos que o interêsse imediato da segurança nacional deve preterir, pelo menos em parte e por algum
tempo, a aspiração de enriquecimento econômico e bem-estar social do País.
3.

Segundo confronto de conclusões parciais
e síntese correspondente

Consideremos agora a objetivação da segunda etapa da solução do nosso problema - a exportação de petróleo e derivados consubstanciada na 2.a conclusão, referente aos objetivos a alcançar.
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a) Seu confronto com as conclusões parciais seguintes (3.ª
e 4.ª), leva-nos, como no caso da 1.ª etapa, a duas conclusões de
natureza ainda relativa:
1.ª) Do ponto de vista da economia nacional impõe-se tanto, pelo menos, quanto no caso do abastecimento do consumo
interno - que as exportações sejam controladas pelo capital nacional;
2.ª) Do ponto de vista da segurança - quer nacional quer
continental - o essencial é que existem campos petrolíferos em
exploração efetiva, com reservas medidas capazes de atender, imediatamente, uma demanda eventual de guerra e, bem assim, destilarias com capacidade suficiente para atender, com igual presteza, a êsse aumento de demanda, no que se refere a refinados.
b) Confrontemos, agora, essas conclusões parciais com as resultantes da análise das realidades mundiais do petróleo e do exame de nossas próprias realidades. ~sse confronto levar-nos-á, logicamente, às seguintes conclusões relativas:
l.ª) Não podemos concorrer livremente - mesmo nos mercados continentais e, especialmente, no dos Estados Unidos com os grandes trustes do petróleo;
2.ª) Não parece claro que êsses trustes tenham interêsse imediato na exportação do nosso petróleo - pelo menos enquanto
dispuserem, livremente, da produção barata e abundante da Venezuela e da produção, ainda mais barata do Oriente Médio para
os mercados dos Estados Unidos e do Velho Continente.
3.ª) Pode interessar-lhes, entretanto, exportar as sobras do
nosso consumo interno para os vizinhos imediatos do Brasil (Uruguai, Argentina e Paraguai) .
4.a) Para essa exportação poderíamos concorrer, também
mediante contratos bilaterais e desde que êsses nossos vizinhos, ou
nós mesmos disponhamos de transporte especializado .
5.ª) Embora essa política comercial possa contrariar interêsses imediatos dos trustes petrolíferos - corresponde, entretanto, aos interêsses da segurança continental e da segurança e economia nacionais .
c) ;Em síntese, êsse confronto nos conduz às seguintes conclusões finais:
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l.ª) E' conveniente, senão imprescindível, do ponto de vista
da segurança nacional, que produzamos - dentro dos limites que
o justificarem as reservas verificadas - mais petróleo do que consumimos, normalmente;
2.ª) E' improvável que possamos negociar, livremente, no
mercado internacional, os excessos de nossa produção petrolífera
em relação ao consumo interno; mas podemos fazê-lo mediante
acôrdos bilaterais, pelo menos, com os nossos vizinhos mais imediatos do continente;
3.ª) Do ponto de vista econômico nacional é contra-indicada a exportação de petróleo, por concessionários estrangeiros, impondo-se neste caso, também, por imperativo de segurança, restringir as exportações - especialmente de petróleo bruto - sujeitando-as a ônus progressisvos de compensação econômica.
VI
ENSAIO DE SOLUÇAO OBJETIVA

1. Penso que, com o conhecimento dos dados expostos, das
conclusões parciais a que fomos conduzidos pela análise de cada
um dêles e, finalmente, pela síntese resultante do confronto dessas conclusões parciais com os objetivos que nos propomos alcançar, mobilizando nossa riqueza potencial em petróleo, podemos
ensaiar uma solução objetiva para o problema.
1!:sse ensaio abrangerá 3 aspectos fundamentais da solução:
a) A acomodação inicial dos interêsses nacionais e estrangeiros em jôgo no problema;
b) A participação das iniciativas nacionais privadas e públicas na fundação de nossa indústria petrolífera;
e) Algumas previsões para os rumos futuros dessa indústria
(nacionalização ou estatização) .
.Comportará, outrossim, se o tempo o permitir, uma discussão crítica, com a cooperação da assistência.
2 . Acomodação dos interêsses nacionais e estrangeiros.
Essa acomodação constitui, como já tenho frisado, o ponto crucial da questão.
Em conferências anteriores, já apresentei um balanço circunstanciado de exigências e compensações para essa necessidade
de conciliação e interêsses.
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Dou aqui, apenas a título de resumo, as seguintes:
a) Garantias dadas aos concessionários estrangeiros:
1.ª) Execução honesta das cláusulas contratuais;
2.ª) Margem razoável de remuneração do capital realmente investido;
3.ª) Liberdade de exportação para as parcelas de amortização do capital e para os juros e dividendos correspondentes à parte não amortizada do mesmo capital;
4.ª) Direito de subscrição, em igualdade de condições com
os nacionais, de ações ordinárias das emprêsas destinadas à produção primária do petróleo e à sua distribuição ao consumo;
5.ª) Direito à subscrição, até o máximo de 40%, das ações
ordinárias das emprêsas destinadas ao beneficiamento e transporte especializado do petróleo, podendo eleger, nessas emprêsas, um
diretor quando a Diretoria fôr de 3, ou 2 quando fôr de 5 diretores;
6.ª) Direito de receber, em caso de encampação das concessões, além do capital investido e não amortizado, à base do custo
histórico e deduzida a depreciação - uma parcela razoável, a título de lucros cessantes;
7.ª) Direito de exportar petróleo de sua produção ou da de
outros - uma vez satisfeitas as exigências do consumo interno
- com as restrições que a lei impuser (limitação de quantidade e
qualidade e pagamento de impôsto de exportação, progressivo com
a quantidade e com o tempo).
b) Exigências a serem estabelecidas em favor da economia
e segurança nacional:
l.ª) pagamento de regalia e impostos fixada na lei (propor-

cionais à área de concessão e à produção de petróleo, e progressivos com o tempo);
2.ª) limitação razoável das áreas concedidas e dos prazos
de concessão;
3.ª) fixação, pelo govêrno, de áreas previamente reservadas
(faixas alternadas, em cada província petrolífera) e incorporação ao patrimônio da União de metade das áreas prospectadas pelos concessionários, à escolha dêstes;
4.ª) reversão gratuita, ao patrimônio da União, dos acervos
das emprêsas, ao terminarem os prazos das respectivas concessões;
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5.ª) obrigação de fornecimento, pelos concessionários estrangeiros, às emprêsas congêneres nacionais, de petróleo bruto e outras facilidades que estiverem ao seu alcance;
6. ª) obrigação de os concessionários empregarem, em cada
ramo especializado de seus empreendimentos, um mínimo inicial
de técnicos e operários brasileiros, mínimo que será elevado a 2/3
ao iniciar-se a segunda metade do prazo da concessão .
3. Participação das iniciativas privadas e oficial, na solução

industrial do problema .

Discordo dos que pleiteiam resolver o problema do nosso petróleo, fazendo, desde já, da respectiva indústria, um monopólio
de Estado. Não nego que seja essa, teoricamente, uma solução
ideal para vários aspectos do problema - especialmente os políticos
e econômicos.
Há, entretanto, entre essa concepção teórica e o terra a terra
de nossas realidades atuais, em face do problema, tais distâncias e
obtáculos a vencer, que se tornariam, na prática, ilusórias e decepcionantes, aquelas vantagens teóricas.
Mas, discordo, também dos que, por julgarem precárias as
condições gerais de nossa administração pública, entendem que o
govêrno deve deixar de lado a tarefa já realizada, confiando-a aos
cuidados da iniciativa privada.
Penso que o govêrno deve prosseguir em suas atuais tarefas
de pesquisas, lavra e beneficiamento do petróleo, podendo ainda
dedicar-se a novos empreendimentos referentes aos transportes
especializados e, mesmo, com o correr do tempo, imiscuir-se na distribuição ao consumo. Estimo que êle tem elementos para manter-se na primeira fila dos que se dedicaram à indústria petrolífera
do Brasil, aproveitando-se da vantagem inicial que leva sôbre os
demais concorrentes.
Oponho, apenas, um reparo à atual organização adotada para
fazê-lo. Ou bem o C . N. P. reduz-se a um órgão de coordenação e
contrôle oficial das atividades petrolíferas no Brasil, superpondo-se, com autoridade, a todos os que se incumbirem de executálas - ou deve passar a simples órgão de empreendimento industrial, como as demais entidades faladas que se dedicam à mesma
indústria, deixando a outro órgão oficial - o D. N. P. M., por exemplo - aquelas atribuições legais.
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Ao lado dêsse órgão oficial, as atividades privadas, nacionais
e estrangeiras, independentemente, uma das outras, ou em íntima
associação de interêsses - devem participar dos riscos e vantagens que proporcionam os vários elos da cadeia econômica do petróleo.
Espero que isso será uma rigorosa injeção de sangue novo em
nossa minguada capaciàade de iniciativa privada.
4.

Previsões sôbre os rumos futuros da indústria petrolífera
(nacionalização ou estatização)

O que não podemos realizar, hoje - por falta de dinheiro, de
técnica e de experiência - poderemos empreender amanhã, quando dispusermos de um mínimo indispensável de tais elementos.
É de prever-se que, dentro de alguns anos, já possamos dispor:
a) de campos de reserva estudados ao lado de outros em exploração;
b) mão de obra especializada e técnicos adestrados em cada
ramo das concessões outorgadas;
e) alguma experiência e maiores disponibilidades financeiras para, aproveitando os elementos atrás enumerados, pensarmos
em mudar de rumo, se fôr o caso, negando novas concessões a em·
prêsas estrangeiras - sem prejuízo do nível que já houver atingido
nossa indústria petrolífera .
Alguns anos mais tarde, começaremos a receber acervos de
exploração, beneficiamento, transporte especializado e distribuição - revertidos ao patrimônio nacional com a expiração dos prazos das primeiras concessões outorgadas.
Então, e só então, se o aconselharem as circunstâncias, poderá
decidir o govêrno só outorgar concessões a nacionais, ou a transformar, progressivamente, tôda a indústria petrolífera em monopólio do Estado.
O ensaio de solução proposto abre, assim, rumos legais, quer
para a nacionalização quer para a estatização futura de nossas
atividades petrolíferas.
5.

Observações finais .

1.ª) Tenho falado em ensaios de solução e não em solução do
problema brasileiro do petróleo, pois é evidente que uma verdn-2:i-
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deira solução só poderá surgir de um trabalho acurado de equipe,

capaz de ir até o fundo de cada um dos complexos fatôres de que
depende e não apenas de um exame pessoal apressado, como o que
aqui estou expondo.
2.ª) Espero, contudo, que se reconheçam duas virtudes nesse
ensaio: a vontade, de bem servir ao Brasil, com que foi empreendido; e a ausência de preconceitos com que foi levado a cabo.

PROBLEMAS DO PETRÓLEO NO BRASIL

General J. C. HORTA BARBOSA

Antigo Presidente do Conselho Nacional do Petróleo no Brasil

(Conferência realizada no Clube Militar, a convite de seu Presidente,
General de Exército César Obino, em 30-7 e 6-8 de 1947)
1ª CONFERÊNCIA

INDúSTRIA
Enquanto é livre o mercado de óleo cru, é essencialmente monopolista a indústria da refinação, exercida pelos trustes ou pelo
Estado.
Porque não pussui, ainda, indústria de refinação digna dêsse
nome, importa o Brasil os refinados de petróleo, ao preço que lhe
impõem os grupos, americano e inglês que dominam o mercado.
Compete ao Conselho Nacional do Petróleo, em virtude de disposição
legal, fixar os preços máximo e mínimo dos derivados de petróleo,
mas, não possuindo o Conselho indústria de refinação, a prerrogativa que lhe conferiu a lei não passa de uma abstração. Temos
de aceitar os preços propostos pelas companhias.
O Uruguai, que não possui uma gota de petróleo, controla os
preços dos refinados, porque a indústria do fracionamento do óleo
cru é monopólio do Estado. A Venezuela, o maior exportador de
petróleo do mundo, paga os refinados que consome, ao preço que
lhe ditam os trustes, donos das refinarias. Na Argentina, o Estado
fixa, de verdade, o preço dos refinados, porque o seu ór5fio oficial
- Yacimientos Petroliferos Fiscales - manipula a maior parte
do consumo. Enquanto vassalo dos trustes, sujeitou-se o México aos
preços que êles lhe impunham. Libertado e instituído o monopólio
do Estado, êste é que estabelece o valor de venda dos combustíveis
líquidos.
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Enveredando pelo mesmo caminho, acham-se a Bolívia e o
Chile, sob os melhores auspícios.
O grande e saudoso General Enrique Mosconi, criador da primeira refinaria oficial na Argentina, disse:
"Não pretendais exercer um contrôle total na importação e no comércio do petróleo, se não refinardes.
Sera uma utopia, um fracasso seguro. Tereis grandíssimas dificuldades em obter produtos refinados. Em compensação, é absolutamente possível obter óleo bruto e refiná-lo no país".
Alicerce da independência econômica de um povo, a indústria
da refinação deve ser criada, com a descoberta ou não de jazidas
de petróleo. Sendo livre o mercado do óleo cru, as refinarias nacionais podem importar a matéria-prima de que necessitem. Reveladas as jazidas, o petróleo será progressivamente absorvido pela
indústria já implantada.
Com a feliz e comprovada ocorrência de petróleo no Brasil, em
quantidade comercial, impõem-se providências urgentes para a
criação dessa indústria no País. Enquanto Presidente do Conselho
Nacional do Petróleo, não pude, infelizmente, levar a efeito êsse
objetivo.
Não houve tempo para vencer tôdas as dificuldades que o problema, naquela época, suscitava, principiando pela necessidade, que
sentia, de um estudo consciencioso e profundo da matéria, para permitir-se o Conselho indicar, com segurança, a solução adequada.
Adotado afinal o ponto de vista de que a União Federal deveria ter
o monopólio da indústria, era mister levar essa convicção às demais autoridades que também tinham ingerência no assunto. La:mentàvelmente, o resultado nunca foi alcançado. Por outro lado,
organizado o Conselho, em setembro de 1938, começou, um ano depois, a guerra mundial, que transtornou sensivelmente as possibilidades de realização da emprêsa.
Da solução que se der a êsse problema dependerá em muito a
&0rte da nossa soberania econômica.
Constitui ideal de economia sã a baixa do preço de venda da
energia para, assim, fazer diminuir o custo de tôdas as utilidades e
dos transportes, em benefício do povo em geral. Os capitais priva-
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dos, nacionais ou estrangeiros, que se invertem na indústria da refinação, procurarão, necessàriamente, auferir os maiores dividendos,
como sói acontecer em tôdas as atividades mercantis.
O Estado, ao contrário, não visaria nessa indústria lucros diretos traduzíveis em dividendos. Buscaria incessantemente, baixar
os preços de venda dos derivados de petróleo, como meio indireto,
racional e eficaz reduzir os custos e acelerar a circulação da :riqueza.
Antagônicos os fins colimados em ambas as fórmulas diversos
serão, necessàriamente os resultados. Numa, beneficia-se um grupo
em detrimento da coletividade. Noutra, revigora-se a economia nacional.
Examinemos os casos concretos da Argentina e do Uruguai.
Até 1922, a Argentina produzia petróleo, mas não possuía refinaria oficial. Assumindo, então, o General Mosconi a Presidência
da Y .P .F., decidiu construir a destilaria de La Plata, a qual, antes
mesmo de começar a funcionar, influiu na baixada dos preços dos
combustíveis. A gasolina que, até findar 1921, custava, em Buenos
Aires, 35 centavos, desceu, sucessivamente, a 29, 28 e 27. Ao inaugurar-se a refinaria em dezembro de 1925, o preço estava reduzido a
25 centavos. Não decorreu isso do desejo de colaboração dos trustes
com o poder público em benefício do consumidor. Era patente a manobra para desanimar a tentativa do Govêrno. Seguiu-se a baixa
um acréscimo sem precedentes na importação de refinados, especialmente gasolina. Pretendia-se afogar a refinaria de La Prata em
gasolina estrangeira, como disse um dos historiadores da luta. Em
1927, a gasolina é oferecida a 24 centavos, esperando os trustes a
falência da nascente indústria do Estado. Tal não aconteceu. Em
1929, a Y .P .F. passa intervir no mercado de preços, oferecendo
excelentes produtos com uma redução de 2 centavos. Em 1930, nova
baixa de igual quantia. A 12 de outubro de 1931, as companhias
particulares elevaram o preço da gasolina em 4 centavos por litro;
a repartição fiscal o manteve sem alteração e atendeu a todos os
consumidores que lhe solicitavam fornecimento. Doze dias depois,
as companhias capitularam e rebaixaram o preço ao nível oficial.
Em 1933, tem o público· gasolina a 18 centavos, preço que os importadores são obrigados a acompanhar. As reduções causadas pela
indústria do Estado representam, no período de 1929 a 1938, uma
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economia para o consumidor no valor de 758 milhões de pesos, ou
seja de 3 bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros. Levando-se em
conta que, além da baixa de preço, foi melhorado o produto pela elevação de seu índice de octana, a soma economizada pelo consumidor
sobe a mais de cinco bilhões de cruzeiros.
A baixa do preço permitiu o lançamento de cinco centavos de
impostos por litro de gasolina, destinados à construção de admirável rêde de auto-estradas, federais e provinciais, resolvendo o binômio: gasolina barata e boas estradas.
Dominado o preço, desde 1930, é êle uniforme em todo o território argentino, proporcionando igualdade de condições de produção
e transporte para a população de todo o país, nas áreas férteis e
ricas, assim como nas regiões em que se mostrou mais avara a natureza.
No Brasil, o Decreto-lei n. 0 395, de 1938, estabeleceu o mesmo
princípio da uniformidade do preço em todo o território nacional.
Infelizmente, porém, a regra não foi executada senão em parte,
quanto ao impôsto, cuja uniformidade foi determinada pela Lei
Constitucional n.º 4, de 1940, da iniciativa do Conselho Nacional do
Petróleo.
Para implantar o monopólio de Estado na indústria do petróleo
em nosso País, não teremos de lutar, como lutaram os argentinos,
contra as refinarias dos trustes, que lá já existiam. Além disso, pela
nossa lei, estamos a coberto de "dumpings", que não foram previstos
pelo legislador platino. O nosso trabalho será, evidentemente, mais
fácil.
O Uruguai intervém no mercado de petróleo por intermédio da
Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland, criado em 1931.
Em 1937, inaugurou a ANCAP a refinaria La Texa, que passou
a refinar 52 % do consumo nacional, importando petróleo em navios
arrendados. Após curto prazo de funcionamento, os trustes confiaram à refinaria oficial o trato do seu óleo bruto, porque assim
resultava mais econômico do que importar derivados. Os refinados
são vendidos por preços fixados pelo Govêrno, de acôrdo com odestino da mercadoria, distinguindo-se por diferentes colorações. Assim, a gasolina para automóvel custa mais caro do que a usada
em tratores e caminhões. Sem possuir uma gôta de petróleo em seu
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solo, a pequena República do sul dita os preços dos combustíveis
líquidos somente porque possui, como indústria do Estado, uma
refinaria.
Em mãos de particulares, a indústria da refinação do petróleo
não pode oferecer nenhuma das vantagens que assinalei. Se nacionais os seus possuidores, serão êles os únicos favorecidos com a proveitosa indústria. Se estrangeiros, estabelecer-se-á, na depauperada
economia nacional, uma sangria permanente.
Brasileiro o capital, ainda poderá o Estado exercer uma relativa
ação controladora. Seria veleidade supor pudesse fazer o mesmo
sôbre o capital estrangeiro que tem garantida a proteção das potências a que pertençam os seus possuidores, segundo expressa opinião do Presidente Wilson, quando disse:
"Nosso govêrno mantém certos direitos e deveres em
relação aos nossos cidadãos e suas propriedades, onde quer
que se encontrem. A pessoa e a propriedade de um cidadão
formam parte do domínio da Nação, mesmo no estrangeiro". (Cit. Atílio Vivacqua).
·
Sem a proteção do Estado, o capital privado nacional não pode
resistir à ação tentacular dos trustes. Por isso, o Decreto-lei n.º 395
o cercou de garantias especiais, que se reunem nas seguintes:
a) b) c) -

preços mínimos e licença prévia de importação impedem
os "dumpings";
limite da capacidade das refinarias, sua produção e localização evitada a luta interna entre as emprêsas nacionais; e
garantia de bom êxito econômico.

Em síntese, erige-se o Estado em protetor da indústria privada
face às arremetidas dos trustes. Que equivale êsse conjunto de garantias senão a um monopólio de fato, criado pelo Estado em favor
de alguns indivíduos? Monopólio maravilhoso em que o favorecido
tem o previlégio do mercado e a certeza do lucro, com o mínimo de
riscos.
Deve-se admitir, ainda, que o capital privado nacional não
montaria tal indústria sem apelar para o Gov'êrno, a fim de obter
facilidades de crédito e isenções fiscais. Caberiam à União Federal
todos os ônus e aos titulares do monopólio os benefícios dessa impressionante indústria.
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Se .não fôr monopólio do Estado, nem de alguns de seus cidadãos, a refinaria será monopólio internacional. Infeliz povo a que
isso aconteça! O Govêrno não poderia influir nos preços, emigrariam os lucros, não haveria planejamento industrial possível, seria
uma vida colonial, como a da Venezuela que, abundante de petróleo, que exporta, recebe do extrangeiro até os legumes e hortaliças com que nutre o seu povo, segundo noticia o Time, de 26 de
maio último. Não preciso encarecer a gravidade dessa solução sob
o seu aspecto militar.
Estão em moda as sociedades mistas. Citam-se, a propósito, Volta Redonda e Vale do Rio Doce.
Não colhem, todavia, os exemplos lembrados. Num caso, a tendência do Govêrno é, garantido o êxito da indústria, afastar-se, deixando-a entregue aos particulares; noutro caso, a propensão é assumir o monopólio. Petróleo não é ferro, nem estrada de ferro. Petróleo
é energia, que tem de ser vendida pelo preço mais barto possível,
para facilitar a produção de tôdas as demais riquezas. Petróleo é a
base da economia e da defesa militar de um país. Não há como, na
indústria do petróleo, se associarem o Estado e os particulares. Se
a indústria do petróleo visar lucros comerciais, perde o seu caráter
de utilidade pública. Com êste caráter, deixa de ser interessante
para os capitais privados. É uma injustiça social entregar o privilégio da indústria do petróleo a alguns, mesmo sob a forma de ações
de uma sociedade mista. O petróleo pertence à Nação, que há de
dividí-lo, igualmente, por todos os seus filhos.
Se a associação se fizer entre capitais nacionais e os trustes, o
fato ainda é mais grave. Não será difícil adivinhar quem será o
dominado. Cito um exemplo.
Em 1927, a refinaria "Itaca", fundada em 1918, composta de
acionistas argentinos, possuía um capital de 4 milhões de pesos.
Distribuiu, naquele ano, 26,5% de dividendo; no ano seguinte, 37%.
A fim de desenvolver seus negócios, admitiu como sócio o truste.
Em 1929, o capital passou a 5 milhões e em 1931, a 8 milhões. Os
dividendos caíram a 8, 6, 5 e 4%. Em 1935, 1936 e 1937, os balanços
acusaram prejuízo. A refinaria foi fechada.
Se a associação se fizer entre Estado, trustes e capitais privados
nacionais, não valeria fixar proporções para cada um dêles, porque,
nas assembléias de grandes companhias, a parcela concentrada nas
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mãos de um só tem voto decisivo. Pretender tal solução seria esperar que três grupos de sócios pudessem trabalhar, harmônicamente, quando cada um tem interêsse oposto ao do outro. O interêsse do Estado é fazer a política do combustível barato, enquanto
o dos outros é auferir o maior lucro possível. O Estado protegerá
a indústria da qual faz parte, impedindo que terceiros, mesmo nacionais, com ela concorressem. Os trustes aceitariam, gostosamente,
a fórmula, que lhes serviria de ponte ideal para, garantidos pelo
Estado, seu sócio, acabarem dominando o negócio. Não admitem sócio, a não ser para tornar o seu monopólio mais prejudicial à Nação,
sob a tutela do Govêrno. Depois de firmemente estabelecidos, seria
fácil aos trustes descartarem-se dos sócios, adquirindo ações ou
obtendo votos. o capital privado nacional dividir-se-ia, como acontece nas grandes sociedades, por inúmeros acionistas espalhados
por todo o Brasil, tendendo para a dispersão, enquanto a parcela dos
trustes surge concentrada e tende a aumentar. Os trustes oferecem,
de início, tôdas as facilidades de capital, técnicos, experiência, direção, matéria-prima, transporte, equipamentos etc. O negócio nasce em suas mãos e não há como controlar os preços das utilidades
vindas de fora, por êles fornecidas. Desde logo, parte substancial
dos lucros ficaria com as matrizes dêsse singular sócio. Ninguém
poderá garantir que uma parcela do grupo brasileiro figure em
nome de testas-de-ferro. Por tôda parte, surgem indivíduos que são
estrangeiros nas companhias estrangeiras, e nacionais, se a lei assim exigir. Já se discute se emprêsas organizadas no Brasil, embora
com predomínio do capital estrangeiro, poderão subscrever ações
de refinarias. Multiformes são os processos para burlar a lei. Será
fácil, como no caso da "Itaca", fazer com que baixem os dividendos,
proporcionando aos trustes a compra de ações de brasileiros por
brasileiros a seu serviço. Depois da compra, reclamariam do Govêrno melhor proteção alfandegária e aumento de preços. Então,
teríamos a pior das soluções. A alfândega deixaria de arrecadar, o
consumidor pagaria mais caro, a intervenção do Estado esbarraria
nos supostos direitos adquiridos e ouvir-se-iam as vozes dos governos
estrangeiros pretendendo resguardar os bens dos seus cidadãos. Recairíamos numa solução, quiçá, pior do que a entrega das refinarias,
pura e simplesmente, aos cartéis internacionais. Além disso, não é
admissível que o Govêrno se associe a trustes, cuja ação pode chegar a ser crime.
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CAPITAL
É corrente ouvir-se que não possuímos os "enormes capitais"
necessários à montagem de refinarias.
O consumo total de refinados no Brasil é de cêrca de 40 . 000
barris por dia.
Uma refinaria média, montada no Rio de Janeiro, com capacidade para elaborar 10.000 barris por dia, com 60% de gasolina,
importando tôda a matéria-prima e vendendo os refinados pelo
preço do similar importado, sem alteração do regime fiscal vigorante, produzindo, ademais, uma gasolina com índice de octana superior ao que os trustes distribuem atualmente, custaria cêrca de
dez milhões de dólares, incluindo tanques para armazenamento de
um milhão de barris de óleo cru.
Precisamos, portanto, de quarenta milhões de dólares, ou seja, oitocentos milhões de cruzeiros, para dotar o País de refinarias
que cubram a totalidade do abastecimento nacional. A parcela
maior, entretanto, do consumo, é representada pelo fuel-oü, resíduo da distilação de petróleo e, por isso, queimado em caldeiras. E'
combustível de baixo preço unitário e há, com abundância, no mercado internacional. De início procuraríamos obter, pelo fracionamento do óleo, importado ou nacional, o máximo de produtos nobres, com as gasolinas, o querosene, o óleo Diesel, os lubrificantes,
etc., continuando a importar o fuel-oil de baixo custo e mínimo frete
marítimo. Assim, não necessitaríamos, desde logo, montar um parque industrial com a capacidade corespondente ao abastecimento
total. Assim procede, ainda hoje, a Argentina, na sua sábia política
de energia.
Admitindo-se, entretanto, que a situação internacional dite a
premência de um parque industrial completo, de uma só vez, o que
seria exemplo único no mundo, mesmo assim, a quantia de 40 milhões de dólares não é tal que escape às nossas possibilidades. Nesse
ponto, como prova da nossa capacidade financeira, é que cabem
os exemplos de Volta Redonda e Vale do Rio Doce, em cada um dos
quais inverteu o Govêrno soma acima da necessária para a instalação das refinarias.
O Uruguai montou a sua refinaria sem que o Tesouro despendesse um centavo. A "Ancap" contratou com um banco inglês uma
operação de crédito correspondente ao custo de uma refinaria de
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4.000 barris diários, a juros de 3%, prazo de 4 anos. Perante o estabelecimento bancário inglês, foi fiador o Banco da la República
Oriental del Uruguai. li:ste, por sua vez, exigiu do Tesouro uma garantia em títulos, que só poderia lançar no mercado se a refinaria
faltasse ao pagamento, das prestações e pelo valor necessário à
sua cobertura. Com a sua receita, a Refinaria La Texa pagou, pontualmente, as prestações e não foi lançado em bôlsa um só título.
Inaugurada em 1937, em dezembro de 1938 o balanço acusou reserva3 no valor de doze e meio milhões de pesos uruguaios, os seja,
mais de 125 milhões de cruzeiros. Na realidade, a refinaria pagou-se
em um ano.
Na Argentina, colocou o Govêrno, à disposição da Y.P.F., letras do Tesouro no valor de 24 milhões de pesos, para a construção
da refinaria de La Plata. O Tesouro foi reembolsado. em curto
prazo, com os lucros da própria indústria.
Uma refinaria de 10. 000 barris diários, instalada no Rio de
Janeiro, nas condições já referidas, pode dar um lucro bruto anual
de 4. 800. 000 dólares, importando óleo cru e entregando os refinados ao atual aparêlho distribuidor, pelos preços CIF dos derivados importados, sem participar, portanto, dos magníficos lucros
do comércio. Isso significa que a indústria pode pagar-se com os
lucros próprios, em três anos.
Os exemplos citados demonstram que a nossa previsão é extremamente conservadora.
Não haveria mais patriótica, nem mais garantida aplicação
para as reservas dos nossos Institutos e Caixas. Se o Govêrno, a
exemplo do Uruguai e da Argentina, preferisse fazer uma emissão
especial de títulos, outros não haveria mais firmes na bolsa.
Indisponíveis as reservas dos Institutos e Caixas, escassos os
capitais na bolsa de títulos, esgotados os nossos saldos no estrangeiro, ainda restaria ao Govêrno o recurso ao empréstimo externo,
onde o juro é mais baixo do que no País. A grande nação americana,
que tem distribuído empréstimos a quase todos os países do mundo,
até inimigos, de certo, não o recusaria ao Brasil, num empreendimento que faz parte da seguraça do hemisfério. Ainda há pouco
tempo, como se vê no "World Petroleum", de janeiro dêste ano,
os Estados Unidos concederam ao México um empréstimo de ....
10. 000. 000 de dólares, para reconstrução e aumento da refinaria
de Azcapotzalco, que terá a capacidade de 40. 000 barris diários.
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Parece, entretanto, que a melhor solução seria tomar no exterior a quantia-necessária para as despesas em dólares, e no Brasil,
para os pagamentos em cruzeiros.
COMPRA DOS EQUIPAMENTOS
Diz-se, também, que não haveria como adquirirmos o equipamento, pois os trustes não permitem a sua entrega. Nada mais errado.
Os trustes não fabricam, nem vendem refinarias. Aspiram, talvez, a serem os únicos compradores. Por enquanto, porém, o mercado é livre.
Quando Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, recebi
numerosas propostas de fabricantes de refinarias, que propunham
entregá-las tão logo o permitisse a situação internacional. Ainda
agora, o Conselho, para a construção de uma pequena refinaria na
Bahia, recebeu propostas dos principais fabricantes. Do mesmo modo, os grupos particulares, que obtiveram em concorrência autorização para montagem de refinarias, aqui e em São Paulo, foram
procurados pelos técnicos e representantes dessas fábricas. A Bolívia acaba de contratar a construção de uma refinaria, e assim
várias outros países.
Alega-se, outrossim, que as patentes melhores e mais modernas
pertencem aos trustes. Não é exato. Todos os refinadores, inclusive
os trustes, pagam as regalias devidas e se utilizam das patentes. A
primeira unidade de refinação montada em La Plata obrigou os
trustes a introduzirem aperfeiçoamentos nas suas instalações, para
fazerem face à concorrência, em qualidade e custo dos produtos. No
Uruguai, o craclcing Dubbs, posto em funcionamento, bateu o record mundial de instalações dêsse tipo, trabalhando, ininterruptamente, durante 118 dias de 24 horas.
O que acabo de afirmar, no setor da industrialização, é também
verdade para a produção. Organizado o Conselho Nacional do Petróleo, recebi propostas das melhores casas americanas e européias,
para o fornecimento da maquinária necessária aos trabalhos, não
só de prospeção, como de sondagem. Em 1939, com os recursos disponíveis, o Conselho adquiriu três sondas "Rotary" dos tipos mais
modernos conhecidos. Afirmo que os industriais do ramo dispu-
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taram o fornecimento. Também no setor da pesquisa e lavra do petróleo, os trustes não são fabricantes, mas consumidores de equipamentos e que sua influência é nula no sentido de impedir a compra do que mais nos convenha .
TÉCNICOS
Na campanha de derrotismo, bem dirigida, outro ponto saliente é a falta de técnicos para manejar as refinarias. Apregoa-se
que sàmente os trustes são capazes de operar em tão complexo
equipamento. Não é verdade.
Nos contratos que celebram para montar refinarias, obrigam-se
as firmas construtoras a fazê-las funcionar com o seu pessoal, pelo
tempo que seja necessário ao treinamento dos nacionais. Assim se
fêz na Argentina, no Uruguai e em tôda parte.
Além disso, é praxe incluir-se nos contratos a cláusula de que
a firma construtora se obrigue a facultar aos nacionais o estágio
em organizações semelhantes.
Quando visitei as indústrias petrolíferas dos nossos vizinhos do
Prata, os governos respectivos puseram à nossa disposição todo o
seu parque industrial, para que engenheiros, químicos, contadores
e mestres pudessem estudar as minúcias dessa indústria e adquirir
prática em todos os setores. Prevalecendo-se dessa faculdade, estagiaram na Argentina e no Uruguai alguns engenheiros brasileiros, enquanto outros freqüentavam cursos de petróleo nos Estados Unidos da América.
O que se verifica em relação a refinarias, também é verdade no
que tange à produção de petróleo, desde a pesquisa, até a lavra. Só
para serviços de sondagem existem, nos Estados Unidos, cêrca de
2. 000 emprêsas independentes. Os trabalhos realizados pelo CNP,
quando seu Presidente, contaram, e contam ainda, com a eficiência
e dedicada colaboração de técnicos americanos, que veem trabalhando com os nosso engenheiros e operários no nobre afã de dar
petróleo ao Brasil. As mesmas companhias que nos prestam colaboração também executam trabalhos idênticos para outros governos
e para o truste. O Govêrno argentino, inicialmente, procedeu assim,
Hoje, dispõe já de técnicos nacionais, em. quantidade e tirocínio,
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não só para conduzir tôda a sua indústria, como para oferecer,
assessoramento técnico a nações como o Brasil. Um dos contratistas
do serviço de geofísica, no Brasil, já realizou idênticos trabalhos
para o Govêrno argentino, realiza-os para o do Chile, onde descobriu,
recentemente, petróleo, e ainda trabalha para os Governos norteamericano e chinês, além de prestar serviços, na Venezuela, ao
truste.
Não existe, portanto, monopólio da técnica, senão o desejo de
confundir, tôda vez que uma nação pretende resolver êsse problema
em seu próprio benefício.
MATÉRIA-PRIMA
Sempre que o Govêrno de um país, que ainda não possua petróleo em quantidade suficiente ou nenhum, pretende montar refinaria, surge logo o comentário desalentador de que a idéia é inexequível, porque os trustes não fornecerão a matéria-prima.
No Uruguai, essa alegação foi trombeteada pela imprensa, e
homens de responsabilidade na direção do país, foram assediados
por conselheiros nacionais ou agentes estrangeiros, solícitos e empenhados e mesclarecer o Govêrno de que era impossível instalar a
indústria pela falta de matéria-prima, além de outras razões.
Obteve, entretanto, o país amigo, em contrato pelo prazo de
cinco anos, o petróleo necessário. Passado algum tempo, aumentado
o consumo, abriu concorrência para compra de quantidade suplementar. Foram os trustes que ofereceram menor preço. Mesmo
durante a última guerra, não lhe faltou matéria-prima em quantidade bastante para manter o abastecimento na base do racionamento estabelecido.
O Govêrno Argentino tem ido, recentemente, buscar suplemento
de matéria-prima na Bolívia, na Venezuela e no México.
Existem, nos Estados Unidos, numerosos produtores independPntes. No Peru, também, se encontram alguns produtores fora dos
trustes. Posso atestar que, durante minha gestão, concomitantemente com as propostas para construção de refinarias, recebia o
Conselho ofertas para suprimento de óleo cru, sem limitações. O
Govêrno mexicano insistia, com freqüência, em vender petróleo
ao Brasil.
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RENDIMENTO ECONôMICO
Quando um país anuncia que vai refinar petróleo, aparecem alguns entendidos sustentando que o empreendimento é antieconômico e só da lucro em instalações de grande capacidade, como as
de Curaçau e Aruba, na ordem de centena de milhar de barris.
Não faltam êsses entendidos no frete e no seguro, sensivelmente
mais baixos para o óleo cru. Omitem o princípio de que as refinarias devem localizar-se nos centros de consumo. Não tocam nos problemas da defesa nacional. Fingem ignorar a impossibilidade de se
manterem por longo prazo estoques de certos derivados, sujeitos à
deterioração e evaporação, além de acarretarem a imobilidade de
vultoso capital.
Assim foi no Uruguai, onde houve campanha ostensiva na imprensa e velada junto ao Govêrno, para demonstrar que uma refinaria de 4.000 barris diários era antieconômica e que os seus produtos custariam mais caro do que os importados. Tanto repetiram
isso, que grande parte da opinião pública acreditou e o Govêrno
foi criticado no Parlamento. Inaugurada, entretanto, a refinaria,
os trustes passaram a importar cru e encomendar o seu refino à
indústria estatal, pois que isso lhes custava menos do que recebê-los
das refinarias de Curaçau e Aruba.
Por ocasião dessas campanhas, são mostrados e oferecidos aos
responsáveis pela administração pública inúmeros gráficos e quadros, demonstrativos do deficit da indústria. Tive a oportunidade
de apreciá-los em minha visita ao Uruguai.
Quando o General Mosconi anunciou a montagem da primeira
unidade de La Plata, foi desfechada igual campanha. Os fatos evidenciaram como eram enganadores tais documentos. Ouvi daquêle
ilustre militar e também dos dirigentes uruguaios que, tão logo
imaginasse montar essa indústria no Brasil, seria assediado domesmo modo. E, na realidade, os mesmos gráficos e quadros me foram
posteriormente exibidos, apenas com as legendas em português.
Efetivamente, há um mínimo abaixo do qual a indústria é antieconômica, principalmente com matéria-prima importada. Como
no Uruguai, segundo estudos muito difundidos, é de se aceitar como
certo que, a partir de 4. 000 barris por dia, a indústria é altamente
remunerada.
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NAVIOS-TANQUES
O transporte em navios-tanques também é motivo lembrado
para desencorajar a montagem de refinarias. Detentores do monopólio do transporte marítimo, não cederiam os trustes os seus
barcos-cisternas a outro concorrente.
Sem embargo de possuiremos trustes a maioria dos navios-tanques, não há monopólio dêsse meio de transporte de petróleo. Existem numerosas unidades independentes.
O Uruguai preferiu arrendar os navios-tanques necessários à
sua indústria. A Argentina possui esplêndida frota, formada de
diversas unidades modernas e de várias tonelagens.
A qualquer entidade ou Govêrno, é facultativo fretar, arrendar,
comprar prontos ou encomendar navios-tanques no mercado internacional.
Pode-se, pois, afirmar que é livre o transporte marítimo de petróleo. Evidentemente, porém, preferível será a auto-suficiência.
Possuindo os navios, teremos, desde logo, as vantagens dos fretes
e do seguro, além da mais completa liberdade para a movimentação da frota, permitindo a compra do petróleo nos locais mais
convenientes.
INDÚSTRIA DO ESTADO
Em principio, não simpatizo com a tese do Estado industrial.
Defendo-a, entretanto, ardorosamente, sempre que se trate de energia, e, em particular, de petróleo.
Vivemos na era da energia. Não se pode criar riqueza, econômicamente, nem transportá-la, sem que haja a interferência constante da energia, seja elétrica, seja proveniente do carvão ou do
petróleo, para só citar as formas mais nobres.
A verdadeira indústria, o transporte econômico, a agricultura
que produz a preços de concorrência, só existem onde há energia
barata e abundante.
"É função precípua do Estado" - disse o Govêrno argentino,
em mensagem ao Congresso, justificando a recente criação do Conselho Nacional de Energia - "planejar o racional aproveitamento
dos recursos hídricos e energéticos do País, em orgânica colaboração com o desenvolvimento econômico e social."
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A energia abundante e barata interessa a tôdas as atividades
nacionais. Não pode ser planejada em têrmos de programas de
obras públicas comuns. A produção e industrialização do petróleo
não pode sofrer a comparação com a de outros minérios.
É comum ouvir-se que o Estado é incapaz como industrial, e,
por isso, não deve intervir na indústria do petróleo. Sua intervenção
seria, segundo afirmam, fracasso certo. Os fatos provam o contrário.
E contra fatos não há argumentos.
No Uruguai e na Argentina, não só o Estado se revelou eficiente, como demonstrou maior capacidade do que as emprêsas dos
trustes, consideradas como organizações exemplares.
São sul-americanos, como nós, e latinos. Possuem crescimento
industrial menos desenvolvido do que o nosso. Nada faz suspeitar
que fracasse, aqui, o que floresceu em ambas as Repúblicas do Prata.
No México, da noite para o dia, numa situação trágica, o Estado assumiu tôda a indústria do petróleo. Anunciou-se, como certo,
um grande desastre. Que vemos? O ressurgimento econômico do
México, e, principalmente, da sua indústria petrolífera.
A que se deve o bom êxito dêsses governos no setor do petróleo?
A várias razões. Primeiro, a indústria foi organizada nas mesmas bases comerciais e industriais adotadas pelos trustes. Como
corolário, os órgãos estatais foram dotados da necessária flexibilidade e amplitude de movimentos, eliminando-se as peias dos Códigos de Contabilidade Pública. Segundo, a firme deliberação dos
governantes de os manter fora das influências partidárias, por julgá-los órgãos técnicos não suscetíveis de sofrerem interferências estranhas. Terceiro, os benefícios aparecem tão ràpidamente, que
essa atividade oficial passa a merecer, desde logo, o prestigio e o
apoio de tôda a nação.
Na Argentina, observa-se uma verdadeira mística em tôrno
do exercício direto da indústria do petróleo pelo Estado.
Em 1913, o engenheiro Luís Huergo sacudiu a opinião pública
argentina ao lançar as suas graves afirmativas:
"Os poderes públicos, com uma lentidão incrível e
uma mesquinhez inconcebível, tardaram seis anos para revelar ao povo as imensas riquezas que representam as jazidas de petróleo de Comodoro Rivadávia. Chegaram, entretanto, os hunos da descoberta e açambarcaram a terra
-26-
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produtiva, reuniram uma falange de prosélitos, poucos dêles conscientes, a imensa maioria inconsciente, fazendo
acionistas a ministros, legisladores, advogados, chefes de
divisões e seções administrativas, redatores de jornais, diretores de imprensa do Estado, etc.
As preliminares da conquista são as já empregadas em
outras partes e atualmente no México; a criação de homens de ciência de insignificância reconhecida, a falta de
partido científico; a prédica incessante e insensata para
formar atmosfera de descrédito do Poder Executivo e das
finanças da Nação; a negação audaz, desavergonhada e
insistente até a imbecilidade de que se tenham realizado
em Comodoro Rivadávia, trabalhos suficientes durante os
dois anos da atual administração; a prédica, repetição daquela teoria dos tontos da voz rouca, de que as coisas e propriedades de maior valor da Nação devem ser entregues
a mãos mercenárias, porque os governos são maus administradores, teoria desmentida pelo mundo.
Os governos de tôdas as nações civilizadas, a contínua
prática em tôdas as épocas e em todos os países do mundo,
administram suas finanças, suas rendas, suas aduanas,
seus bancos de crédito e, sem necesidade de outros exemplos, seus exércitos, suas esquadras e seus arsenais. Só os
países degenerados aceitam e buscam fora os administradores das grandes instituições e riquezas, sejam do caráter
das mencionadas, ou dons da natureza, como seus nilos,
portos, ístmos etc."
Antes de prosseguir, quero citar alguns dado extraídos do relatório da Y .P .F., relativo a 1945. O capital alcançou 1. 036.469.249
dé pesos, ou seja, mais de 5 bilhões de cruzeiros em nossa moeda.
Dos seus lucros líquidos, destinam-se 20 milhões de pesos para a
receita pública. Foi capitalizada igual quantia. Tocaram à ação
social e contribuições diversas mais de 34 milhões; amortizações
ordinárias e reservas de previsão, 63 milhões. Totalizam-se, assim,
138 milhões de pesos, cêrca de setecentos milhões de cruzeiros, como
resultado de um ano de trabalho da indústria do Estado.
Admitir que, na Argentina, Uruguai, México, Chile, Bolívia, tem
o Estado capacidade para exercer o monopólio do petróleo, colhendo
daí resultados admiráveis, e no Brasil não, é aceitar a tese da nossa
inferioridade face aos países citados, nivelando-nos ao Irã, Iraque
e outros.
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Os trustes tiram da refinação os recursos para a pesquisa. Do
mesmo modo procedem a Rússia, a Argentina e o México. É o caminho natural a seguir.
As refinarias de petróleo no Brasil devem custear as despesas da
pesquisa. Refinando, poderá o Estado apurar um lucro líquido de
150 a 200 milhões de cruzeiros, quantia bastante para intensificar,
de modo extrordinário a procura do petróleo no território nacional.
Digo sàmente pesquisar porque, havendo uma indústria de refinação, as atuais jazidas entrariam em lavra e o preço do petróleo extraído pagaria com lucro as despesas da lavra.
Recentemente, à falta de melhor argumento, alega-se que a situação do mundo impõe a descoberta, em prazo curto, de novas
jazidas, em benefício da defesa dos hemisfério. Diz-se que só os trustes serão capazes de executar a tempo semelhante tarefa.
Já mostrei onde buscar os recursos, tendo antes esclarecido
que não existe monopólio de técnica, nem de equipamentos. Admitindo-se, para argumentar, que razões da defesa do hemisfério reclamem a descoberta de novas e abundantes jazidas, e que tais trabalhos, pela sua urgência, exijam quantias excepcionalmente grande, ou seja, dois milhões de cruzeiros, forçoso é reconhecer que,
na prática, é impossível despender em pesquisa, em curto prazo, semelhante quantia. Mas, aprovado que seja um programa de pesquisa que corresponde àquela quantia, lembrarei, então, o seguinte:
1) 2) -

Quem pode pagar uma anuidade de 150 a 200 milhões
de cruzeiros pode levantar dois bilhões de cruzeiros;
Se o aludido programa tem ligação direta com a defesa
do hemisfério, é natural que os Estados Unidos facilitem ao nosso Govêrno as operações de crédito necessárias à execução do mesmo, sem qualquer despesa para
o Tesouro americano e mediante os juros de praxe.

Se os trabalhos assim financiados revelarem, como é razoável
esperar, novas ocorrências de petróleo, continuará êste pertencendo
à Nação. Na hipótese negativa, pagaríamos o valor do empréstimo
com os lucros das refinarias.
Confiada a pesquisa aos trustes, as jazidas por ventura descobertas lhes pertencem e serão desfrutadas como na Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Irã, Iraque e outros. Infrutíferas as pesquisas, seria ingenuidade supor que não tivéssemos de pagar, e com
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juros, até o último dólar despendido. As despesas seriam por nós
indenizadas por meio da indústria de refinação, explorada sob a
forma de sociedades mistas, ou por meio da distribuição que os
trustes fazem com exclusividade. Se temos, de qualquer maneira,
de arcar com os ônus, é justo, honesto e moral que nos caibam,
também, os benefícios.
EXPLORAÇÃO RACIONAL

Uma jazida de petróleo deve ser explorada racionalmente. Não
sendo eu técnico no assunto, permito-me ler-vos os ensinamentos
do engenheiro Alberto Landoni:
"Conhecidas as condições físico-mecânicas de uma jazida petrolífera e adotadas tôdas as medidas que aconselha a técnica para o distanciamento dos poços, assim como
para uma correta terminação dos mesmos, estará a jazida
em condições ideais para ser explorada racionalmente, tendo em vista a obtenção da máxima qualidade de petróleo
por unidade de volume com o menor custo unitário. Do
ponto de vista técnico, é primordial que a exploração seja
conservativa, isto é, que procure manter dentro do possível as condições originais da jazida, evitando o desgaste
prematuro da energia da formação." (Boi. Y.P.F., n.o
244, pág. 28).
As emprêsas particulares, de qualquer natureza, buscam extrair o máximo de petróleo no mínimo de tempo, pelo desejo de
maior lucro imediato. Com isso, sacrificam grande parte da jazida.
É fato conhecido na técnica de produção de óleo que a situação ideal, do ponto de vista da produção, em uma estrutura fechada, é a lavra de tôda a estrutura por uma mesma entidade. É
o caso que a locação dos poços produtores, em cada período da vida
produtiva da estrutura deve ser determinada pelas condições de
pressão na rocha óleo-acumuladora, além de sua porosidade e permeabilidade. As características físicas da jazida são estudadas em
perfurações feitas anteriormente à lavra, no período chamado de
desenvolvimento. No comêço da vida de uma estrutura simples
(um domo por exemplo), os poços produtores se devem localizar
nos flancos, perto da linha limite água-petróleo. A medida que a
estrutura envelhece, esta linha avança para o seu vértice, e com ela
a melhor locação para os poços produtores.
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Se o programa de produção fôr bem conduzido, a energia decorrente de gás sob pressão, gás dissolvido no óleo e afluxo de
água tiverem aproveitamento máximo, será também máxima a
quantidade de óleo que se conseguirá extrair da jazida. Se, de outra
forma, os poços forem semeados sem observância das boas condições de espaçamento e de distância da linha de limite água-petróleo,
invadindo êles as zonas de elevada relação gás-petróleo, gás da
jazida sairá pela parte superior do domo sem carrear consigo o
óleo, com desperdício da energia própria da jazida. Agrava-se o
fenômeno e torna-se ainda mais imperativa a necessidade da lavra
da jazida por uma só entidade, quando se tem em vista a aplicação de métodos secundários de recuperação, e é mister que tal recuperação seja obrigatória por lei. A ação do gás reinjetado, como
da água com que se inunde a jazida, é muito lenta, e a distância
entre os pontos de injeção e os pontos onde a sua ação se faz sentir
é imprevisível. Depende da drenagem por que passou inícialmente
o horizonte, da porosidade dos sedimentos, etc. Se houver várias
companhias operando na mesma estrutura, cada uma delas abrirá
o maior número de poços possível e a cada um dêsses poços visará,
simplesmente a maior produção de óleo por dia, sem se preocupar
com os males causados à jazida em seu todo, porque o que lhes importa é a amortização imediata do capital empregado, recaindo geralmente em método de trabalho que bem poderia ser enquadrado
como lavra gananciosa.
Segundo o citado engenheiro Alberto Landoni, o total do petróleo recuperado, por unidade de volume, pode variar entre 10 a 50 %
do total existente na acumulação, dependendo do espírito e método
empregados na exploração. Quando não se procede racionalmente, o
que constitui a regra, verificam-se prejuízos extraordinários decorrentes das perdas de gás e vapores dissolvidos. "A viscosidade
do petróleo aumenta e também a sua tensão supercial, ou seja,
os fatôres que facilitam o escoamento pelos poros das formações
arenosas." Também a exploração moderada é reclamada para "que
a velocidade de circulação do petróleo até os poços seja suficientemente reduzida, para evitar desequilíbrios de pressão que provocariam canalização do gás ou avanços irregulares da água."
Além disso, é preciso levar em conta, como escreveu o engenheiro argentino Enrique Leopold, "as características peculiares
do petróleo, que é um fluído que tem o curioso costume de emigrar

-

406 -

de um lugar para outro, obedecendo a fatôres distintos, como sejam
pressões, densidade e permeabilidade, e que não respeita nas grandes profundidades em que se encontra, os limites arbitrários que
o homem traça na superfície da terra para dividir suas propriedades.
A natureza da presente conferência não comporta penetrações
no domínio da técnica, nem tenho competência para isso, mas julgo
indispensável essa pequena e sucinta digressão, porque dela decorrem conclusões interessantes para a política do petróleo.
1.:sses fatos vêm indicar quão errôneo seria pensar-se em fazer
produzir a metade do óleo existente numa estrutura, deixando a
outra metade para reserva da nação. Seria impossível dividir a
estrutura em duas partes e trabalhar numa delas em primeiro lugar para depois trabalhar na segunda. Isso não é, técnicamente,
realizável, porque o concessionário tiraria com os seus poços o que
fôsse possível na sua metade, drenando ao mesmo tempo a energia
natural da reserva do Estado. Quando êste fôsse explorar, não haveria meios de fazê-la produzir. O particular teria prematuramente
esgotado a acumulação, não extraindo, talvez, nem 15% do total,
mas realizando, com o mínimo de inversão e no mínimo de tempo,
o máximo de lucro em dinheiro.
Quem perderia? A Nação.
Seria, por outro lado, difícil, dentro de uma mesma área, separar as estruturas existentes em dois grupos de igual valor, pois as
características de que depende a produção variam muito de uma
estrutura para outra e a porosidade também varia em um mesmo
arenito dentro de distâncias pequenas. As dificuldades de avaliação de volume se tornariam até insuperáveis em certas jazidas de
sedimentos calcáreos.
Cumpre considerar também o problema de determinação de
"justo prazo" da concessão, cuja solução não é fácil. Para ter-se uma
idéia da vida de uma jazida, é mister que ela esteja completamente
"desenvolvida". O volume de óleo depende da porosidade e permeabilidade da rocha óleo-acumuladora, de sua espessura e da conformação da estrutura, além de pressão. Sàmente quando estas características forem conhecidas, será possível determinar o óleo existente na jazida e o melhor regime de produção, então conhecido o
capital já invertido e aquêle a inverter para lavra, tornando-se possível precisar o prazo ou tempo de produção.
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Não teria o menor sentido a fixação do prazo de concessão por
ocasião da outorga da permissão para pesquisar. Não me parece
razoável esperarmos que companhias de boa fé aceitem prazos estabelecido a priori, a não ser que sejam muito longas. Neste ponto,
os interêsses dos concessionários e da coletividade chocam-se fortemente. Prazos muito longos representariam, por assim dizer, uma
garantia de que, quando as áreas trabalhadas revertessem ao patrimônio nacional, já estariam esgotadas; prazos muito curtos seriam um estímulo à produção sem contrôle fora dos limites aconselhados pela relação de produção gás-petróleo.
Não busca o Estado lucro imediato, mas prolongar a vida dos
campos produtores. No setor da produção, há razões técnicas que
ditam a política a seguir. No instante em que luta o mundo pela
posse de reservas de óleo, estou convencido de que o melhor processo
para obtê-las é confiar ao Estado a sua integral pesquisa e lavra,
sem nos iludirmos com fórmulas artificiais, incompatíveis com a
realidade dos fatos, para dividir campos de petróleo.
No comêço da indústria petrolífera, a exploração não se fêz dentro das normas técnicas devido à ignorância das mesmas. Nos tempos que correm, a sua inobservância se deve à sêde de lucros e à
concorrência. Como corolário, nota-se o dano irreparável causado
a inúmeras e imensas jazidas de petróleo.
Cumpre-nos aproveitar a experiência para não incidir em erros,
hoje imperdoáveis.
Entendo que somente a pesquisa e a lavra do petróleo pelo Estado atendem aos interêsses nacionais. Não nos impressionemos
com sugestões ou tentadoras propostas de reservar para a nação
metade do petróleo descoberto, porque tal projeto, sem base técnica,
sem apoio nos fatos, traduz apenas falaz promessas e grosseiro
engôdo.
Devemos ter sempre presente os abusos dos trustes nesse particular. Na Revista do Ministério do Fomento da Venezuela, número de dezembro de 1938, o Dr. Antônio Planchart Burguillos,
da Faculdade de Ciências Políticas da Universidade Central, além
de advogado consultor da Dirección de Hidrocarburos do referido
Ministério, refere-se às dificuldades opostas pelos trustes em fornecer ao Govêrno os dados colhidos durante a pesquisa e lavra,
e assim se expressa:
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"Posso dizer que nesta matéria tem havido o mais
tôrvo dos egoísmos por parte de muitas das emprêsas que
exploram nossa riqueza mineral. Consta sem nenhuma dúvida que as companhias fazem, freqüentemente, os mais
perfeitos levantamentos e, sem embargo, sempre têm regateado os dados mais elementares nos relatórios que
apresentam, dados exigidos não só pela lei como também
pelas normas técnicas da topográfia. Tem avido neste assunto, em certas oportunidades, uma espécie de conspiração para manter a administração pública na ignorância
da riqueza mineral do País; costumam as emprêsas proporcionarem-se dados ao ouvido, uma às outras, mas com
freqüência não chegam ao Govêrno os dados estatísticos
mais simples, custando bom trabalho obrigá-las a cumprir
a lei. Em certas ocasiões, tive a impressão de assistir a um
tácito propósito mútuo de fomentar a ignorância do Govêrno, como o mais precioso dos tesouros de que podem
desfrutar algumas companhias."
:S:ste é o proceder dos trustes.
EXPORTAÇÃO
Nas discussões em tôrno do projeto da nova legislação, a exportação de grandes quantidades de petróleo aparece como ideal
atingir. A matéria merece exame cuidadoso e atento.
O petróleo é bem perecível e não renovável. Por isso, periôdicamente, alarma-se o mundo com a notícia do próximo exaurimento das jazidas. Todos buscam fazer reservas nacionais ou obtê-las
de qualquer forma onde exista óleo em mãos débeis, incapazes de
decidir do seu melhor destino .
No momento, explorando as jazidas descobertas, não poderá o
Brasil suprir senão 10 % do seu consumo. Gastamos cerca de ....
2. 200 . 000 toneladas por ano e estamos em condições de produzir
umas 200. 000. Parece-me, pois, prematuro discutir agora, com tanto entusiasmo, a exportação de uma riqueza que só possuímos,
comprovadamente, em quantidades que apenas bastam para cobrir cêrca da décima parte do consumo, que por sua vez, cresce,
anualmente, 10 % mais ou menos.
O problema fundamental, a meu ver, é produzir petróleo bastante para atender ao consumo nacional e, sobretudo, assegurar
reservas, como fazem os Estados Unidos, a Inglaterra, a Rússia
e a Argentina. Ao revés, estuda-se no Brasil uma maneira legal
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que permita aos trustes exportarem petróleo, para drenar divisas
para o País.
Por mais intensas que sejam as pesquizas, será necessário prazo
longo para que seja lícito ao Brasil exportar petróleo, isto é, depois
de terem sido satisfeitos os pedidos do consumo nacional e garantidas reservas em proporção adequada, conforme fôr calculado pelos
técnicos patrícios. Por que essa sofreguidão atrás da miragem das
divisas?
Não é provável que a exportação de petróleo acarrete alguma
diferença sensível na nossa balança de pagamento no exterior. Matéria-prima de preço unitário. relativamente baixo, será preciso
extraordinário volume de exportação para que se obtenha quantidade apreciável de divisas. As moedas conseguidas não seriam, porém,
totalmente nossas. Grande parte seria recambiada para o serviço
de juros, dividendos e amortização de capital dos concessionários.
Ter-se-ia exportado uma verdadeira riqueza, cuja falta as futuras
gerações sentirão dolorosamente, em trôco de alguns dólares ou libras, possivelmente bloqueados.
O maior produtor de petróleo do mundo, a Nação americana,
não o exporta: até importa. Também não o exporta a Rússia, que
é o terceiro país em produção. A Argentina organizou um plano de
produção para o tempo de paz, inferior ao seu consumo, e outro
maior para a guerra. Importa para poupar reservas.
Quem exporta petróleo? As nações econômicamente fracas. A
Venezuela, a Colômbia, o Peru, os Estados do Oriente Médio.
Creio, firmemente, haveremos de descobrir ainda muitas e importantes jazidas de petróleo em nosso vasto território. Mas, hoje, o
que temos, positivamente registrado, mal dá para atender à décima parte do consumo nacional. Falar agora em exportação das
grandes sobras é fantasia, não é realismo.
Realismo, para mim, é o prosseguimento dos trabalhos oficiais
de pesquisa, visando o abastecimento nacional, sob o duplo ponto
de vista do suprimento imediato e da formação de reservas adequadas. Realismo são os frutos palpáveis da política brasileira de
petróleo, implantada há nove anos, dos quais seis atravessados em
guerra. Bem sei que a obra é ingente e requer dos seus executantes
grande soma de sacrifícios para levá-la até o fim, mas o resultado
será certo e compensador, auspicioso e brilhante, sem arriscar, em
associações perigosas, a economia nacional.
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Pesquisa, lavra e refinação, constituem as partes de um todo,
cuja posse assegura poder econômico e poder político. Petróleo é
bem de uso coletivo, criador de riqueza. Não é admissível conferir
a terceiros o exercício de uma atividade que se confunde com a
própria soberania nacional. Só o Estado tem qualidade para explorá-lo, em nome e no interêsse dos mais altos ideais de um povo,
conforme pretendo demonstrar na próxima palestra.
2.ª CONFERÊNCIA

A política do petróleo adotada pelo Brasil orientou-se no sentido de satisfazer do melhor modo aos imperativos da defesa nacional
- militar e econômica. A legislação correspondente foi reclamada
em fevereiro de 1938, pelo Estado Maior do Exército, chefiado pelo
General Pedro Aurélio de Góes Monteiro, sob a alegação da necessidade de salvaguardar nossa soberania. Propôs o órgão militar a
nacionalização da indústria do óleo cru ou o seu monopólio pelo
Estado.
O assunto foi encaminhado pelo Conselho Superior de Segurança Nacional ao Conselho Federal do Comércio Exterior. Após
exaustiva e minuciosa análise do problema, foi promulgado o Decreto-lei n.º 395, de 1938, que declarou de utilidade pública o abastecimento nacional do petróleo, e ainda estabeleceu que as emprêsas de refinação de óleo só poderiam ser formadas por capitais
constituídos por brasileiros natos.
Dêste modo, deixou o Brasil de fazer exceção à diretriz nacionalista que, em todos os povos cultos, vinha norteando a política
do combustível líquido. Foi êste, sem dúvida, o primeiro passo no
sentido da instauração de uma política adequada a tornar o País
livre da tutela dos trustes no suprimento do petróleo.
A nova legislação veio a tempo de impedir que uma das ramificações dos trustes concluísse, em São Paulo, a montagem clandestina de uma pequena refinaria, de capacidade diminuta e antieconômica, velha e obsoleta, destinada a operar apenas o fracionamento
primário do óleo.
Suspeitando o surgir da legislação nacionalista, apressou-se a
companhia estrangeira em criar um suposto direito adquirido, de
difícil remoção.
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Visitei essas inacabadas instalações, as quais também foram
inspecionadas por técnicos do Conselho. Eram tão mesquinhas, que
se concluídas, só poderiam dar produtos de qualidade inferior, e
por preço acima do produto importado, caso não prevalecesse a
proteção aduaneira. Visavam, creio, unicamente contrapor a teoria
do fato consumado à lei que nos resguardasse o interêsse.
O Govêrno acudiu a tempo, pelo que ainda podemos hoje escolher, livremente, o caminho a seguir, sem o embaraço de complicações internacionais.
A legislação incipiente mereceu judicioso comentário do professor Júlio Aguirre Celiz, no "Boletim de Informaciones Petroleras'', do qual destaco a conclusão:
"Ficam, assim, consignados os aspectos mais salientes
desta moderna legislação, cuja lógica e inteligência sobressai com o só enunciar de seus princípios e cuja modalidades, do ponto de vista da legislação comparada, merecem, da parte de nossa modesta consideração, o mais alto
conceito, tanto pelo que contém como demonstração de
acêrto e preocupação governamental na regulação e defesa
de tão grande riqueza nacional quanto por inapreciável
valor para o estudo da legislação sôbre a matéria.
Não encerrava tal legislação nenhuma novidade. Refletia, no
Brasil, a orientação dos povos mais civilizados. Em meu apoio, citarei, em seguida, opiniões autorizadas de estadistas, técnicos e economistas.
O Dr. Zoilo Saldias então Ministro da Indústria e Trabalho
do Uruguai, ao inaugurar a destilaria de La Texa, disse:
"A política do combustível, em todo o mundo, tende a
nacionalizar a indústria do petróleo. No futuro, distinguir-se-ão os povos, e já se distinguem, em duas categorias: os que possuem em seu subsolo a riqueza incomparável do petróleo e os que não a possuem. Mas, os povos
económicamente livres não se distinguirão jamais por haverem declarado, uns, genuinamente nacional a indústria
do petróleo; e outros, não, porque todos os povos livres do
mundo e os que o mereçam ser, possuam ou não petróleo,
hão de considerar sempre a indústria do combustível líquido como atividade de interêsse e de utilidade pública."
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Do mesmo modo em conferência realizada em 1939, no Instituto de Estudos Livres do Centro Argentino de Engenheiros, o Dr.
Mário L. Villa, que é considerado um técnico dos mais autorizados,
declarou:
"Não faremos agora, porque não é oportuno, a história
da evolução do petróleo nos últimos tempos, nem nos referiremos à importância cada vez maior que vem adquirindo,
nem ao valor que realmente alcançou nos momentos atuais,
nem às lutas que, no mundo, tem desencadeado para conservá-lo quem o tem e conseguí-lo quem não o possui, mas,
sim consideraremos necessário e oportuno mencionar estas
circunstâncias e destacar que hoje todos os países tratam
os assuntos de petróleo com o espírito eminentemente
nacionalista, procurando assegurar sôbre o mesmo o maior
contrôle possível."
No seu conhecido livro Le Pétrole et l'Etat escreveu André
Bihel:
"Nenhum país pode pretender ocupar lugar digno entre as nações mundiais, se não tem garantida a posse do
petróleo, fonte insubstituível de tôda a atividade militar,
industrial e até agrícola."
O autor citado transcreve a opinião de Berenger, que considerava o petróleo o fundamento do poder, conforme se infere do
trecho seguinte;
"Impera quem tem petróleo. Impera nos mares pelos
óleos pesados. Impera nos céus pelas essências leves, nos
continentes, pelas gasolinas. Impera no mundo pelo poder
financeiro ligado a uma matéria mais preciosa, mais envolvente e mais dominadora do que o próprio ouro."
O impressionante domínio da aviação e o intenso, poderoso e
decisivo emprêgo da motomecanização, a que assistimos na última guerra, confirma me impõem o conceito de que nenhum govêrno pode deixar de considerar o abastecimento do petróleo como
elemento essencial na orgànização da defesa militar. De fato, de
que valerão Exército, Marinha, Aeronáutica, dinheiro e mesmo populações inteiras, na frase de um escritor, se faltar petróleo para
movimentá-los?
Evidentemente, a regularidade dêsse abastecimento não pode
ficar a critério de particulares e, muito menos, de nações estrangeiras, embora amigas.
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Assim compreende os principais países e, em conseqüência, intervêm na indústria petorlífera, que por entidades autônomas
quer por companhias de que são os maiores acionistas.
É de reconhecer-se que a nossa legislação está em harmonia
com a orientação seguida por todos os povos que zelam por sua soberania. Acusam-na de jacobina tacanha; ela, entretanto, preserva
para os brasileiros apenas o que lhes pertence. Que dizer-se, então,
de outros povos que não se satisfazem com as riquezas que possuem
e procuram apoderar-se da existente em terras estranhas?
Wallace Pratt, eminente geólogo americano, em dissertações
aos estudantes da Universidade de Kansas, disse que o seu Govêrno
havia de novo insistido junto aos industriais de óleo para que adquirissem propriedades de petróleo no exterior, recomendando: "E'
de capital importância que as nossas companhias adquiram e explorem com intensidade êsses campos (México e América do Sul)
não apenas como fonte de abastecimento futuro, mas de abastecimento sob contrôle de nossos cidadãos".
Essa política não é só dos Estados Unidos, mas de tôdas as
grandes potências.
Em 1913, nos Comuns, disse Churchill:
"É nossa linha política traçada no sentido de que o
Almirantado deveria tornar-se, com plena independência,
o proprietário e o explorador de jazidas capazes de atender
a suas próprias necessidades de combustíveis líquidos. Em
primeiro lugar, constituirá reservas de tempos de paz, e
de sorte a não sofrermos as flutuações do preço no tempo
de guerra. Em segundo lugar, deverá poder comprar em
condições vantajosas petróleos brutos lançados no mercado.
O terceiro aspécto de nossa política petrolífera é que cumpre sermos donos ou, de qualquer maneira, os controladores, nos lugares de extração, de uma proporção razoável da
quantidade de óleo bruto que exijam as nossas necessidades". (Le Pétrole dans le Monde - Victor Forbin).
Não faço essas referências com antipatia. Ao contrário, considerando, como ficou dito, que o petróleo é elemento indispensável
à defesa nacional, compreendo e louvo o interêsse que por sua posse,
demonstram as grandes nações. Meu objetivo único é citar fatos
pai:a documentar as minhas afirmativas; é justificar a tese que
defendo e, sobretudo, condenar a mudança de rumo, que nos levará
a atender mais à defesa alheia do que à nossa.
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Sob pressão diplomática, o govêmo britânico conseguiu elevar,
de 25 a 75%, os interêsses que tinha na Turkish Petroleum Co., e,
simultâneamente, uma compra massiça de ações, garantiu o contrôle da Anglo Persian Co., concessionário da maior parte dos terrenos petrolíferos do Irã.
O Inglaterra, de acôrdo com a política de portas fechadas, não
admite que estrangeiros possuam ou explorem propriedades petrolíferas em seu vasto império colonial, que companhias petrolíferas
inglêsas vendam suas propriedades a companhias estrangeiras. Proibe a cessão de ações de companhias petrolíferas britânicas a pessoas
ou companhias que não sejam dessa nacionalidade.
Pertence ao Govêrno inglês a maioria das ações da Royal Dutch
Shell, que é o segundo grande ramo do truste petrolífero. Por seu
intermediário, controla a Inglaterra o preço da energia no seu império e faz sentir o seu poderio econômico: fórmula velada de monopólio de Estado. Para obter concessões nas conferências mundiais de paz ou de guerra, fala o Govêrno britânico. Para explorá-las,
surge a Royal Dutch, por si ou por uma das companhias subsidiárias. Confundem-se os interêsses da Coroa com os da Cty, ambos
acordes em dominar a mais nobre fonte de energia, a fim de assegurar a prosperidade do Império. Mesmo antes da política nacionalista implantada pelo partido de Attlee, já em 1934, promulgava
a Inglaterra a lei que conferiu à Coroa a propriedade do petróleo
existente em seu território. Em discurso pronunciado nessa oportunidade, disse Lord Londonderry, Ministro da Aviação:
"Devem deixar-se de lado os direitos dos particulares e
os interêsses criados, tendo em conta somente os interêsses
do país em assegurar e garantir a exploração de uma indústria de cujo florescimento depende em alto grau o bemestar coletivo, tanto do ponto de vista do comércio e da
indústria, como da defesa nacional".
Não invoco o caso da Rússia, por isso que, nela, quase tudo
é monopólio do Estado. Tomo, todavia, para análise, regime americano conhecido como de livre competição.
A política de portas abertas que os Estados Unidos recomendam
consiste em que todos os governos suprimam as discriminações que
se opõem à livre propecção e exploração das riquezas de qualquer
país por qualquer companhia, ainda que estrangeira. No entanto,
quando a Mexican Eagle, de nacionalidade inglêsa, obteve conces-
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sões de petróleo em Costa Rica, Haiti, Venezuela, Colômbia, e Equador, os Estados Unidos fizeram com que fôssem anuladas, apesar
de já terem sido ratificadas, pelos respectivos parlamentos, conforme relatou o General Alonso Baldrich, em conferência pronunciada no Centro Naval de Buenos Aires. Citou, então, o conferencista
ainda, as seguintes palavras do Presidente Wilson:
" ... fala-se, freqüentemente, de concessões outorgadas a
estrangeiros por países da América Latina; já se ouviu
alguma vez que os Estados Unidos tenham feito concessões
semelhantes? Em nosso país, os estrangeiros não têm tais
concessões".
Não existe o monopólio do Estado, mas firmou-se o privilégio
em favor da Standard, sob constante censura de autoridades e economistas.
Os professôres Purdy, Lindahl e Caster assinalam que a Standard nunca se animou de qualquer espírito de filantropia. Concorrentes foram eliminados por processos desleais. Em Los Angeles
enquanto dominava dois têrços do mercado, a Standard vendia óleo
a 7,5 centavos por galão, o que representava uma perda superior a
3 centavos. Próximo, em Marysville, onde não havia competição, o
preço era de 13,5 centavos. Citam os autores referidos que produtores independentes provaram que um centavo por galão de óleo
refinado era mais do que suficiente para cobrir o custo e o lucro
ao tempo em que, de 1900 a 1906, a Standard cobrava em média
3,5 centavos. Algumas subsidiárias pagaram 600 a 1.000% de dividendos. ("Corporate Concentration and Public Policy'', pág. 242
e seguintes).
É fato que, no início da indústria petrolífera, foram admitidos
capitais estrangeiros. Nessa época, porém, não não se conheciam
ainda os predicados decisivos do petróleo na guerra e na economia
em geral. Naquele tempo, nós, no Brasil, também aceitávamos a
associação estrangeira. Não deu, aliás, resultado algum.
Hoje, nos Estados Unidos, não é certo que o capital estrangeiro
seja fàcilmente tolerado na indústria do petróleo. Extingue-se lentamente e domina apenas 4% das reservas. A livre concorrência
entre o grande e o pequeno encarrega-se do processo seletivo.
Em recente visita à nossa terra, eminentes estadistas americanos declararam que deveríamos seguir o exemplo do seu país, cujo
progresso atribuem à livre competição, admitindo capitais estran-
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geiros. Iludem-se na afirmativa, segundo me parece. Deve a grande nação o seu poderio às suas excepcionais condições geográficas
e geo-econômicas.
Nos congressos internacionais em que tomam parte, propugnam
os americanos pela política da open doar. Podem fazê-lo porque reunem condições especiais de riqueza e poder, que lhes facultam a
luta com quem quer que seja. O princípio, porém, da livre competição não tem sido aceito. Repelem-no nações poderosas, como a
Inglaterra, a França e a Rússia.
O exemplo que temos a seguir no caso é o das terras de San
Martín e Cuatémoc, de cuja experiência é forçoso extrair o máximo proveito.
O petróleo foi descoberto na Argentina pelo Estado, a 13 de
dezembro de 1907. Logo no dia seguinte, o Presidente Alcorta baixou
decreto proibindo a denúncia de jazidas de petróleo e concessões de
pesquisa num raio de 30 quilômetros, baseado no Art. 15 da Lei n.º
4.167, de 1903. Referindo-se a êsse decreto, 25 anos depois, ao inaugurar a primeira exposição de petróleo, disse o Ministro da Agricultura, Dr. Antônio de Tomasi:
"Em 14 de dezembro de 190,.1, expediu-se o decreto mais
simples e transcendental em matéria de petróleo. Em poucas linhas está contido um fato jurídico enorme. Y. ;M.F.,
como emprêsa do Estado, mais do que o fato material da
descoberta do dia 13, vem o decreto do dia 14".
Desde 1907, os homens do Govêrno argentino vêm demonstrando unidade de critério, que se mantém até hoje, na proteção ao
petróleo nacional.
Até 1916, concorreu o Govêrno com cêrca de oito milhões e
meio de pesos para a pesq\ lsa e lavra. De 1917 até hoje, o desenvolvimento da exploração não mais gravou o erário público. Pelo contrário, contribuiu para o Tesouro com quantias vultosas.
Diz-se que a produção oficial definha, enquanto cresce a dos
campos lavrados pelos trustes. Não é exato, embora a fôrça de repetição, até por pessoas de responsabilidade, empreste à afirmativa
foros de verdade. Eis o quadro demonstrativo em m3:
1938

1946

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

Estado
Trustes
921.000 1.254.ooo
2.259.757 1.047 .457
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Durante a guerra, deixou a Argentina de receber materiais de
sondagem e produção, não só por causa da escassez, como a conhecidas razões políticas. Apesar disso, num esfôrço tremendo, pôde a
indústria do Estaão apresentar um aumento de mais de um milhão de m3 comparando as cifras de 1938 e 1946.
Pelo plano qüinqüenal, a produção de óleo cru pelo Estado
deverá ser:
em 1947,
em 1951,

de 2.251.000 m3, para alcançar,
de 3.575.000 m3.

Em caso de emergência, a produção possível é de 3.567 .000 m3
para o ano em curso, crescendo, anualmente, até 4. 500. 000 m3 em
1951. Vê-se, assim, a preocupação do Govêrno, de lavrar, em tempo
de paz, uma quantidade sensivelmente inferior à de que poderá dispor em tempo de guerra.
Sem a organização oficial, poderia ter a Argentina resistido à
pressão americana, na última guerra? Responde a pergunta o Presidente de Y.P.F.: "Na ordem política, bastará mencionar que a
existência do organismo oficial do petróleo foi possivelmente um
dos fatôres que facilitaram a manutenção da linha de conduta que
o país seguiu, durante o último conflito mundial".
Ao agitar-se a questão do petróleo no Brasil, houve quem afirmasse que a Argentina alteraria a sua política. Em recente entrevista, declarou o Presidente do Y.P.F., General Ramon Alba,.
rinho:
"É natural que as emprêsas internacionais de petróleo
mostrem um sensível interêsse por um mercado importante como é o argentino. Ignoro até onde podem chegar
os propósitos derivados dêste interêsse, mas não hesito em
afirmar que qualquer intento de controlar os recursos petrolíferos do país está condenado ao mais rotundo fracasso. Primeiro, porque há anos já existe uma consciência
formada no povo argentino, sem distinção de côr política,
no sentido de que êsses recursos devem ser explorados pela
Nação. Segundo, porque é bem conhecido o pensamento de
recuperação econômica que constitui uma das bases do
atual Govêrno argentino". (Diretrizes, abril, 1947)

Como sabem, após tremenda luta, nacionalizou o México a sua
indústria de petróleo. Pémex é a entidade estatal encarregada da
exploração. Dirige-a, atualmente, o General Antônio I. Bermudez.
-27-
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Com a mudança do Presidente da República, também lá surgiram rumores de abandono da política nacionalista. Desmentindo
tais boatos, declarou o Gen. Bermudez que, em definitivo, o capital
estrangeiro não será convidado a participar do negócio. A política
do óleo de Aleman será a mesma de Cárdenas, que expropriou as
companhias, rigidamente seguida por Avila Camacho. (World Pet.,
janeiro, 1947, pág. 42).
Referindo-se ao fato, lê-se em Petróleo del Mundo, exemplar
de maio último, excelente artigo, que assim começa:
"O nono aniversário da indústria petroleira mexicana
encontra Pémex firme na sua determinação inicial de explorar o petróleo do México como uma emprêsa nacional
em sua totalidade. Ao completar a indústria nove anos
de existência, em lugar de sentir tendência para aceitar
o capital estrangeiro, como ajuda ou participação numa
tarefa cuja dificuldade tem sido reconhecida, manifesta a
intenção de fomentar a política expressada no comêço da
indústria, ao verificar-se a expropriação das principais
companhias petrolíferas estrangeiras pela administração
do Presidente Lázaro Cárdenas, e reiterada, freqüentemente, desde então, de que a exploração de petróleo no país
é uma emprêsa que toca exclusivamente ao México".
No número de março da mesma revista, lê-se que o México empreende vigorosa campanha de pesquisa e exploração. Realizam-se
numerosas sondagens para descoberta de novos campos e prolongamento dos atuais. Reformam-se, além disso, o parque industrial e
o sistema de oleodutos.
"Nada nem ninguém" - declarou o Gen. Bermudez, "poderá
evitar o triunfo completo da indústria petroleira mexicana". Oxalá
possamos fazer, no Brasil, igual afirmativa.
Em contraste com êstes exemplos, é com sincero constrangimento que menciono os dos nossos irmãos paraguaios e venezuelanos. A sua sorte merecerá um respeitoso silêncio, se não me tivesse
impôsto a mim mesmo o dever de expôr tôda a questão, a fim de
que, com conhecimento de causa, não se abra no Brasil a chaga
do Chaco, nem se reproduza o drama do Lago Maracaibo. A citação
vale, até, como um grito de solidariedade da minha parte aos povos
sofredores.
Em 1945, o Govêrno do Paraguai entregou a uma só companhia
estrangeira a exploração de uma área equivalente a cêrca de dois
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Se isso fôsse verdade, provaria apenas a falta de sinceridade de seus
propósitos. Tendo achado petróleo, dentro do regime então vigente,
silenciaram, quando podiam, de acôrdo com a lei, lavrar a jazida.
Qual a razão? Para formação de reservas, sem nenhuma consideração pelos interêsses econômicos e militares do País. Se não é exata
a afirmativa, pretende-se, apenas, ilaquear a boa fé do Govêrno e
do povo, espalhando-se que os trustes sabem onde está o petróleo.
Depois que o Govêrno brasileiro descobriu petróleo, exclusivamente com os seus recursos, surgem os trustes tentando impor
sua participação na pesquisa e lavra de nossos horizontes oleíferos.
Em face dos precedentes, temos o direito e a obrigação de não os
admitir.
Não o fazem sem o apoio da diplomacia, conforme passo a demonstrar, lendo transcrições de revistas insuspeitas.
Na revista Oil Weekly, de 16-1-1945, encontra-se uma série
de recomendações feitas pelo "Petroleum Industry Research Foundation", em tôrno da política americana de petróleo. A quinta recomendação reza o seguinte:
"Nossa política externa deve ser tal que preste, aos
americanos empenhados em negócios de petróleo no
mundo, todo o apoio diplomático que seja legítimo e necessário".
Nas recomendações feitas ao Comitê do Senado, o Exércitü
realçou quatro pontos, dos quais o primeiro é:
"Proteção garantida pelo Govêrno aos nacionais americanos no estrangeiro, no emprêgo e desenvolvimento dos
seus direitos legais".
Ao mesmo propósito, Mr. Rayner, assistente de petróleo do
Departamento de Estado, advogou uma forte política externa de petróleo para êste país, uma política que "plenamente reconheça"
nosso interêsse nacional em cada uma das áreas oleíferas do mundo
e "promova um programa de ação que esteja em proporção com as

nossas responsabilidades nacionais e nossa segurança futura". (Os

grifos são do original).
Anàlogamente, ferindo de frente a questão do endôsso governamental aos nacionais no estrangeiro, Edward F. Johnson, consultor geral da Standard Oil New Jersey, declarou ao Comitê do
Senado:
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"A indústria petrolífera nos seus esforços no estrangeiro deveria receber de pleno coração o endôsso do seu
Govêrno. Não somente o endôsso oficial é importante em si
mesmo, mas todo o mundo deveria saber que essa indústria tem consistente e contínuo apoio do Govrno". (World
Petroleum, agôsto, 1945, pág. 45).
Afirmam diversos técnicos americanos que as suas jazidas estão-se esgotando ràpidamente.
O alarme não é novo. Quando terminou a primeira guerra
mundial, divulgou-se notícia com nervosismo e intensidade. Felizmente, os maus vaticínios não se confirmaram.
Ao rebate atual, como também ao anterior, não é estranha a
necessidade que têm as companhias particulares de arrastarem o
Departamento de Estado na sua expansão em volta do mundo.
As medidas adotadas em tempo para a conservação das jazidas
e as recentes descobertas para a recuperação de poços hão de desfazer sem dúvida, os lúgubres boatos que preocupam a soberania
americana, que possui virgens, segundo fortes probabilidades, as
jazidas dos mares territoriais, numa área de 900. 000 milhas quadradas, pouco menos do que a têrça parte dos Estados Unidos
World Petroleum, janeiro, 1947)
Cioso dessas jazidas, pretende explorá-las o Govêrno americano,
êle mesmo, segundo se depreende do artigo do Geólogo Pratt em
"Bulletin of The American Association of Petroleum Geologists'',
de abril último. Esperemos que obtenha dessas pesquisas os melhores resultados, como também dois importantes trabalhos que a
Marinha americana leva a efeito em duas importantes áreas. Além
disso, descobertas de novos campos surgirão, de certo, das pesquisas particulares, desde que seja aumentado o preço do óleo.
Se apesar disso, vier a faltar óleos nos Estados Unidos e se
descobrirmos grandes reservas no Brasil, não faltará êste aos deveres que lhe impõe sua tradicional e indefectível amizade para
com aquele pais. A política de boa vizinhança e da solidariedade
continental que o Brasil vem observando, sem vacilações, e que ainda agora se prepara para sustentar na próxima Conferência Interamericana, não admitem dúvidas a respeito da nossa cooperação
econômica, se a maior e a mais grave, a de sangue, já foi voluntàriamente prestada.
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Com isso, porém, não se justifica a concessão de jazidas petrolíferas a companhias estrangeiras. Torna-se mister definir com precisão em que consiste a defesa do continente, a fim de que, sob êsse
título, não se ocultem interêsses meramente comerciais.
Não se ajusta o programa da defesa continental ao regime de
concessões a companhias que têm objetivos econômicos opostos
àquêle plano.
Não compreendo defesa do continente sem a industrialização e
a elevação do nível de vida das nações que o compõem. Não é,
logicamente, êste o intuito das companhias que nos vendem refinados de petróleo, numa situação de comodidade e privilégio que não
têm por que desmontar. Enquanto possuírem disponibilidade na
Venezuela e no Oriente Médio, não lhes interessa o petróleo brasileiro, a não ser como reserva. Comprometidas em grandes inversões
no Oriente Médio, onde o lucro é certo, está traçado, a olhos vistos,
o verdadeiro programa de trabalho das companhias, nos próximos
anos.
Não é provável que desviem, para aplicação no Brasil, economias de dinheiro, gente e material, com certeza de um prejuízo
quaisquer que sejam os resultados das pesquisas. Na melhor das hipóteses, se favoráveis, terão de vender a mercadoria por preço inferior ao que atualmente cobram, embora lhes saia mais cara a matéria-prima e tenham de refiná-la em usinas de menor rendimento econômico. Obtidas as concessões, a conduta das companhias será
de discrição e modéstia, de maneira a retardarem, pelo maior prazo
possível, a situação que ora desfrutam. Basta ponderar que o petróleo do Oriente Médio chega em Nova York por menor preço do
que vindo do Texas. Procurariam as concessionárias explorar de
preferências os admiráveis leçóis do Irã e guardar as reservas da
América. Não há uma razão comercial que justifique o interêsse dos
trustes em intensificar as pesquisas no Brasil. O capital internacional não tem pátria e é indiferente a outros objetivos que não sejam os próprios.
Sob o ponto de vista da defesa do Continente, o modo insuspeito e prático para a exploração do petróleo é o direto, pelo Govêrno
brasileiro, que já provou a sua capacidade para fazê-lo com honestidade, economia e patriotismo.
As áreas a pesquisar são imensas, mas as companhias também não poderiam pesquisá-las de uma só vez. Ante a amplitude
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das ãreas, cumpre ao órgão especializado elaborar um plano para
a execução sistemãtica e metódica em determinado número de anos.
Se houver necessidade de acelerar a execução do programa, é de esperar, o financiamento por meio de empréstimos, conforme assinalei na palestra anterior. Essa conduta é que está de acôrdo com os
princípios da solidariedade continental.
Na declaração de Chapultepec, assim como ficou obrigatória a
cooperação econômica, ficou vedada qualquer forma de imperialismo.Permito-me destacar dois princípios da referida Declaração:
"18 - Erigimos em princípio a solidariedade econômica do
Continente americano. A era do imperialismo terminou.
A miséria de qualquer de nossos Estados, seja como pobreza e desnutrição ou insalubridade, afeta cada um
de nossos países e, portanto, a todos êles, em sua prosperidade conjunta.
19 - Iniciamos a era de cooperação econômica, em que coordenaremos os interêsses particulares, para criar a economia da abundância que - eliminando o aproveitamento dos recursos naturais e do trabalho humano em
benefício exclusivo de grupos de interêsses de exploração, nacionais ou estrangeiros - permita elevar as condições de vida de todos os povos americanos."
Sôbre essas bases, não é difícil encontrar a fórmula de estreita
éooperação entre dois países unidos por ideais comuns. Pode o povo
americano ter a certeza de que não conta com aliado mas decidido
e leal do que o nosso País, na campanha da defesa continental. Não
podemos, entretanto, pagar adiantadamente, pela simples presunção, de ameaça externa, um preço tão excessiva como a renúncia à
própria soberania que a tanto equivalem as concessões petrolíferas,
qualquer que seja a redação que tenham.
Não podemos vacilar entre a reserva do petróleo para o Brasil e
a sua entrega a terceiros. Nosso território não se constitui apenas
da parte superficial. Compreende, tanto quanto a superfície, o subsolo e as riquezas minerais que encerrar.
Estamos obrigados a transmitir às gerações vindouras a nossa
pátria íntegra, como a recebemos dos nossos antepassados.
Durante os cinco anos em que exerci a Presidência do Conselho,
fui constantemente assediado para concordar com a modificação
da Constituição e da lei, de modo a ser facultada a intromissão do
domínio estrangeiro na indústria do petróleo. Não foram poucos os
sacrifícios para manter a resistência.
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Assistimos, nestes dias, a uma nova ofensiva. Alega-se, como
fato consumado, que a Constituição vigente modificou os princípios
nacionalistas fundamentais, tornando-se necessário alterar as leis
especiais sôbre petróleo.
Modifiquem, se quizerem, mas não aleguem necessidade existente.
A Constituição de 1946 não é tão inflexível como a de 1937, ao
vedar a estrangeiros o aproveitamento de jazidas minerais. Deixou
a matéria confiada à discrição do legislador ordinário. E como oregime jurídico das jazidas de petróleo já está estabelecido em excelente lei, não se faz mister qualquer reajustamento, pois que não
é inconstitucional nenhuma das suas disposições.
Até certo ponto, pareceu-me razoável o abrandamento do preceito básico. Não há motivo para excluir-se da atividade dos estrangeiros, aqui estabelecidos, a exploração das jazidas de teor econômico secundário, como águas minerais, termais e gasosas, que não
têm, evidentemente, a mesma importância que os minerais nobres.
A discriminação não podia ser judiciosamente feita na Constituição. A tarefa pertence ao legislador ordinário que pode com mais
facilidade modificar o regime jurídico das jazidas, acompanhando
a evolução da ciência. Até há pouco, não eram considerados estratégicos elementos que hoje o são. Qual o brasileiro que concordará
em permitir aos alienígenas a exploração dos minérios imprescindíveis à produção da energia atômica?
A modificação da Constituição não foi no sentido de franquear
aos estrangeiros as nossas riquezas minerais. O Poder Constituinte
confiou no patriotismo do legislador ordinário.
No caso, lei especial há que atender aos imperativos nacionais.
Alterá-la, só para implantar, de vez, o monopólio do Estado.
Com êste objetivo, entretanto, basta que o Executivo não conceda autorizações, de cujo deferimento é o único juiz. Assim procede
o Govêrno argentino, recusando, sistemàticamente, os pedidos de novas autorizações.
No lance em apreço, a Constituição trouxe uma alteração importante, que deve ser examinada. Tornou explícito que ao proprietário do solo cabe a preferência para a exploração das minas e
jazidas. Ressalvou, contudo, que êsse direito seria regulado de acôrdo com a natureza delas. Ainda uma vez, mostrou-se acertado o Poder Constituinte, no meu fraco modo de pensar. Jazidas há, como
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as de calcáreo, argila, feldspato etc., que pouco maior valor têm
para a coletividade do que a própria gleba em que se encontram.
Há um segundo grupo de jazidas de apreciável valor industrial, e a
preferência do proprietário do solo não deve ser de molde a privar
a coletividade de seus benefícios: ferro, ouro, magnesita etc. Em
um terceiro grupo, viriam os materiais estratégicos, para cujas jazidas esta preferência deveria ser ainda mais limitada, como as
de alumínio, cromita, carvão, cobre. Finalmente, os materiais críticos, em relação aos quais as necesidades nacionais se sobrepõem
em absoluto à preferência do proprietário do solo: petróleo, urânio,
torium.
Essa classificação, entretanto, deverá ser feita pelos técnicos,
civis e militares, sujeita a periódicas revisões, conforme aconselharem as conjunturas nacionais. Está expresso na Constituição que
tal direito se subordina à natureza das jazidas.
Em petróleo, entretanto, adotado o monopólio do Estado, não
haverá lugar para controvérsias. A Constituição assegurou um direito de preferência, isto é, entre vários indivíduos disputando a
mesma jazida, a autorização tocará ao proprietário do solo. Mas,
se a jazida fôr explorada pela União Federal, que tem sôbre a
mesma domínio pleno e legitimo, não há licitação possível. O aproveitamento é feito independentemente de autorização. Ainda por
êste motivo, revela-se vantajosa sôbre as demais a tese monopolista
que sustento.
Conservar a lei, alterando-a unicamente nos pontos de absoluta conveniência, parece-me ser o programa mais indicado.
Compete à nação decidir se deve ou não continuar na senda
que conduz à riqueza e à prosperidade, fortalecendo a política nacionalista do petróleo.
Quem pesquisou e achou petróleo no Brasil?
O Estado, cuja capacidade técnica, administrativa e financeira
se procurou negar.
Dura e ingrata foi a batalha para vencer a mentalidade burocrática dominante em certos órgãos da administração pública que,
desconhecendo o problema do petróleo, não queriam concordar tivesse o Conselho leis especiais não compatíveis com alguns preceitos
do Código de Contabilidade Pública e com estatutos que disciplinam a vida de servidores da Nação.
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Seria desaconselhável explorar segundo as normas administrativas comuns, que prevaleciam até então, uma indústria complexa
como a do petróleo. Estaria condenada à ruína qualquer iniciativa
oficial amoldada em semelhante regime. Não ignorava essa circunstância é só compreendida a exploração industrial do Estado
confiada a entidade autônoma, de responsabilidade própria e dotada
de ampla liberdade para dirigir e organizar os seus serviços, consoante os modelos consagrados pela experiência particular.
No exercício da ampla liberdade que o Estado concedeu a êste
órgão da administração, era preciso resguardar o relevante interêsse público que lhes fôra entregue. Atendendo a êsse objetivo, exigiu
a lei, para a investidura no cargo de Presidente ou Membro do
Conselho, requisitos especiais, como os de notória competência, reputação ilibada e não ter tido, nos cinco anos precedentes, interêsses
diretos ou indiretos em emprêsas particulares que se dediquem ou
se hajam dedicado à pesquisa, lavra, industrialização ou comércio
do petróleo e seus subprodutos. Apesar dessa garantia e dos têrmos
expressos da lei, muita energia útil foi gasta para preservar a autonomia administrativa e financeira do Conselho. Opinaram sôbre
o assunto várias autoridades, destacando-se, porém, o Dr. Francisco Campos, então Ministro da Justiça, que proferiu decisivo parecer.
É dêste documento que extraio os seguintes conceitos, cuja lembrança me parece oportuna:
"O Conselho Nacional do Petróleo é um órgão autônomo, não por ser diretamente subordinado ao Presidente
da República, mas por não pertencer a nenhum quadro
normal da administração pública. É que os imensos interêsses da campanha do combustível, estreitamente ligados à economia e defesa do Estado, não podem ficar à
mercê do formalismo burocrático, por melhores que sejam
as intenções da legislação relativa ao funcionalismo público.
Ao Conselho incumbe, em verdade, criar do nada um
grande serviço nacional. Para atingir êsses desiderata e objetivos, e, principalmente, para dobrar os óbices que lhes
hão de opor e fazer frente a inumeráveis inimigos, tanto
mais perigosos quanto mais ocultos, o instrumento do Govêrno, no caso o Conselho há de ser maleável, secreto, preciso e rápido - fulminante quando se tornar necessário.
E' nessa base que está organizada a defesa ativa e passiva
dos inimigos da produção nacional; na mesma base se deve
fundar, pois, a ofensiva desta última".
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Os frutos dessa autonomia aí estão.
Ao deixar a Presidência do Conselho, quando o Brasil entrou
em guerra e solicitei a honra de um comando militar, descobertos
estavam quatro campos petrolíferos, sobressaindo-se Candeias e o
depósito de gás de Aratu.
Na cópia, que foi fornecida ao nosso Govêrno, do relatório apresentado ao Presidente Roosevelt pelo geólogo Kemnitzer, da Missão
Cook, pude verificar ter êle afirmado que as riquezas descobertas
excediam de muito os recursos investidos e que mereciam a prioridade para recebimento de material.
Não se devem confundir as despesas da pesquisa propriamente
dita com os ônus, êstes geralmente muito mais elevados, do preparo de um campo de produção. Quando se afirma que o Conselho
Nacional do Petróleo despendeu cêrca de 20 milhões de dólares e
pesquisou uma área de algumas dezenas de quilômetros quadrados,
não se levam em conta as despesas de instalação dos serviços, aquisição de material permanente, a abertura de poços de produção, os
trabalhos realizados em Alagoas, no Acre, Pará e Paraná, o estágio
de técnicos nacionais no estrangeiro, a construção de estradas e
pontes, depósitos e alojamentos, além dos recursos necessários à
vida burocrática do Conselho, que tem outras finalidades afora
pesquisa de petróleo.
A pesquisa propriamente dita da fase geológica à abertura de
poços pioneiros, inclusive, talvez não chegue a um quarto da soma
despendida.
A descoberta do novo campo de Dom João, levou o engenheiro
Fernando Luiz Lobo Barbosa Carneiro, antigo técnico do Conselho,
a publicar, no "Jornal de Debates" de l.º do corrente, bem lançado
artigo, em que avalia a atual riqueza petrolífera baiana em 800 milhões de cruzeiros, sem se referir às jazidas de gás, estimadas em
mais de um bilhão e cem milhões de m3.
Pode parecer estranho que, tendo tudo subido de preço, exijam
as pesquisas de petróleo, hoje, menos dinheiro do que há alguns
anos. Usa-se a fotografia aérea como poderoso auxiliar nos reconhecimentos geológicos. Na geofísica, um magnetômetro transportado de avião permite levantar perfis em tempo e por preço mínimos, cobrindo extensas áreas, já não falo no contínuo aperfeiçoamento dos métodos geofísicos, diminuindo, sem cessar, o número de
poços secos. Por outro lado, os equipamentos rotary, portáteis, re-
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duzem o tempo e o custo das sondagens pioneiras. O adestramento
do pessoal brasileiro, permitindo a paulatina dispensa dos técnicos
estrangeiros, também concorre para menor preço dos trabalhos.
Ainda não estão em produção as jazidas da Bahia, por falta
de refinaria.
Propaga-se que as pesquisas exigem somas fabulosas. Enquanto
Presidente do Conselho, recebi várias propostas de colaboração dos
trustes, sob a alegação de que não possuímos recursos financeiros
suficientes, como também não dispúnhamos de equipamentos, nem
de técnicos. Para ter-se uma idéia da colaboração oferecida, posso
afirmar que, na melhor das propostas, a inversão seria de 200 milhões de cruzeiros para serem despendidos em 10 anos, ou seja,
20 milhões por ano. Se é assim, mais valiosa é a prestação do Tesouro Nacional que excede, atualmente, de 60 milhões por ano.
Falhou, por ventura, o órgão criado para executar a política
brasileira do petróleo? Absolutamente não. Mesmo que isso tivesse
acontecido, seria injustificável qualquer alteração nos rumos tra'."'
çados pela legislação respectiva. Seria, porém, clamorosa injustiça,
ou lamentável desconhecimento da realidade, admitir que tenha
sido infrutífera, até hoje, a ação do CNP. Por que, então, a tentativa de nova orientação nesse setor da política nacional?
O que já ficou dito responde a esta pergunta. Lembrarei, contudo, que não é de hoje a luta. contra a exploração do petróleo por
nós mesmos. A princípio, como campanha preventiva ou preparatória, apareceu a pretendida desmoralização dos nossos técnicos.
Depois, surgiram as afirmativas de que não tínhamos nem podíamos ter petróleo em face de considerações de ordem geológica. Comprovada a sua existência em quantidade comercial, apareceram os
comentários procurando ridicularizar a produção dos poços perfurados com a alegação de seu pequeno rendimento.
Para quem não acompanhava o assunto, parecia, de fato, desanimador que os primeiros poços perfurados na Bahia produzissem,
diàriamente, algumas dezenas de barris, apenas.
Quem, entretanto, se interessa um pouco por conhecer êsse
problema, sabe que não é com a produção de um ou dois poços que
se procura obter o abastecimento de um país. O que influi é o vultoso número de poços produtores.
Em 1939, segundo David Leven, em sua obra Done in Oil, o
número de poços produtores nos Estados Unidos era de 380.390
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e a média diária de todos êsses poços era de 9,2 barris. Em Ohio,
com 26. 400 poços produtores, a média diária era apenas de 0,3
barril. Em Virgínia, a média diária era de 0,5 barril para 18. 400
poços. Na Pensilvânia, 0,6 barril para 81. 970 poços produtores.
Enfim, em 18 Estados, apenas 9 tinham poços acusando média
diária superior a 10 barris. Diante disso, verifica-se que a produção
dos poços da Bahia só podia ser amesquinhada intencionalmente.
O que influi, como disse, é o número de poços produtores e não
a quantidade de produção de cada um. Para perfurar, é preciso material de sondagem, é claro. Com equipamento reduzidíssimo, não
era possível conseguir-se mais - nem nós, nem ninguém. Desde
que obtivemos o material de sondagem que ainda está em uso, todos os records de velocidade em montagem e operação foram igualados pelos nossos operários, o que demonstra, não só a habilidade
dêles, mas, sobretudo, a dedicação, o esfôrço despendido e o entusiasmo verdadeiramente patriótico com que se empenhavam no
trabalho penoso e contínuo de encontrar petróleo. Por tudo isso, não
só os operários, como os técnicos dirigentes, são credores da nossa
homenagem. E, neste preito de admiração e gratidão, é necessário
que se incluam engenheiros e mestres americanos, que iniciaram
o serviço e prepararam o pessoal brasileiro.
É preciso ver o trabalho interrupto da sondagem, sob temperatura inclemente, com material pesado, exigindo atenção constante
por causa dos acidentes, para avaliar-se o esfôrço requerido do homem. Não menos árdua é a tarefa das pesquisas geofísicas, feitas
também por técnicos e especialistas americanos auxiliados por colegas brasileiros, ambos dignos do nosso entusiasmo por sua competência, lealdade e devotamento.
Um dos membros da Missão Técnica Americana, a que já me
referi, estudou a questão da mão-de-obra no Brasil. Descreve, em
seu relatório, a visita que fêz a diversos locais de trabalho. Na Bahia, entrevistou-se com o engenheiro-chefe da emprêsa contratante dos serviços de sondagem para petróleo. Repete, então, as palavras
que ouviu do seu patrício, das quais transcrevo as seguintes:
"Perfurei poços em todos os Estados dos Estados Unidos e em diversos lugares da Europa, e êste conjunto de
900 homens que temos aqui na nossa fôlha de pagamento
eu o coloco acima de qualquer outro que eu já tenha tido".
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Depois que se referiu à facilidade com que se adaptam ao trabalho especializado, que nunca tinham feito, apontou exemplos
da sua afirmativa:
"Tenho um sondador que eu gostaria de lhe mostrar.
É um perito tão bom como os que vieram. Há 4 anos, passei
na estrada, voltei e contratei os seus serviços, tirando-o de
uma choupana. Duvido que tivesse ganho mais do que 5
cruzeiros por dia. Tem agora 28 anos e se tornou um mestre. E' alerta e apresenta-se tão bem, que você o tomaria
por um estudante. Você tem de respeitar tal gente. Poderia dar-lhe outros exemplos. Venha ao nosso almoxarifado. Veja estas prateleiras. Agrupamos, aqui 14.000
peços de equipamentos, instrumentos e sobressalentes. Os
homens encarregados dêste estoque, como todos os demais,
nós os apanhamos nas ruas, há quatro anos. Hoje, quando
procuro qualquer um dêstes 14.000 itens em inglês, não
na sua língua, não em português, mas em inglês, posso
contar que receberei o material sem um êrro. Isto confirma
o que lhe disse. Dou volta na cabeça e imagino que, para
êles fazerem o que fazem, devem aprender a entender
20.000 palavras inglêsas". (Brazil on the march, págs.
68-69).

Continuemos, porém, nas considerações interrompidas. A campanha negativista ou derrotista prosseguiu e ainda não desapareceu.
W. Kemnitzer, geólogo já citado, que gozava de especial confiança do Presidente Roosevelt, quis visitar os trabalhos que o Conselho realizava na Bahia. Eu o acompanhei. Percorreu os campos,
viu os poços produtores, os poços de sondagem e de prospeção, examinou os gráficos e programas, inquiriu de tudo. A prevenção, que
a princípio mostrara, foi-se desvanecendo, para acabar declarando-se entusiasmado com o que via e elogiando, francamente, a
ordem, o espírito de economia, inteligência e capacidade com que
estavam sendo efetuados os serviços. Na véspera de regressar, confessou-se surpreendido com o que observara, pois no Rio, haviam
procurado dissuadi-lo de ir à Bahia, sob a alegação de nada haver,
ali de real ou de interêsse. A opinião dêsse técnico é valiosa e insuspeita.
Depois da alegação de que o petróleo que possuímos era insuficiente, já que não era possível negar sua existência, aparece o
argumento do dinheiro. Dizia-se e ainda se repete - somos pobres
- não temos dinheiro - precisamos de capital estrangeiro.
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Sim, somos pobres, mas poderemos ser ricos, se explorarmos,
nós mesmos, nossas riquezas petrolíferas, ao invés de as entregarmos a estranhos.
Revelada a ocorrência de petróleo na Bahia, promulgou o Govêrno, por iniciativa do Conselho Nacional do Petróleo, o Decreto
n. 0 3. 701, de 8-2-1939 constituindo reserva petrolífera da Nação a
área da região do Recôncavo, no Estado da Bahia, delimitada por
uma circunferência de 60 kms de raio, tendo centro no poço n. 0 163,
sito em Lobato, dentro da qual não poderão ser outorgadas autorizações de pesquisa ou lavra de petróleo e gases naturais.
Os benefícios dessa providência estão se verificando até hoje.
No círculo estabelecido pelo referido decreto foram descobertas pelos trabalhos oficiais tôdas as jazidas de petróleo e gás até agora
conhecidas em nosso território.
Pertencem totalmente à Nação. Não se teria atingido êste resultado, se particulares tivessem tido o direito de pesquisar na região. Do produto das jazidas que, por ventura, encontrassem, caberia à União, de acôrdo com a lei, apenas uma décima parte.
Com essa feliz iniciativa, o CNP demonstrou bem avaliar a
extraordinária significação da ocorrência, e, dia a dia, as auspiciosas
notícias que veem a público, justificam a profunda confiança que
tínhamos no promissor futuro daquela região.
Enquanto não possuir em lavra jazidas de petróleo suficientes,
o Brasil se acha na dependência exclusiva do abastecimento pela
via do Atlântico. Procurando novas fontes, celebrou, em 1938, um
tratado com a Bolívia, para o aproveitamento do petróleo existente
na faixa subandina, assumindo o compromisso de realizar, por
uma comissão de técnicos de ambos os países, os estudos geológicos
e as sondagens à determinação do valor dos depósitos do Rio Parapeti para cima. Por sua vez, retribuindo o concurso prestado pelo
Brasil, tomou a Bolívia o compromisso de que a exploração do petróleo se fizesse por sociedades mistas brasileiro-bolivianas, às quais
seria imposta a obrigação de destinar o óleo produzido ao abastecimento do mercado indígena. Quando a produção a justificar, o Govêrno boliviano concederá às emprêsas mistas referidas no privilégio da construção de oleodutos e o direito de explorá-los para o
transporte do petróleo até nossa fronteira.
Constitui-se a Comissão e os seus trabalhos prosseguem na medida do possível, ao mesmo tempo em que se desenvolve a cons~
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trução da estrada de ferro, que foi objeto de outro tratado simultâneamente assinado.
É do interêsse de ambos os contratantes que a obra combinada
seja realizada. Se o Brasil não tiver idoneidade técnica, nem financeira, para pesquisar jazidas de petróleo em seu próprio torrão, e
transferir a estrangeiros êsse direito, faltar-lhe-á, já não digo a
idoneidade técnica e financeira, mas a moral, para executar idênticos trabalhos no país vizinho. 1!:ste é mais um dos motivos por que
combato as soluções alvitradas fora do monopólio do Estado.
Foram montadas pelo Conselho Nacional do Petróleo, durante a
guerra, duas pequenas refinarias experimentais, nos campos de
Candeias e Aratu, utilizando-se as caldeiras de quatro locomotivas
da Estrada de Ferro Central do Brasil, que já se achavam fora de
uso. A instalação prestou excelentes serviços, principalmente durante a fase aguda do racionamento. Além de suprir as necessidades
de todos os serviços do Conselho, forneceu gasolina a repartições
públicas e vendeu querosene à população local.
Já é tempo, entretanto, de se proceder à montagem de uma
refinaria moderna e completa. Preferiu o Govêrno organizar uma
sociedade mista com capital de Cr$ 50. 000. 000,00, subscrevendo
a metade e destinando o restante ao capital privado nacional, a fim
de construir e explorar, na Bahia, uma refinaria para elaborar
2. 500 barris diários de petróleo nativo. Pelo estudo publicado, prevê
o Conselho um resultado de Cr$ 40. 000. 000,00 por ano.
O lucro aludido demonstra como são razoáveis os cálculos, que
apresentei em minha primeira palestra, sôbre a renda da indústria
que, no meu entender, pode financiar as pesquisas.
Parece-me demasiadamente pequena a refinaria projetada. Antes de tudo, não deveria fixar-se em lei, de difícil modificação, a
capacidade de uma usina industrial, que depende de várias contingências sómente avaliáveis pelo Executivo e não pelo Legislativo.
A descoberta do novo campo evidencia a necessidade de ampliá-la,
mesmo antes da conclusão do seu projeto.
Objetar-se-á que a capacidade foi calculada contando com a
produção de 2.500 barris diários, tendo em vista uma reserva de 12
milhões de barris. De acôrdo, mas se fôsse prevista uma unidade
capaz de elaborar o dôbro, mesmo que a nossa produção não crescesse, poderia a usina trabalhar com uma parte importada. Melhoraria extraordinàriamente as condições econômicas da emprêsa e o
-28-
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custo da inversão não seria proporcionalmente maior. Se circunstâncias eventuais impedissem a chegada do óleo estrangeiro, poderia
tratar, excepcionalmente, só a matéria-prima nacional.
Coerente com o ponto de vista que tracei na palestra anterior,
não vejo motivo para a associação do capital privado, tanto mais
que se trata de empreendimento de valor pecuniário relativamente
pequeno, recuperável em curto prazo. Se há petróleo que deva ser
industrializado exclusivamente pelo Govêrno, é o da Bahia, descoberto com os recursos do Tesouro Nacional, a quem devem reverter
os lucros, através de novas pesquisas ou na baixa do preço de carburante.
Muito menos, posso concordar com a venda das ações da União,
após dois anos de funcionamento da refinaria. Escreveu um economista que, indo mal o concessionário de serviço público, a solução
é o Estado acudí-lo, encampando ou expropriando o serviço. Não sucede o mesmo quando a atividade é lucrativa. Prevê-se considerável lucro na nova indústria e, simultâneamente, cogita-se da sua
entrega a particulares. Não me parece isso acertado, tanto mais
que se declara que o funcionamento da usina vai libertar o Tesouro
de pesado ônus.
Em recente artigo, a que já me referi, o Dr. Barbosa Carneiro
calculou que a descoberta do campo de Dom João eleva as nossas
reservas a 30 milhões de barris. Baseado nessa estimativa, propõe
o articulista que, além de engenheiro e funcionário do Instituto
Nacional de Tecnologia, é especialista em refinarias de petróleo, a
construção de uma unidade de 10. 000 barris. Com permissão do
técnico, afigura-se mais prudente uma de 5. 000, pois a atual reserva
poderá alimentar a indústria durante 18 anos. Seria de se estudar,
todavia, a hipótese dos 10. 000 barris, importando-se a metade da
matéria-prima.
O assunto será certamente examinado com tôda a atenção, pelo
órgão especializado, sabido que os posteriores aumentos de capacidades são muito mais caros do que a construção, desde logo, de
uma usina de ambito razoável, sem falar nas dificuldades da ampliação que não se achar pr:evista no projeto inicial.
O excesso que se verificasse na produção, relativamente ao
consumo da Bahia, Sergipe e Alagoas, pode ser econômicamente
entregue aos mercados do Rio e Espírito Santo.
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Além disso, na eventualidade de uma guerra que dificulte a
importação de petróleo via marítima, a indústria baiana do fracionamento do óleo estaria aparelhada para refinar exclusivamente
matéria-prima nacional e suprir o mercado interno pela via terrestre, que foi muito utilizada na última conflagração.
Neste assunto, conjugando um problema com outro, não se pode
mais deixar de levar em consideração que o Govêrno Federal está
obrigado pela Constituição a despender, anualmente, da renda tributária da União, quantia nunca inferior a 3 % em obras e serviços
de assistência econômica e social nos Estados do Nordeste e quantia
não inferior a 1 % no aproveitamento total das possibilidades econômicas do Rio São Francisco. Nada poderá concorrer melhor para
essa assistência a êsse aproveitamento do que a refinaria da Bahia e a exploração do petróleo e gases naturais naquela região, Adequada e oportuna seria a aplicação de uma parte daqueles recursos
na instalação da indústria e execução dêsses serviços. As consideráveis inversões na zona em aprêço vão implicar no crescente consumo de carburante, não só com a execução das obras, como também pela elevação do padrão de vida dos seus habitantes. As despesas
de recuperação do Vale do São Francisco não serão reprodutivas
se a sua população não dispuser de combustível barato para movimentar os seus transportes, as suas atividades na agricultura e na
indústria que lá se afirmar. O Conselho está em condições de atender plenamente a êste aspecto do problema.
Vi jorrar o petróleo na Bahia, desde os seus primeiros poços. Sofri em silêncio a campanha do derrotismo. Lutei muito para vencer
as numeráveis dificuldades que surgiam a todos os instantes. Nunca
tive, entretanto, um só momento de descrença ou desesperança.
Confortava-me a imagem da Pátria estremecida, o entusiasmo e a
solidariedade, que nunca esquecerei, de todos os colaboradores e
auxiliares, americanos e brasileiros, que comigo trabalhavam. Hoje,
está demonstrado que o Brasil possui petróleo e que, prescindindo
de auxílio estranho, pode explorá-lo com os próprios recursos. É
natural que eu tenha pelo petróleo do Brasil amor e um carinho
especial. Seja-me permitido, pois, lançar desta tribuna, aos congressistas e governantes da minha terra, um fervoroso apêlo em
prol da sua defesa.

3.ª

CONFER~NCIA

PETRÓLEO, ELEMENTO BASICO DA DEFESA E
ECONOMIA NACIONAIS
General

JÚLIO

c.

HORTA BARBOSA *

Na guerra, a predominância do aspecto econômico, só se revelou
em 1870, com o surgir do imperialismo germânico, que impôs a
necessidade da formação de exércitos permanentes e a fabricação
de poderosas armas. Até então, a defesa militar não exigia radicais
modificações no sistema econômico e financeiro do estado. Tendo de
prover, porém, uma substancial disponibilidade de reservas, indispensável à eficiência do aparelhamento bélico, impõe-se ao Estado
preparar, em tempo de paz, a mobilização de seus recursos. Subordina-se o bom êxito da defesa militar ao aparelhamento econômico
do povo nos setores mais essenciais da atividade humana. Se o nível de vida e o bem-estar dos cidadãos não estiverem em progresso,
certa é a vulnerabilidade da defesa nacional, porventura planejada.
Deve conhecer o Govêrno os recursos econômicos, a capacidade
produtiva do País, os limites das suas reservas e as de inimigos
eventuais, regulando a mobilização geral em função dêsses dados,
procurando corrigir falhas e coordenar a produção dos elementos
básicos, dentre êstes, sem dúvida alguma, o petróleo.
Ninguém ignora a transcendental importância que representaram para a humanidade as invenções do motor de explosão, do
de combustão interna ou Diesel, e a adaptação das caldeiras de máquinas a vapor para queimar óleo em substituição ao carvão, menos
prático e mais caro. Como conseqüência direta dessas descobertas
nasceram o automobilismo, a aviação, a navegação submarina, os
tratores, etc. A marinha viu crescer extraordinàriamente seu poder
* Conferência realizada no Instituto de Engenharia do Rio de Janeiro, em 16-10-1947.
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pelo aumento de velocidade dos navios, facilidade de abastecimento
de combustível, aumento de espaço disponível, economia de pessoal.
Para dar uma idéia do tempo ganho só no abastecimento do combustível, cita Romilio Gutierrez Arma que o Transatlântico "Leviathan" precisava de 6 dias para abastecer-se de carvão e, quando
passou a usar óleo, necessitava apenas de 24 horas para o mesmo
fim. (El Problema del Petróleo).
A partir da primeira grande guerra, considerações de ordem
militar encareceram, ainda mais, a importância do petróleo e as
principais nações sentiram necessidade de intervir na indústria do
combustível líquido mineral, entregue, até então, a monopólios particulares.
Na França, dez firmas dispunham do petróleo e isso quase
custou ao heróico povo a mais completa derrota.
Em teoria, o regime francês era chamado de livre concorrência.
Funcionava na prática do privilégio. Em virtude de tarifas aduaneiras, que a Assembléia de 1871 teve de fixar em cüras elevadas,
para fazer face aos pagamentos à Alemanha, como conseqüência
do desastre do ano anterior, grandes casas francesas, com o apoio
da Standard, começaram a monopolizar o mercado. Conhecidas sob
o nome de Cartel dos Dez, mantiveram o contrôle absoluto dos
destinos da França, em matéria de petróleo, até 1914. Confessavam
anualmente um lucro de 50% sôbre o capital e o preço do petróleo
na França era mais alto do que em qualquer outro pais europeu.
Protegido pelo acôrdo que celebrou com os trustes, o cartel nada
fêz para melhorar a situação do abastecimento. A vespera da guerra, sentiu a nação o perigo que a ameaçava por haver confiado a
particulares um suprimento essencial.
Faliram diversas tentativas para extinção do monopólio. Em
1903, a Câmara aprovou, por 399 votos contra 188 a moção seguinte: "O Govêrno é convidado a apresentar, no mais breve prazo
possível, um projeto de lei tendo por fim dar ao Estado o monopólio
da refinação do petróleo". A energia do voto não logrou melhor resultado do que as iniciativas anteriores, abafadas pelo poder dos
trustes. De acôrdo com a tarifa aduaneira, que classificava como
bruto todo o óleo que contivesse até 90% de refinados, o cartel nada
mais tinha a fazer que passar por um ligeiro aquecimento o produto
importado e vendê-lo ao preço do beneficiado, lucrando a diferença
do impôsto.
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Quando a guerra estalou, a França não possuia depósitos, nem
refinarias que merecessem êsse nome; não dispunha de frota de
navios tanques, nem de portos equipados para a importação a
granel. O consumo da guerra exigia grandes quantidades e a tal
ponto se agravou a situação que a própria Câmara Sindical de Petróleo, em que se transformara o Cartel dos Dez, se viu obrigada a
solicitar, em 1917, a intervenção do Govêrno. Criou-se, em seu
lugar, o órgão estatal denominado Comité do Petróleo. Foi então
que Clemenceau dirigiu a Wilson o angustioso cabograma, empregando a frase que se tornou célebre: "Se os aliados não querem
perder a guerra, é preciso que a França combatente, na hora do
supremo choque germânico, possua gasolina tão necessária quanto
o sangue nas batalhas de amanhã". Wilson acudiu ao apêlo e a
vitória foi conduzida numa onda de petróleo, como disse Lord
Curzon.
Encontra-se o Brasil, infelizmente, em situação semelhante à
da França de 33 anos passados, diferenciando-se que lá o cartel
era de 10, aqui é de 2. É oportuno, a propósito, recordarmos a advertência de Rui Barbosa em uma das Cartas da Inglaterra: "Bem
sei, que estamos rodeados de nações pacíficas, que não é menos pacífico o ânimo da nossa e que a paz é a cláusula essencial do nosso
progresso. Mas, neste seio de Abraão, não esqueçamos que a primeira condição de paz é a respeitabilidade, e a da respeitabilidade
a fôrça. A fragilidade dos meios de resistência de um povo acorda
nos vizinhos mais benévolos veleidades inopinadas, converte contra
êle os desinteressados em ambiciosos, os fracos em fortes, os mansos
em agressivos. A oliveira é cultura efêmera nas costas de um país
indefeso".
"GUERRA SEM PETRÓLEO, GUERRA PERDIDA"
Exército, Marinha e Aeronáutica estarão fadados à derrota se
não contarem com petróleo para movimentá-los. Os transportes de
suprimentos militares e as indústrias bélicas são esforços inúteis
sem a essência principal. O "petróleo", segundo a precisa observação de Ludwell Henry, "é mais que uma arma. É um objetivo de
guerra". (Atílio Vivacqua, A Nova Política do Subsolo). Ludenlorff em suas Memórias disse que a destruição dos poços da
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Rumânia foi incontestàvelmente o golpe mais grave para a Alemanha ... "A obra de alguns engenheiros-oficiais inglêses que puseram
êsses poços fora de uso pode ser considerada como uma das ações
estratégicas mais importantes da última guerra; seus efeitos foram
mais decisivos que os da maior parte das grandes batalhas. Se os
russos, antes de abandonar a Galícia se tivessem lembrado de destruir os poços e os estoques de petróleo, a guerra teria terminado
mais cedo e o império dos Tzares teria provàvelmente evitado arevolução" (Victor Forbin).
No fim do último conflito, mais uma vez verificou-se êsse fato.
De maio de 1944 em diante os aliados começaram a ofensiva aérea
contra os recursos de petróleo do inimigo, que passou desde então
a sofrer a falta de combustível. Mais tarde as fôrças alemãs desencadearam a contra-ofensiva das Ardenas com o propósito de
apreender os depósitos de óleo dos aliados, a fim de manterem em
ação suas divisões blindadas. Nas semanas que precederam à capitulação, estavam imobilizadas as tropas alemãs por falta de carburante.
Elemento assim precioso e decisivo na guerra, o petróleo representa iniludlvelmente papel preponderante na organização de
qualquer operação militar. A corrida às jazidas se tornou uma face
da corrida aos armamentos. "O petróleo, disse Lorge", é algo mais
que um fator de comércio e produção. É o principal elemento de
guerra e absolutamente internacional a sua importância. Antes
se lutava pelos mercados de consumo, hoje para ocupar as jazidas
do mundo".
Cabe aos governos e a mais ninguém a responsabilidade da
defesa nacional, que cumpre assegurar a qualquer preço. "Guerra
sem petróleo, guerra perdida" disse o Presidente Coolidge. De acôrdo com êsse aforismo, os governos dos grandes Estados têm sido levados a intervir diretamente na indústria do petróleo, e observa-se,
em conseqüência, a tendência, em todo o mundo, para a sua nacionalização.
Só no Brasil, com a preocupação da originalidade, pensa-se em
abandonar a política nacionalista em boa hora adotada, e que está
de acôrdo com a época, para entregar a estrangeiros essa indústria
essencial à nossa soberania. Não há razão que justifique a mudança.
Históricamente, o fundamento da estrutura social e uma das
causas da vida coletiva é a defesa militar, que corresponde a ne-
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cessidade vital em qualquer sistema. Discute-se quais devem ser
as funções do Estado, variando as opiniões desde o conceito de Estado meramente policial até o dos regimes totalitários. O que não
sofre dúvida, em qualquer dessas teorias, é que em tôdas elas figura como função indeclinável a defesa militar. Para promovê-la
hoje, não pode mais o Estado limitar-se à organização das Fôrças
Armadas. Tem de incentivar a vida econômica do País, concentrar
sob o seu contrôle as matérias-primas e as indústrias essenciais,
protegendo-as contra o domínio estrangeiro, que tanto pode ser
visível, através de ocupações ostensivas e provocantes, como velado,
sob os disfarces de uma publicidade suspeita, maneiras diplomáticas e ardis da alta finança.
No petróleo, em virtude do poder econômico dos trustes, o perigo da infiltração estrangeira é maior. Não vai nesta asserção recalque de inferioridade, senão a franca declaração do fato, que gostaria de ver informado por meio de dados e documentos de fôrça
igual à dos que reuni nas duas palestras pronunciadas no Clube
Militar. Recalque de inferioridade é o cético chavão da nossa incapacidade para conduzirmos nós mesmos a exploração das jazidas
petrolíferas.
O DRAMA DO PETRÓLEO NO MÉXICO.
EXEMPLO EDIFICANTE.
Dizem que no Brasil não se reproduzirá o caso da Venezuela,
porque reagiremos. Como?
Se não tivermos energia bastante para impedir agora a penetração dos trustes em nossa economia de paz e de guerra, de que
modo poderá o povo repelí-la depois?
Aconselhei que seguíssemos o exemplo do México, ao invés de
nos orientarmos pela política venezuelana ou paraguaia. Responderam-me que o México teve facilitada a organização estatal da sua
indústria petrolífera porque já a encontrou instalada pelas companhias concessionárias.
Havia indústria instalada, é certo, mas isso constituiu precisamente a maior düiculdade que aquêle país enfrentou em sua vida
econômica conforme consta de documentos oficiais a que me reporto
em seguida.
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O regime das concessões petrolíferas imc1ou-se em 1901 sob
o Govêrno do General Dias, tendo por objetivo a exploração em
terras devolutas, mediante a contribuição fiscal de 10% sôbre os
lucros líquidos e isenção de impostos para importação de equipamentos e para exportação de petróleo.
Longe de operarem nas terras concedidas, preferiram as concessionárias as glebas particulares, para escaparem à contribuição
fiscal. Dêsse modo, não entrava no Tesouro mexicano a renda correspondente às concessões. Os beneficiários não pagavam a porcentagem sôbre os lucros, sob o pretexto de que não tinham trabalhado em terras do Estado, e não pagavam os impostos por fôrça
da isenção.
Por conta da contribuição fiscal, nunca despendeu um centavo
a Companhia de Petróleo "El Aguila", que era a principal e possuía,
pràticamente, a concessão de tôda a costa do Golfo.
No Govêrno revolucionário de Madero, de 1911 a 1913, se estabeleceu o primeiro impôsto sôbre a indústria do petróleo e se
deram os passos iniciais para regulamentá-la. Com a sua queda,
interrompeu-se a ação moralizadora, que só foi retomada em 1914,
com a subida do General Carranza, chefe do Exército constitucionalista.
A política de Carranza contra as companhias provocou o levante armado de Manoel Peláex, precisamente na região petrolífera, que permaneceu sob o seu domínio durante seis anos.
Em 1917, foi promulgada a Constituição, que declarou pertencerem à nação os depósitos minerais. Criou-se o impôsto de sêlo
sôbre a exportação e a regalia de 5% sôbre a produção provável, com
a obrigação de não serem interrompidos os trabalhos por mais de
dois meses, sem causa justificada.
Contra o dispositivo constitucional e os novos tributos, revoltaram-se as companhias e continuaram sustentando os mercenários de Peláex. Generalizou-se a desordem. Contendiam as próprias
companhias entre si pela posse dos poços surgentes mais ricos, registrando-se subornos, chicanas, roubos, incêndios e mortes. Guardas armados pelas emprêsas despojavam de seus direitos os legítimos
donos das terras. Perseguições e saques eram comuns. Estabeleceu-se o terror.
Nesse ínterim, segundo relata o General Alonso Baldrich, em
conferência realizada na Argentina, mandou Rockefeller oferecer
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a Carranza, em troca do monopólio, um empréstimo de duzentos milhões de pesos e lhe fêz chegar a seguinte significativa mensagem:
"A revolução se apagará como por encanto, ou recrudescerá, se se
derrogar o artigo constitucional votado pelo povo mexicano". "A
dignidade de Carranza preferiu o recrudescimento da rebelião, o
que lhe custou a deposição e a morte".
Huerta sucedeu a Carranza, suavizando-se as relações do govêrno com as companhias. Peláex depôs as armas.
De 1920 a 1924, ocupou a presidência o General Obregon, que
nada fêz em relação a petróleo. Seguiu-se-lhe o General Plutarco
Elias Calles, sob cuja gestão foi elaborado o projeto da atual lei
do petróleo, que entrou em vigor a 29 de dezembro de 1925, mas
que não pôde ser aplicada às concessões anteriores em virtude da
pressão da chancelaria americana.
Enquanto Peláex e outros mercenários lutaram contra o Govêrno, o petróleo foi exportado em quantidades enormes, sem qualquer benefício para a nação. As emprêsas procuravam obter, no
menor tempo, tôdas as vantagens, indiferentes à sorte do povo.
Na imensa maioria dos casos, procederam-se a explorações sem
o menor cuidado técnico, perdendo-se para sempre fabulosas quantidades de gás e óleo. Inúmeras jazidas foram sacrificadas por uma
criminosa lavra.
Em contraste com a pobreza do povo, surgiram no México os
poços mais ricos até hoje conhecidos. "Potrero del Llano n. 0 4",
de 1910 a 1938, produziu 117 milhões de barris. "Cassiano n. 0 7",
de 1910 a 1919, 75 milhões. "Zurita n. 0 3", 21 milhões. "Cerro Azul
n.º 4'', de 1916 a 1937, 84 milhões e ainda continua em lavra.
Quase tôda a exportação dessa imensa riqueza se fêz pelo pôrto
de Tampico, que apesar disso não foi sequer contemplado com serviços de saneamento indispensáveis, nem água potável suficiente
para o consumo de seus habitantes.
Como é fácil verificar-se pela copiosa documentação reunida
em livro pelo Govêrno mexicano, sob o título "El petroleo de México", as companhias nunca se interessaram pelas obras de saneamento e pelo progresso social do povo, sem embargo da ingerência ativa
que exerciam nos acontecimentos políticos. Deixaram no México
apenas o dinheiro dos salários e dos impostos, sendo que aquêles
eram, em geral, inferiores aos que vigoravam nas indústrias de mineração e transporte ferroviário. Tinham a audácia de vender o
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óleo cru para fora, consignando a companhias gêmeas por preços
inferiores às cotações vigentes, ao mesmo tempo em que, no mercado interno, cobravam do consumidor local mais caro 171,77% o
gas-oil, 134,43% a gasolina, 341,28% o querosene 350,77% os lubrificantes, do que os preços por que vendiam a mesma mercadoria no
exterior.
Em fins de 1936, estremeceram-se radicalmente as relações
entre as companhias e os trabalhadores, que se declararam em greve
geral. Malogrados os entendimentos, foi suscitado o dissídio perante
o tribunal trabalhista, que, após o processo, impôs às companhias
um aumento anual de salários no valor de 26 milhões de pesos. Não
se conformando com a decisão, encetaram as emprêsas uma ofensiva
financeira, procurando fazer cair o câmbio, por meio de transferência de depósitos para o exterior e intensa campanha de publicidade.
Com o pêso desvalorizado, pagariam a diferença de salários. A moeda nacional, porém, amparada em suficientes provisões, resistiu
ao ataque.
A l.º de março de 1938, a Suprema Côrte de Justiça confirmou
a decisão da Junta Trabalhista. Ainda assim, negaram-se as companhias a cumprí-la. Em face do cancelamento dos contratos de
trabalho e paralização de tôda uma indústria essencial, resolveu o
Govêrno do General Lázaro Cárdenas expedir, a 18 do referido mês,
o decreto da desapropriação.
No manifesto dirigido ao povo, verberou o Presidente a atitude
hostil das companhias para com a justiça e a ação nefasta que
tinham exercido no País. "Em quantos povoados próximos às explorações petrolíferas", perguntou o Presidente, "existe um hospital,
uma escola, um centro social, um serviço de água, um campo desportivo, uma usina de luz, não obstante se desperdicem nas explorações milhões de metros cúbicos de gás? Em compensação, em que
centro de atividade petrolífera não há uma polícia privada destinada
a salvaguar interêsses particulares, egoístas e, algumas vêzes, ilegais? Dêsses grupos, autorizados ou não pelo Govêrno, há muitas
histórias de atropelos, abusos e mortes, sempre em benefício das emprêsas. Quem não sabe ou não conhece a diferença irritante que norteia a construção dos acampamentos das companhias? Confôrto
para o pessoal estrangeiro, desconfôrto, miséria e insalubridade
para os nacionais".
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Prosseguindo no manifesto, diz o General Cárdenas: "Outra
contingência forçosa do estabelecimento da indústria petrolífera,
acentuadamente caracterizada pelas suas tendências anti-sociais
e mais prejudicial do que tôdas as anteriormente enumeradas tem
sido a persistente, ainda que indébita, intervenção das emprêsas
na política nacional. Ninguém discute mais que fortes facções de rebeldes foram sustentadas pelas emprêsas petrolíferas em Huasteca
Veracruzana e no ístmo de Tehuantepec, de 1917 a 1920 contra o
Govêrno constituído. Ninguém ignora como, em épocas posteriores
e ainda contemporâneas, as companhias petrolíferas têm alentado,
quase sem dissimulação, ambições de descontentes contra o regime
do país, cada vez que vêem afetados seus negócios, pela fixação de
impostos, retificação de privilégios ou corte de tolerância. Têm tido
dinheiro, armas e munições para a rebelião. Dinheiro para enriquecer os seus incondicionais defensores. Para o progresso do país,
para encontrar o equilíbrio mediante justa compensação do trabalho, para o fomento da higiene nos locais onde elas mesmas operam, ou para salvar da destruição as valiosas riquezas que significam os gases naturais, não há dinheiro, nem possibilidades econômicas, nem vontade para extraí-lo do volume mesmo dos seus
lucros".
Sem distinção de credos partidários, o país inteiro aplaudiu o
ato do Govêrno e enfrentou resoluto as conseqüentes dificuldades.
Afirmavam as companhias que o Govêrno e os trabalhadores não
estavam habilitados a manejar a indústria e que o fracasso viria
em duas ou três semanas.
Na realidade, conforme consta do já citado livro oficial, é preciso confessar, sob o ponto de vista objetivo, sobejavam razões
para tais prognósticos. Havia cêrca de três anos que as companhias
não procediam a reparações de importância nos oleodutos e refinanicos. O Govêrno e os trabalhadores encontraram-se, da noite para
os Estados Unidos, destino que também tomaram diretores e técnicos. O Govêrno e os trabalhadores encontram-se, da noite para
o dia, com uma enorme indústria, em que as refinarias estavam em
péssimas condições. Não havia meios de transporte, dinheiro, crédito, nem técnicos suficientes para remediar a conjuntura. Passou-se,
no entanto, a primeira semana e o salário dos trabalhadores foi
pago; passou-se o primeiro mês e não faltaram produtos de petró~
leo em nenhum lugar da República. A luta para manter em marcha
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a indústria, distribuir os produtos e atender a todos os compromissos financeiros no setor da maior expressão econômica da vida
do México, constitui uma das páginas mais brilhantes e gloriosas
daquele povo, tão gloriosa e brilhante que tem perfis de epopéia.
Reinava em tôda a parte o bloqueio estabelecido pelas companhias. As nações democráticas, como a França, a quem primeiro se dirigiu o México, oferecendo petróleo, não puderam acolher
a proposta, por estarem presas aos trustes. Aceitaram-na a Alemanha e a Itália. Pelo mundo inteiro, derramou-se campanha de descrédito contra o México.
Seis semanas após a desapropriação, rebentou uma revolução
chefiada por Saturnino Cedillo. Amiudaram-se os atos de sabotagem.
O Govêrno mexicano teve o cuidado de exigir que todos e cada
um dos sócios ao adquirir as ações de companhia de petróleo estipulassem nos títulos respectivos que seriam considerados como nacionais a respeito de todos os seus direitos na sociedade e que porisso
não invocariam a proteção de seus governos no que se referisse a
êsses direitos. De nada valeu a precaução. Os Estados Unidos e a
Inglaterra sucederam-se na pressão diplomática, por meio de notas
agressivas e humilhantes.
Para cúmulo dos obstáculos ao empreendimento nacionalista,
que assim se iniciava, se declarou a guerra em 1939, suspendendo-se
o mercado da Alemanha e, posteriormente, o da Itália.
A tudo resistiu o heróico povo mexicano e o seu digno Govêrno,
vencendo, etapa por etapa, a formidável batalha, que se considera
hoje vitoriosa, com a recuperação plena do parque petrolífero, que
produz, neste ano, cinqüenta e cinco milhões de barris, dos quais
quarenta e três para consumo interno e apenas 12 para exportação,
segundo declara o presidente de Pémex, em telegrama publicado há
poucos dias na imprensa carioca. Companhias e técnicos americanos acham-se contratados pelo Estado para prestação de serviços
na exploração de petróleo, mas por conta do Govêrno e em benefício exclusivo da nação. Continua abolido o regime das concessões.
O México já ocupou o segundo lugar no quadro mundial como
produtor de petróleo. Iniciada em 1901, com pouco mais de 10
milhões de barris, a produção aumentou ràpidamente e atingiu 12
milhões e meio em 1911. Alcançou o máximo em 1921 com 193 mi-
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lhões, mas, a partir dêsse ano, pronunciou-se a queda com celeridade e chegou ao seu mais baixo nível em 1932, com pouco menos
de 33 milhões. Em 1937, último ano das concessões, cifrou-se a
produção em 47 milhões.
É oportuno esclarecer que não se deve à nacionalização o decréscimo verificado, o qual começou, como vimos, em 1921. O motivo principal foi o rápido exaurimento das jazidas, traoalhadas
por uma lavra gananciosa, que se empenhava no maior lucro no
menor prazo. Nota-se, além disso, que o movimento de decréscimo
coincide com o de alta produção da Venezuela, para onde transferiram as companhias grande parte da sua atividade, atraídas por
novas vantagens, como a faculdade da refinção fora do território
venezuelano, nas ilhas Curaçao e Aruba, e a proximidade do mercado de consumo, sem o inconveniente da travessia do Golfo do
México.
Livre das concessões, salta aos olhos do observador a transformação por que passa o país. Em 1935, o consumo doméstico de petróleo e derivados era de 16 milhões e 700 mil barris; em 1944, 35
milhões de barris, mais do dôbro. Naquele ano, foram importadas
mercadorias dos Estados Unidos no valor de 265 milhões de pesos;
nesse último, 1. 699 milhões, isto é, seis vêzes mais, incluindo veículos motorizados, máquinas industriais e agrícolas. O aumento
de consumo de petróleo e, simultâneamente, o da importação de
mercadorias são fatos interdependentes que denotam o progresso
social do povo e mostram como são benéficas as relações comerciais entre países vizinhos, quando baseadas em mútuo e cordial
entendimento.
Perdura no México a memória indelével das concessões, como
advertência aos que não crêem na repetição fatal da história.
O PERIGO DO REGIME DAS CONCESSÕES

Pela imensidade do seu território, mal povoado e sem vias de
comunicação, oferece o Brasil campo propício para a reencenação
dos fatos agora lembrados, com a tragédia das milícias particulares, desrespeito às autoridades, absorção do comércio e agricultura
locais, e embargo da fiscalização, além da humilhante e nefasta
ingerência em nossa política interna.
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As concessões representam quistos de remoção quase impossível. Livres felizmente como agora nos achamos de semelhante regime nada justifica sua adoção. O Estado não terá meios para acelerar a pesquisa ou a lavra, nem para suspendê-la, conforme o caso.
A eventual caducidade das concessões suscitará atritos diplomáticos com países amigos. Do mesmo modo, a desapropriação, que
ainda tem a obstá-la a exigência do pagamento prévio em dinheiro.
Nossas finanças sofrerão ataques iguais aos que o Tesouro mexicano
suportou.
Animados da idéia de uma pesquisa mais, intensa, pretendem
brasileiros ilustres e honrados abrir espaço a companhias estrangeiras, mediante condições que supõem suficientes para garantir
nossa soberania. Duplo engano. Nem a pesquisa se precipitaria com
a outorga das concessões, nem seriam eficazes as condições impostas.
Para realizar a pesquisa, que é parte onerosa da indústria do
petróleo, é preciso, sobretudo, sinceridade. Não a têm os trustes que
puderam pesquisar até 1934 e os resultados não são conhecidos.
O seu intuito não é descobrir petróleo mas postergar a solução pelo
maior prazo possível, preservando as reservas para época mais
oportuna, segundo as suas próprias conveniências. Se obtiverem as
concessões, terão diante de si, vários anos de pesquisas, conduzidas
lentamente, ao sabor dos seus objetivos patentes. Inútil será a idéia
de fiscalizá-los nesses trabalhos eminentemente técnicos e especializados, conforme demonstrou a experiência de outros países, em
que se viu por parte das companhias a sonegação de informações
essenciais ao govêrno.
É praticável a fiscalização de uma estrada de ferro, de uma
concessão de energia hidráulica. Não é exequível vigilância eficiente
sôbre pesquisas de petróleo.
Pesquisa, lavra e refinação são as partes de um todo cuja separação não se admite em virtude de motivos técnicos, econômicos e políticos. Os riscos da pesquisa devem ser cobertos pelos altos
lucros da refinação, tanto maiores quanto mais generosa se mostrar a lavra. A dissociação é o primeiro atentado grave contra a vitalidade da indústria petrolífera brasileira, desmembrando-a em
dois setores: o da exploração das jazidas e o do beneficiamento do
produto, sujeitos a regimes jurídicos diferentes. No primeiro caso,
seriam dadas concessões a sociedades organizadas no Brasil, for-
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madas, já se vê, por estrangeiros. No segundo, seriam fundadas
sbciedades mistas, com 40 % de capital estrangeiro, igual porcentagem nacional e o restante a cargo do Estado.
No regime das concessões, o Estado outorga uma atividade pública ao favorecido, que a exercerá, não em nome do Estado, qual o
funcionário, mas em nome próprio e por sua conta. Nesse sistema,
só por ficção se dirá pertencer ao Estado a jazida que o concessionário vai esgotar em nome e por conta própria. Jazidas de petróleo
não são serviços públicos que o concessionário explora e, findo o
prazo, restitui intactas ao poder concedente. Jazidas de petróleo
são bens exauríveis. A sua concessão não é arrendamento, mas
alienação. Quem concede a exploração da jazida, concede a própria
jazida. Compreendo a sutileza da distinção nas concessões, por
exemplo, de quedas d'água. Nunca em petróleo, cujos mananciais
não se renovam. Como disse o Professor Dante Callegari (Hipoteca
Minerária, pág. 149): "A mina, explorada segundo a sua destinação
econômica, esgotou-se gradativamente, pois não fornece frutos que
nascem e renascem sem estancar a matriz, mas produtos que, pela
contínua extração, diminuem e dissecam as fontes de onde promanam, tanto mais se intensifique a lavra". Não atino a que propósito vem, neste caso, a reversão com que pretendem brindar o
Estado no final do negócio.
As concessões de jazidas, independentemente das refinarias,
não podem atrair emprêsas genuinamente brasileiras, em virtude
dos perigos que correriam os capitais invertidos. Só os "trusts",
constituídos em sociedades no Brasil, tornariam as concessões, porque têm, para garantir o risco, a venda privilegiada dos refinados
pelo preço que impõem ao nosso mercado. Do aumento dêsse preço,
inteiramente arbitrário, sairá o dinheiro para custear as despesas
da concessão.
Com essas sociedades, brasileiras em nome, concordaremos
nós, - disse insigne jurista -, em que retirem da exploração a remuneração mais farta que fôr possível e com tôdas as garantias que
a experiência dos trustes sugira, amplamente assegurada, pode
o Estado - o chamado "proprietário" da jazida perder tôda esperança de proporcionar ao país energia barata para criação e circulação de riquezas.
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Analisado friamente e à luz dos fatos ocorridos noutros paises, o sistema de concessões importa, em verdade, na alienação das
jazidas reservando-se ao Estado uma regalia, cuja soma, expressa
em papel-moeda, não tem qualquer repercussão na economia do
país. "O valor de uma nação", disse Wilson, "depende da quantidade
de petróleo que possui". Um govêrno que cede a outro o petróleo,
está, ipso facto concorrendo para diminuir o valor da sua pãtria em
benefício de país estrangeiro.
A CRIAÇÃO DE SOCIEDADES ;MISTAS - SOLUÇÃO
ARTIFICIAL E INACEITAVEL
Em tôda a parte, envidam-se esforços e sacrifícios para a nacionalização dos serviços, extinguindo-se as concessões. O movimento que ora se nota no Brasil é uma contradição ao espirita contemporâneo, procurando instaurar aqui o malfadado sistema que
outros aceitaram mas condenam hoje amargamente.
São grandes as áreas a pesquisar. E' sorte possuí-las tôdas para
que se compensem os riscos. A amplitude constitui garantia do empreendimento, pois que umas ãreas serão petrolíferas, outras não.
Não deve desfalcar-se a garantia.
No outro setor em que se imagina dividir a unidade da indústria petrolífera, no fracionamento do óleo, não seria menos infeliz
a solução das sociedades mistas.
Em abono da tese que defendo, citei o exemplo de outros países.
Diz-se, entretanto, que cada nação possui condições próprias e
não vale copiar soluções alienígenas, que não vingariam no Brasil.
A prevalecer o argumento, seria mister que as soluções oferecidas tivessem, por sua vez, a marca originalidade, de cuja falta se
ressentem por completo, seguindo, mais ou menos, os modelos coloniais. Não nos é dado, infelizmente, estabelecer leis arbitrãrias
para dominar fenômenos econômicos. É essencialmente monopolista
a indústria da refinação. Não há meio têrmo fora dessa lei fundamental, que não é argentina, venezuelana, mexicana, mas universal, revelando fenômenos cuja modificação escapa ao nosso alvédrio.
Imaginar, em matéria de refinação de petróleo, como solução
brasileira, uma emprêsa mista, formada pelo Estado, trustes e
nacionais, é pretender que essa indústria passe a reger-se por lei
-29-
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nova, afastada da realidade. O resultado será o mesmo que tem
sido observado em tôda parte. No fim de certo tempo, haveria desaparecido o efeito do capital nacional, absorvido pelos cartéis. Travar-se-ia a luta entre os dois grandes acionistas: os trustes e o Estado. É fácil saber de quem seria a vitória.
Pela forma apregoada, 40% ficariam, desde logo, concentrados
nos trustes. Igual parcela seria confiada a brasileiros, aos quais se
ofereceria um bom negócio, pois que se trata de títulos comerciais,
adquiríveis em vista dos dividendos que podem proporcionar aos
seus tomadores. Não haveria como o Estado esperar dêsses cidadãos
o papel de defensores dos interêsses da coletividade, acenando-lhes,
ao mesmo tempo, com títulos lucrativos. Como pretender-se que o
acionista que desconhece as emaranhadas questões políticas, econômicas e militares pertinentes ao petróleo, saiba distinguir, nas
assembléias da companhia, quais os verdadeiros interêsses do Brasil?
Seria o Estado abrir mão do papel de árbitro único e insubstituível em tão magnos problemas, para dividi-los com os nacionais que,
seduzidos pelos lucros, tomaram os títulos.
A parcela do capital nacional só a brasileiros poderá ser transferida; o mando, todavia, está no voto que a ação confere; pode pertencer a nacionais e o voto ser nos trustes. Basta que o tomador brasileiro entenda, por convicção, não haver inconveniente em que os
trustes tenham maioria, para, de consciência, neles votar, assegurando-lhes o domínio da indústria.
Como impedir que a parcela nacional, ao formar-se a emprêsa,
figure em nome de brasileiros, prepostos dos cartéis? Como evitar-se
que, para garantir a maioria de 51 %, os trustes adquiram, a qualquer tempo, um mínimo de 11 % de ações para nacionais a seu serviço? Como obrigar que os acionistas espalhados pelo Brasil inteiro
compareça às assembléias e com os seus votos contrabalancem os
40% concentrados nas mãos dos cartéis?
Tôdas essas perguntas ocorrem e muitas outras ainda se poderiam formular, porque a solução proposta é artificial e não conduz ao resultado visado pelo interêsse nacional. Além disso reivindicam a direção técnica e financeira da emprêsa o que será o
bastante para lhes assegurar o domínio da indústria, impondo condições. Haverá luta entre o Estado e o elemento particular, separados ambos pela diversidade de interêsses. Têm objetivos inteiramente opostos, que não podem conciliar-se.
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de sociedades mistas para refinação de petróleo, são os primeiros
a acusar de fracasso Volta Redonda e Vale do Rio Doce.
Um dos principais fins da indústria da refinação é o contrôle
do preço dos refinados para a produção da energia barata. Com
êsse programa não se conformaria o capital privado, senhor de
80 % das ações.
As concessões e as sociedades mistas, por maiores que sejam
as cautelas dos seus idealizadores, não solucionam o nosso problema.

A NOVA "DIPLOMACIA" DA STANDARD OIL
Foi uma revista insuspeita como Fortune que, ao referir-se à
ação das companhias petrolíferas, publicou o seguinte: "O ponto
principal do problema consiste em fazer sentir aos habitantes da
América do Sul que êles têm interêsses nos negócios petrolíferos,
interêsses que não são apenas monetários. Os países do Sul não desejam ficar na posição de simples assalariados dos estrangeiros. A
Standard deve o seu sucesso na Europa ao fato de ter podido penetrar no negócio por meio de compra de ações de emprêsas capitalistas já organizadas, deixando que os antigos proprietários continuassem a participar da sociedade. Desta maneira, pôde a Standard
vincular-se à vida do país. Na América latina, não havia emprêsas
capitalistas por meio das quais deslizasse a Standard e esta não
achou prático admitir capitais do govêrno ou de particulares que
não estavam na operação. Fêz, então, por exemplo, educar venezuelanos, nos Estados Unidos e colocá-los depois em cargos de alguma responsabilidade. Isso representou um progresso sôbre métodos anteriores de exploração praticados no México e o comêço de
uma nova diplomacia" (Cit Petróleos Mexicanos, Jesus Silva Herzog).
A INDÚSTRIA DO ESTADO ASSOCIADA A PARTICULARES
Os empreendimentos que não visam a lucros diretos e imediatos, mas ao benefício geral, são realizados pelo Estado. Tais são
as obras de saneamento, de recuperação de zonas flageladas por
fenômenos metereológicos, como acaba de determinar a Constitui-
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ção atual em relação ao Nordeste e ao São Francisco. Assim também
deverâ ser feito com a produção e a indústria do petróleo, considerada serviço de utilidade pública dos mais característicos.
É comum a crítica aos serviços administrados pelo Estado por
não darem lucros diretos, quando, por sua própria natureza, se
dispõem a benefícios indiretos e, porisso mesmo, é que são administrados pelo govêrno. O condenâvel é a indústria do Estado ao
lado da particular, pela concorrência desleal que lhe faz, com os
decretos de prioridade e privilégio em proveito próprio. Mais condenâvel, ainda, é a indústria do Estado associado a particulares,
porque, além da desigual competição, forma um grupo de felizes
sócios do dinheiro do Tesouro, que é da coletividade e não deve reverter em vantagem para poucos acionistas. A indústria do petróleo
indispensâvel à defesa e à economia nacionais não tem que auferir
lucros diretos, não comporta concorrentes, deve ser monopólio do
Estado.
OS TRUSTES PETROLíFEROS PERANTE A
NOSSA LEGISLAÇÃO
Argumenta-se que a atual legislação permite a existência do
capital privado na indústria do fracionamento do óleo. Respondo
que a lei vigente não admite a participação dos trustes e só permite
a de brasileiros natos. Logo, a possibilidade, pelo menos teórica,
dos cartéis ingressarem nesse setor, fica afastada. Reconhecendo,
todavia, que não estava eliminado o perigo dos trustes esmagarem
a iniciativa nacional, o legislador erigiu o Estado em protetor desta,
assegurando-lhe bom êxito econômico, garantia de mercado, preços
e contrôle de importação para evitar os dumpings. :S:sse conjunto
de garantias, conferidas pelo Estado ao particular, equivale à concessão de um monopólio de fato.
No Brasil, pois, de acôrdo com a lei, a indústria da refinação é
monopolista, o que, aliâs, confirma a regra. O que êsse monopólio
tem, entretanto, de singular é que todos os proventos cabem aos
acionistas e os ônus ao Estado, para serem suportados pela coletividade inteira.
Logo que foi criado o Conselho Nacional do Petróleo, julgou-se
possível uma indústria 100% em mãos de nacionais. O trato do
problema, e aprofundado estudo da matéria, o melhor conhecimento
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da realidade, o exame de uma a uma das soluções imaginadas, isoladas ou combinadas, levaram o Conselho, por unanimidade dos
seus membros, em documento de 10 de junho de 1941, a propor ao
govêrno o monopólio pelo Estado, como a solução que melhor consultava o interêsse público. A guerra, pareceres de órgãos não especializados, a falta de uma política nacional de energia, a campanha
de zombaria contra o órgão oficial, às vêzes inconscientemente feita
por brasileiros altamente colocados na administração pública, as
solertes investidas dos trustes e, sobretudo, uma opinião pública
não preparada, impediram que o Conselho, até 1943, quando o
deixei para ter a honra de comandar a Região Militar de São Paulo,
visse realizada a sua idéia.
OUTRAS SOLUÇÕES INACEITAVEIS
Nas recentes discussões, aponta-se a Argentina como exemplo
da possibilidade da coexistência da indústria particular e oficial.
De fato, até dezembro de 1925, quando se inaugurou a primeira refinaria do Estado, trabalhavam naquele país nacionais e trustes.
Aquêles desapareceram, absorvidos ou esmagados por êsses últimos,
que se mantêm até hoje na batalha com o Estado, ambos em busca
do monopólio. O Estado teve de respeitar situações jurídicas já
constituídas e aceitar a luta inevitável. Dia após dia, vem conquistando o mercado interno, onde já domina o preço, que é o principal. Tudo leva a crer próximo o fim da batalha, com a expulsão
radical dos cartéis internacionais. Para vencer, conta o Estado com o
apoio e o incentivo de forte opinião pública, sem distinção de partidos. Assistimos ao final de uma luta em que mais uma vez se comprova o caráter monopolista da refinação do petróleo.
Há também partidários de sociedades mistas como fórmula
provisória, destinada a atrair capitais, assistência técnica, experiência, e cooperação, para, afinal, implantada e desenvolvida a indústria, tomá-la aos trustes por encampação, reversão ou desapropriação. Vai nisto grave êrro. Considerar hoje difícil instalar a indústria, quando estamos com as mãos livres, para levá-la a cabo e
querer arrancá-la, amanhã, a mãos alheias e poderosas, é criar deliberadamente impecilho novo, que até agora o problema não
oferece.
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Outros há, declaram a sua preferência pelo regime da livre
competição, como se fôsse possível a escolha onde só existe um
caminho.
POLíTICA DE COMBUSTfVEIS
Temos absoluta necessidade de uma política de combustíveis
a preços baixos e só o Estado pode realizá-la. Sem embargo, no Primeiro Congresso Nacional de Carburantes, em 1942, houve quem
tentasse demonstrar que o custo dos combustíveis é fator de menos
importância na economia. Contestou a tese o ilustre engenheiro
José Baptista Pereira, hoje secretário de Viação e Obras Públicas
do Rio Grande do Sul, afirmando: " ... está na consciência de todos
que o custo dos combustíveis é um dos elementos de maior projeção
da vida dos povos modernos. Combustível caro é sinônimo de transporte caro, indústria cara e vida cara, pois o combustível· interfere, a cada momento, em todos os nossos negócios e em quase todos
os atos de nossa vida quotidiana. Mas, se êsse princípio é geral e
verdadeiro em qualquer parte do mundo, o é muito especialmente
em nosso meio. A grande extensão do Brasil e sua fraca densidade
econômica fazem com que o problema dos transportes constitua,
para nós, um dos mais importantes e angustiosos. Não pretendemos
enumerar, um por um, todos os itens em que o custo dos combustíveis influi de uma maneira substâncial sôbre o custo da vida, pois
a lista seria iliminada".
No preço do arroz, por exemplo, do Rio Grande do Sul, pronto
para a exportação, segundo cálculo do referido engenheiro, 20 %
correspondem a combustível. Na Viação Férrea do Rio Grande do
Sul, o consumo de combustível representa aproximadamente 34%
das despesas gerais, sendo, portanto, fator de relêvo na fixação da
tarifa.
Debate-se o Brasil em séria crise de mão-de-obra para os trabalhos de campo, especialmente o Estado de São Paulo. Melhores
salários pagos nas cidades, deficiência de legislação protetora do
lavrador, o desconfôrto da vida rural, antiquados processos de produção, a falta de braços, criaram o problema que encontra a sua
solução natural na mecanização intensiva da agricultura. A política do combustível barato concorre decisivamente para a adoção
das máquinas agrícolas, que farão aumentar as safras e diminuir o
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preço dos produtos da lavoura. Igual política aplicada aos transportes significa, pela redução do frete, melhor circulação da riqueza. :t!:sses objetivos só se alcançam com o monopólio oficial do
fracionamento do petróleo.
Se o Estado, na organização da defesa nacional administra os
quartéis, as fortalezas, os navios, as bases aéreas, os arsenais e as
fábricas militares, também deverâ gerir a indústria do petróleo.
O ESTADO MAU ADMINISTRADOR? MAIS PREVENÇÃO
QUE ARGUMENTO
Com oposição à tese de indústria estatal do petróleo é comum
a alegação de ser o Estado mau administrador. É mais prevenção
que argumento. Gestões ruíns ocorrem não só nas emprêsas oficiais
como nas particulares: as causas são estranhas ao carâter público ou privado da entidade.
A natureza do serviço representa importante fator no resultado. Hâ emprêsas que nascem contando com prejuízo imediato,
porque visam a objetivos mais remotos, quais sejam as estradas
de penetração e as linhas de transportes que ligam distantes povoados ao coração da pâtria.
Apontam-se, nominalmente, os casos da Central do Brasil e do
Lóide Brasileiro.
Alega-se que a Central não preenche as suas finalidades porque é administrada pelo Estado. A Leopoldina Railway, pertencente
a inglêses, que lhe orientam a administração, encontra-se, entretanto, em condições muito piores que as da Central.
A Paulista, de que tanto se orgulham justamente os brasileiros,
é administrada por nacionais e não hâ no país melhor ferrovia.
O Govêrno do Estado do Rio Grande do Sul recebeu de um
sindicato europeu a Viação Férrea quando não estava mais em
condições de trafegar. Belgas e franceses falharam na sua gerência,
causando enormes prejuízos àquela rica região. A administração
oficial transformou-lhe os despojos na estrada tipo de bitola de um
metro. Demais, os técnicos nacionais tiveram o mérito de adptâ-la
ao uso exclusivo do carvão local.
A julgar pelos exemplos citados, da Leopoldina, da Paulista
e da Viação Férrea, chegaríamos à conclusão de que só brasileiros
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sabem dirigir estradas de ferro, o que é, evidentemente, inexato,
como inexata é a tese da incapacidade administrativa do Estado.
Sofreu a Central, até recentemente, os impecilhos da burocracia, da qual se vem libertando a partir do Decreto-lei n.º 3. 306,
de 1941, que lhe concedeu autonomia. Injusto seria não salientar
os inestimáveis serviços que tem prestado ao país, através uma
serra ingrata, que transpôs em via dupla.
A costa marítima do Brasil e o rio Amazonas obrigam o Lóide
a um esfôrço de navegação que nenuma emprêsa particular enfrentaria, com a tarefa de tocar em portos de insignificante expressão
comercial. Nas duas guerras, enquanto as companhias particulares
se poupavam ao inimigo, procurando linhas para o sul e para o
Pacifico, era o Lóide que transpunha o bloqueio e sacrificava ao
cumprimento da sua missão numerosas unidades. Não pode o Brasil,
nação pobre, proporcionar aos pasageiros da emprêsa oficial de
navegação o mesmo confôrto que os grandes transatlânticos, regiamente subvencionados pelos países a que pertencem. Não se
pode contestar, todavia, que o Lóide tem executado o seu encargo,
ligando todos os portos brasileiros, e atendido às freqüentes requisições dos serviços públicos.
Erige-se a Light como modêlo de administração particular. A
Bond & Share, entretanto, que também é emprêsa privada e tem
a concessão de energia elétrica em Pôrto Alegre, fornece serviço
deficiente e caro, não podendo, sequer, atender aos novos pedidos
da indústria local. Em contraste, consideram-se inteiramente satisfatórios os serviços de energia, água, saneamento e bondes da
cidade do Rio Grande, administrados pela Prefeitura. Há poucos
dias, o govêrno federal decretou a caducidade da concessão de fôrça,
bonde e luz na Capital do Pará, considerando que a concessionária, uma companhia inglesa, não estava em condições de manter
os serviços.
O sucesso de uma emprêsa, como se vê, não resulta do caráter
oficial, ou não, da sua gerência. Desastres financeiros e econômicos
verificam-se em ambas as situações, não se podendo preferir uma
a outra por um critério exclusivo.
Neste assunto, vem muito a propósito a recente entrevista sôbre
o pôrto de Santos, concedida pelo Dr. Adernar de Barros, digno governador do Estado. Permito-me destacar o trecho seguinte: "Pode
ser que a administração das Docas não seja pior do que tôdas as
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administrações públicas do país (federal, estadual e municipal).
Já demonstramos que enquanto a Companhia Docas de Santos,
nos últimos vinte anos, nada fêz pràticamente pelo pôrto, o govêrno
do Estado realizou o seguinte: a) construiu a Mayrink-Santos, invertendo 300 milhões de cruzeiros; b) construiu a Via Anchieta
(São Paulo-Santos), invertendo 300 milhões de cruzeiros; c) aparelhou e eletrificou a Sorocabana com inversão de um bilhão e
quinhentos milhões de cruzeiros; d) manteve em forma as demais
estradas de ferro do Estado".
Como desvantagens dos serviços oficiais, assinalam-se as ingerências políticas na seleção do pessoal, o abarrotamento de funcionários como máquina eleitoral, a corrupção administrativa. :t!:sses
fatos podem ocorrer em algumas repartições burocráticas, não em
tôdas e não se registram nos organismos técnicos. Não é admissível que isso se vá verificar aqui, nas refinarias, que funcionam
quase automàticamente, com reduzido pessoal especializado. Nesta
matéria, as emprêsas oficiais têm de fugir à organização burocrática para seguirem o modêlo de suas congêneres, de propriedade dos
trustes, principalmente na justa remuneração dos diretores e técnicos, sem cogitação de padrões ou classes. O condenável na exploração industrial pelo Estado é a organização burocrática. Conhecido o mal, fácil é o remédio.
A PESQUISA DE JAZIDAS DE PETRóLEO. "UMA
AVENTURA GEOLóGICA"
Quanto a pesquisa de jazidas de petróleo, especialmente em
países novos, há razões para que seja feita pelo Estado como um
dever.
No passado, o petróleo ou se revelou espontâneamente ou o empirismo orientou a sua descoberta.
Nos tempos atuais, para achar petróleo, realiza o homem trabalhos pacientes e sistemáticos, empregando métodos e aparelhados de máximo rigor científico.
Cabe aos geólogos dizerem quais as áreas que, por suas características litológicas e estruturais, podem fazer supor a presença
eventual de óleo. Para isso, reunem os dados e estudos existentes,
tendo em vista a organização de uma primeira carta geológica, que
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abranja todo o território que se pretende examinar. Seguem-se reconhecimentos geológicos, cobrindo tôdas as manifestações superficiais de hidrocarburetos, porventura encontrados. Dêsses estudos
pode decorrer a seleção de zonas que apresentem alguma perspectiva favorável, que são, porisso, submetidas ao levantamento topográfico, recorrendo-se à fotografia aérea como poderoso auxiliar.
Segue-se o chamado levantamento geológico, com o objetivo de
colher dados sôbre a constituição e estrutura das formações que se
presumem petrolíferas e apreciar a provável espessura dos sedimentos e sua profundidade. Assim reconhecidas formações supostamente favoráveis à acumulação de petróleo, cumpre verificar as
hipóteses formuladas. Frequentemente o geólogo chamará em seu
auxílio a geofísica que, utilizando processos magnéticos, gravimétricos, sismográficos e elétricos, procede a estudos de extraordinária precisão das características físicas relativas das rochas.
Colhidos os resultados, o geólogo pode estar em condições de
aconselhar a locação de um poço pioneiro. Na realidade, trata-se
apenas de indicar sítio ou sítios que correspondem aos pontos mais
favoráveis da estrutura, considerando-se como tais tôdas as que
pertencem a alguns dos tipos que em outros países ou zonas mostraram conter petróleo em quantidade comercial.
Casos há em que os elementos obtidos são insuficientes ou, até
certo ponto, contraditórios. É mister recorrer a sondagens auxiliares,
chamadas estruturais, feitas com sondas de pequeno diâmetro.
O geólogo nunca sabe, de antemão, se há petróleo, ou não.
Localizado o poço, começa a missão do sondador. Para iniciá-la, é necessário, geralmente, abrir estradas para transporte de
equipamentos, montar oficinas, casas e depósitos. É indispensável
promover água para diversos fins.
Instalado o serviço, principia, na frase do engenheiro Mário
Villa, " a interessante e atrativa tarefa de descobrir petróleo. É de
ver-se o grupo de técnicos, com o chefe dos sondadores à frente,
ante a missão honrosa de serem êles os que hão de perfurar o poço
em uma determinada região, como resultado do qual esta será
ou não petrolífera, e, portanto, verá surgir em derredor dêsse poço
descobridor uma série de tôrres, outro sem número de casas e tôda
uma população, uma cidade talvez, levando para ali o progresso
e o trabalho, ou quedará como zona estéril e abandonada. Isso
unido a insegurança que acompanha sempre êstes trabalhos, in-

-459-

certeza que não chega a destruir a fé que o perfurador põe, invariàvelmente, no resultado da sondagem do "meu poço", como êles o
chamam, e a que dedicam tôda a sua energia e todo o entusiasmo
do seu trabalho, é que o faz interessante e atraente, porque, dia
após dia e hora a hora, estão todos pendentes da novidade que pode
ocorrer, desde que lutam com o desconhecido e em presença do imprevisto".
O geólogo, de mãos dadas com o paleontologista e o petrógrafo
de sedimentos, continua a sua tarefa para descobrir a história da
região, indo buscar no exame dos testemunhos os elementos de verificação das hipóteses formuladas.
Fácil é concluir-se que o poço pioneiro custa elevada soma,
porque recaem nêle as despesas dos trabalhos topográficos, geológicos e geofísicos, os gastos da instalação e da perfuração. Não se
pode prever a despesa de um poço pioneiro, porque se ignoram as
dificuldades que se vão encontrar, os revestimentos que serão necessários, a qualidade e dureza das camadas a atravessar e acidentes
da operação .
Os trabalhos de pesquisa reclamam orientação científica, capitais substanciais e muita perseverança.
Não obstante obedecer-se às regras técnicas, freqüentemente,
acontece não se encontrar petróleo. Em Alagoas, o Conselho Nacional do Petróleo realizou sete sondagens, num total de 13. 117 metros, depois de convenientes estudos geológicos e geofísicos. Acharam-se grandes quantidades de salgema e quantidades não comerciais de óleo. Apesar dos contínuos aperfeiçoamentos, que vêm reduzindo o custo e o número de poços secos, a pesquisa ainda reclama vultosas inversões, sem oferecer qualquer garantia. É, pois, sempre, uma loteria.
Ao traçar o "plano básico de longa duração" para pesquisa, que
está sendo cumprido pelo Conselho Nacional do Petróleo, segundo
se depreende de publicações oficiais, o geólogo E. De Golyer, consultor-técnico do Conselho e antigo Diretor de Conservação da Divisão
de Petróleo do Coordenador para a Defesa Nacional dos Estados Unidos repetiu o slogan - a "a pesquisa do petróleo é uma aventura
geológica", frizando que "não há garantia de êxito na pesquisa
de petróleo; pode ser questão de um dia, mas pode levar anos".
Do mesmo modo, referindo-se à incerteza do êxito da pesquisa,
assim se manifestou André Bihel: "As considerações técnicas, que
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acabamos sucintamente de expor, impõem a intervenção do Estado
na pesquisa do petróleo no território nacional e nas colônias. Qual
é, com efeito, a sociedade privada que consentirá em inverter capitais enormes em extensos trabalhos geológicos e geofísicos e em
perfurações extremamente custosas e aleatórias, enquanto pode
procurar o petróleo bruto em melhores condições no estrangeiro, em
jazidas conhecidas e em plena lavra? Nenhuma naturalmente, e
aquela que o fizesse entraria em um negócio comercial cheio de
riscos. O Estado, cujo fim não é a realização de um benefício comercial, tem, ao contrário, o dever de substituir-se às companhias
particulares, que se movem unicamente pelo seu interêsse, e de
considerar a prospecção petrolífera do país como um verdadeiro
f.erviço público, anexo aos Serviços da Defesa Nacional" (Le Pétrole
et l'État, fls. 45).
NO BRASIL, QUEM PESQUISA REALMENTE

É

O ESTADO

Na Argentina, tôdas as regiões petrolíferas foram descobertas
pelo Estado. No Chile, recentemente, o Estado pesquisou e achou
petróleo. No Uruguai, o Estado pesquisou e não teve sorte. No México contemporâneo, nos Estados Unidos, na Rússia, o Estado pesquisa. E assim também procediam a Alemanha e a Itália.
No Brasil, quem pesquisa realmente é o Estado: foi quem descobriu as primeiras acumulações de óleo na Bahia e é quem procede
atualmente por intermédio de seu órgão especializado, com o concurso de emprêsas técnicas americanas em íntima colaboração com
os engenheiros nacionais, a trabalhos de pesquisa em diversas regiões do pais. Até 1934 foi livre, mesmo a estrangeiros, a faculdade
de pesquisar petróleo; daí para cá, no regime do Código de Minas,
apesar do que queiram dizer, quem quis de verdade pesquisar obteve
a necessária autorização, excluídas, apenas, as áreas de reserva
nacional, e onde já realizava, o Govêrno, trabalhos dessa natureza.
Não obstante, até hoje, só o Govêrno por seu órgão próprio, descobriu petróleo em quantidade industrial, acabando de vez com a
lenda de que êle não existia no Brasil, e com a reiterada alegação da
incapacidade oficial para semelhante atividade.
Não só o descobriu como fê-lo com segurança, empregando com
máximo escrúpulo os recursos à sua disposição, obediente a todos
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preceitos técnicos, como demonstra a circunstância de ser apontada como exemplar a baixa porcentagem de poços secos perfurados.
Desde então aquele órgão oficial tem contra si a animosidade
dos pessimistas renitentes e pregoeiros de nossa inferioridade.
OS TRUSTES A ESPREITA DAS DESCOBERTAS DO PETRÓLEO
Inspira-se o Estado, ao pesquisar, no imperativo categórico de
achar petróleo, e explorá-lo para a nação, empenha-se nessa emprêsa com a sinceridade que ninguém pode esperar dos trustes, os
quais, entretanto, lhe espreitam a ação, para desencadearem a
ofensiva pela posse das jazidas quando descobertas, conduzindo
a campanha ambiciosa com energia crescente, à medida que novos
campos são assinalados, até alcançarem o objetivo almejado.
O fato foi singularmente previsto pelo saudoso e insigne brasileiro Dr. Ildefonso Simões Lopes, há vinte anos, no brilhante e
patriótico parecer que emitiu sôbre a questão do petróleo na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Disse então: "É
fora de dúvida que os trabalhos· oficiais do govêrno estão sendo
acompanhados por companhias estrangeiras dos países que exercem
o contrôle dêsse artigo - os Estados Unidos e a Inglaterra. Elas
só aguardam os resultados positivos das pesquisas oficiais para tornarem efetivos os negócios combinados".
Se vencerem os trustes a ofensiva, não se imagine que o Brasil vá ter petróleo tão cedo. O capital internacional não tem pátria.
De posse das concessões, a conduta das companhias será de entorpecimento e simulação, de modo a conservarem pelo maior tempo
possível a esplêndida situação comercial que ora desfrutam neste
país. Não há uma razão econômica que reclame ao de leve, uma
pesquisa profunda ou lavra intensa por parte dos cartéis no Brasil,
quando o petróleo do Oriente Médio lhes chega em Nova Iorque
mais barato do que o do Texas.
A LAVRA DAS JAZIDAS
Se da pesquisa passarmos à lavra, considerações de ordem técnica para a exploração conservativa das jazidas aconselham também sua execução pelo Estado.
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Em outra oportunidade, quando aludi à exploração racional
das jazidas petrolíferas, mostrei o desacêrto da divisão de cada
estrutura em duas parte iguais, cabendo uma ao concessionário e
outra ao Estado, afim de constituir pretensa reserva.
Para contrabalançar inconvenientes das concessões, procuram
seus adeptos introduzir no regime proposto algumas disposições
que consideram vantajosas para a nação. O proveito não passa de
aparência. Assim, por exemplo, cuidam estipular, não mais a divisão
da jazida, mas a da região pesquisada, em áreas iguais, destinandose metade ao concessionário e metade à reserva nacional. Segundo
uns, o próprio concessionário escolheria as áreas da sua metade.
Segundo outros, a escolha seria predeterminada antes da pesquisa.
Para uma terceira corrente, o Estado faria a seleção das suas áreas
dentre os lotes que o concessionário tivesse preparado para lavra.
Em qualquer hipótese, não prevejo resultado para o Estado.
Sendo livre a escolha pelo interessado, êste destinará para si
as melhores áreas e deixará as piores para a nação. Fixadas previamente as áreas, o concessionário, naturalmente, restringirá as
pesquisas aos limites das que lhe cabem. Se, após a pesquisa, couber
ao Estado a seleção, terá o govêrno de se basear em relatórios e dados
adrede preparados pelo concessionário, de maneira a ser induzido
a preferir como melhores as áreas menos promissoras. A dificuldade
para encontrar-se o critério que convenha ao interêsse público,
mostra como é impraticável o regime em exame.
As soluções estudadas fundam-se na presunção dos concessionários realizarem lealmente a pesquisa, dando completo conhecimento ao Estado de todos os resultados colhidos, inclusive das estruturas assinaladas na metade que .tocar à nação. Infelizmente
isso não aconteceu nos países que acreditaram possível um procedimento honesto nesse setor. Os trustes, como disse o Dr. Antônio
Planchart Burguillos, consultor do Ministério do Fomento da Venezuela, mantêm o govêrno em completa ignorância dos resultados
de suas pesquisas, como o mais precioso dos tesouros de que podem
desfrutar, embora em flagrante desobediência à lei.
As pessoas versadas em operações de pesquisa dizem que o
conhecimento perfeito de seus resultados sàmente é possível quando
os permissionários desejam, realmente, cooperar, o que nunca se
verifica. Os órgãos fiscalizadores, por causa dos mais variados motivos, têm sempre fracassado.

-463-

Partidários das concessões não admitem a capacidade do Estado para lavrar jazidas de petróleo. Assim, as áreas pertencentes
ao govêrno seriam postas em concorrência para exploração pelo
licitante que mais oferecesse. Se isso se der logo após ou simultâneamente com a concessão da primeira metade, não haverá reservas,
porque tôdas as estruturas entrarão ao mesmo tempo em lavra.
A exploração de uma jazida por mais de um concessionário conduz à
chamada lavra gananciosa, inadmissível nos tempos que correm.
Resolvendo, porém, o govêrno não permitir a imediata exploração
da sua parte, poderão ficar comprometidas total ou parcialmente
as chamadas reservas nacionais em virtude da lavra da primeira
metade.
Haverá, além disso, a possibilidade das estruturas excederem os
limites pesquisados, alcançando concessões de terceiros, ou reservas
do Estado, áreas com pesquisa em curso, ou apenas requerida.
O caso ideal é o de tôda a estrutura situar-se numa só área o
que, entretanto, só excepcionalmente poderá ocorrer.
Os defensores de semelhantes dispositivos, não ignorando sua
fragilidade, impõem a condição de que a lavra de uma jazida não
prejudique o petróleo das áreas contíguas, acreditando que essa ressalva resguardará os nossos interêsses. Nada mais ilusório. Cada
estrutura de petróleo forma um todo indivisível, cuja exploração
deve ser feita integralmente por uma só entidade, sob pena de
perder-se a energia da mesma e com ela a maior parte do óleo. Não
sendo tecnicamente possível a lavra parcial de uma jazida, torna-se
inoperante a exigência.
UNIFICAÇÃO DOS CAMPOS PETROLÍFEROS
nos Estados Unidos, terra da denominada livre competição,
que vou escolher, em notícia recente, publicada no "Times" de 8
de setembro, um exemplo eloqüente de unificação de campos de
petróleo, para corrigir os inconvenientes da lavra desordenada.
Muitos indivíduos e companhias exploravam o grande campo
petrolífero de "West Edmond" no Estado de Oklahoma, descoberto
há quatro anos. Na semana anterior à noticia, os operadores dos
seus 740 poços prepararam-se para abandoná-los. O fato não significava a exaustão da jazida, que está estimada em 600 milhões
É
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de barris, dos quais apenas a décima parte foi extraída. Mas "West
Edmond" estava desperdiçando sua energia. Para economizá-la,
a Comissão Reguladora de óleo do Estado determinou a unificação
do campo, isto é, a exploração como se fôsse de um só arrendatário.
O desperdício observado em "West Edmond" é comum na
maioria dos campos, com prejuízo de grandes quantidades de gás
e da pressão pela qual muito óleo é trazido à superfície. Só nesse
campo, estima-se que, no último ano, a perda atingiu 250 milhões
de pés cúbicos de gás, por dia.
Eliminada a competição entre vizinhos, a unificação pode reduzir a perda do gás e fazer o campo produzir como um todo. Em
numerosos pequenos campos, os operadores têm se reunido espontâneamente e dividido os lucros. No "West Edmond", porém, onde
estavam interessados 2. 800 proprietários e 32 companhias, foi preciso uma lei rígida. Promulgada em 1945, sua execução foi adiada
até agora, em virtude de protestos, argumentos e apêlos. Alguns
operadores lutam ainda contra a sua vigência. Só com o fechamento
dos poços que têm alta proporção de gás, espera o técnico nomeado
para proceder a unificação do campo elevar o seu rendimento de
40. 000 barris por dia para 50. 000. "Tempo virá'', disse o técnico,
"quando novos campos serão unificados antes que o primeiro poço
seja perfurado".
No mesmo sentido, encontra-se em relatório publicado pelo
American Petroleum Institute, 1942, o seguinte:
"Desde a organização do Instituto em 1919, a indústria de óleo
mudou completamente o seu conceito original, que estava baseado
no "perfure como quiser e produza tanto quanto puder". "Os
estudos de engenheiros, geólogos, cientistas, a prática e a experiência determinaram uma verdadeira transformação naquele velho
conceito".
A EXPORTAÇÃO DO PETRóLEO DO BRASIL
Ligada estreitamente à lavra está a política de exportação do
óleo. Há espíritos ansiosas por êsse objetivo. Argumentam que estamos em face do prodigioso emprêgo de novas formas de energia,
pelo que seria lamentável que guardássemos, com avaro egoísmo,
uma riqueza que amanhã poderá decrescer de valor, não se de-
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vendo reincidir no êrro dos que retardaram a solução do problema
siderúrgico, contrários que eram à exportação do ferro das nossas
jazidas, pràticamente inesgotáveis.
Consigno com prazer êsse comentário, porque componente, que
fui, da Comissão presidida pelo General Silvestre da Rocha, nomeada para estudar o contrato da Itabira Iron, em face de conclusões divergentes de comissões anteriores, tive a honra de assinar
o parecer do engenheiro Alcides Lins, inteiramente favorável à
exportação daquele minério.
Nesse caso, a possança total das jazidas, só no Estado de Minas
Gerais, estava avaliada em treze bilhões de toneladas, ou 34% do
total mundial. "Fazendo-se a exportação só do minério duro, à razão
de um milhão de toneladas anualmente (o que parece ser um
máximo, porque, além das dificuldades de transporte, não haveria facilidade de colocação de uma muito maior quantidade de
minério), só o pico de Caué, na parte já medida, daria para 120 anos
de trabalho!" (F. Laboriau, Curso de Siderurgia - 1928).
Em relação ao petróleo, a situação é completamente outra, pois
o que, por enquanto, possuimos comprovadamente, basta apenas
para a décima parte de nosso consumo. Diante disso, não resta
dúvida que é prematuro discutir agora a exportação do que exceder às nossas necessidades .
Por mais intensas que sejam as pesquisas, será necessário prazo
longo para que seja lícito ao Brasil exportar petróleo, isto é, depois
de terem sido satisfeitas as exigências do consumo nacional e garantidas reservas em proporção adequada, conforme fôr calculado
pelos técnicos patrícios, de maneira a nos assegurar o suprimento
por um período pelo menos igual ao do esgotamento das reservas
conhecidas do mundo, no momento estimado em cêrca de trinta
anos. Por que, então, o açodamento de regulamentar, desde já, essa
exportação?
Quem não percebe que a miragem das divisas, com que nos acenam, é apenas pretexto para se assenhorearem do nosso petróleo?
Quanto à possibilidade da desvalorização do petróleo, se antecipou na resposta um jornalista desta Capital, observando, judiciosamente, que, se os americanos, donos do segrêdo, continuam interessados no petróleo, é porque a energia atômica ainda não é praticável em seu lugar. Por enquanto, o que se nota nos povos adian-30-
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tados e que se orientam por competentes técnicos é o maior rigor
na preservação das suas reservas petroliferas e obtenção de novas.
Defende-se a tese de que, satisfeito o mercado interno, deve ser
livre a exportação de óleo cru em quantidade que assegure a prosperidade dos trustes. Além dêsse limite, serão "obrigados" a exportar quantidades crescentes de refinados, e a pagar sôbre o excesso
exportado de cru um impôsto também progressivo, somente cobravel a partir do que ultrapassar de três vêzes o volume do consumo
interno e até o máximo de 5% ad valorem. Na verdade, não há limite à lavra pelos cartéis, porisso que não há restrições à exportação,
mas a obrigação apenas de uma parcela ser refinada no país.
Aconselha-se, sem maiores esclarecimentos, uma reserva bruta
para atender a certas necessidades eventuais extraordinárias. Convém assinalar que em matéria de petróleo as exigências do país são
sempre certas e a formação de reservas, é imprescindível. A exportação não deve constituir regra, mas fato eventual e extraordinário.
As soluções examinadas realizam e superam as mais otimistas
ambições dos trustes. Tudo que lhes foi negado até hoje, em nome da
segurança nacional e de nossos interêsses econômicos, lhes é dado
sob a forma de direitos, e também exigido sob a aparência de obrigações.Negou-se-lhes a pesquisa e a lavra de petróleo. Concede-selhes uma e outra, sem limitações de qualquer natureza. Patrocina-se que, satisfeito o consumo de cada dia, passe o truste a exportar o resto, afim de transferir a outras nações o que a nossa
imprevidência não resguarda. A indústria da refinação constitui o
instrumento de contrôle do preço dos combustíveis e a fonte de
grandes lucros. Tôdas as nações buscam reservar essa atividade não
mais a nacionais, mas ao Estado, único capaz de exercê-la no interêsse público. Propõe-se no Brasil, sob o falso rótulo de uma obrigação, dar aos trustes a faculdade de montarem refinarias para
poderem exportar quantidades de petróleo sempre maiores.
Declara-se que os Estados Unidos necessitam urgentemente do
nosso petróleo, tendo em vista a defesa do hemisfério, pois, na hipótese de novo conflito internacional, não haveria como a América
receber óleo do Oriente Médio. Se atentarmos, porém, que o nosso
hemisfério possui 48% das reservas do mundo ora conhecidas, fácil é concluir-se que a alegação não tem a mínima procedência,
sendo mero pretexto para nos intimidar e justificar a entrega aos
cartéis internacionais dessa imprescindível riqueza.
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Nas palestras que fiz no Clube Militar mostrei por meio de
números, cuja exatidão até agora não foi demonstrada, que a
instalação de refinarias no Brasil não exige quantia superior às
nossas possibilidades. O rendimento dessa indústria, além disso, é
de tal ordem que o capital invertido se recupera em dois ou três anos
de funcionamento. Não envolve, pois, a sua instalação, qualquer
sacrifício para o Tesouro. Em compensação, com os lucros líquidos
será fácil financiar um vasto plano de pesquisas. No pior caso, se
estas forem negativas na sua totalidade, o Tesouro terá perdido,
apenas, a renda da indústria, mas o negócio continua vantajoso
para a economia coletiva, porque essa atividade, na mão do Estado,
resolve o fundamental problema da energia barata.
Se mesmo em parte se mostrarem favoráveis as pesquisas,
crescerão, evidentemente, os resultados financeiros da refinação e
a energia poderá ser vendida por preço ainda mais reduzido, mudando-se, por completo, o panorama econômico do pais. Subirá o
nível de vida da população, recuperar-se-ão os vales agora desertos,
ingressará francamente na fase industrial, o Brasil, apoiado em
dois fatores: a siderurgia e o petróleo
É do interêsse da indústria brasileira, com seus expoentes em
São Paulo, a nacionalização do petróleo, como único meio para
aumentar o mercado interno de consumo de mercadorias e facilitar
sua circulação. As concessões e as sociedades particulares e mistas
não podem proporcionar o mesmo resultado.
A REFINARIA PROJETADA PARA A BAHIA
Na posse das refinarias pelo Estado está a chave do problema.
Lembrei, em outra oportunidade, que a refinaria da Bahia poderia ser construída com uma parte dos recursos que à União está
obrigada a destacar da sua receita tributária para emprêgo no Nordeste e no Vale do São Francisco. Objetivaram que eu pretendia
desviar para outros fins uma verba especial.
Não é praticável sem petróleo a recuperação da extensa área.
No planejamento dos trabalhos, deveria ocupar o primeiro lugar
a construção da refinaria para tratar o petróleo, que a natureza
bendita acumulou próximo às obras que se vão encetar, cuja execução assim se tornará mais fácil e menos dispendiosa. E, à proporção que se forem completando os açudes, as reprêsas e as es-
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tradas, poderá iniciar-se, na reg1ao, intensa vida agrícola e
industrial, favorecida pelo combustível local, abundante e a baixo
preço. Isso não é desvio de verba: é uma das suas aplicações mais
adequadas.
A refinaria que o Conselho projetou está orçada em ....... .
Cr$ 50. 000. 000,00 e terá capacidade de 2. 500 barris diários. Para
os fins em vista, torna-se necessária uma de maior vulto, cuja
produção cubra a rêde distribuidora do São Francisco e das estradas
a se abrirem, embora, de início, seja importada uma parte suplementar de matéria-prima. Ainda é tempo de se corrigir a modéstia
da concepção e ajustar o projeto à grandiosidade do plano, sendo
certo que a ampliação de uma refinaria, depois de pronta, é tarefa
de elevado preço e execução difícil.
Não se reclama grande capital, mesmo para uma refinaria
de maior projeção. O seu custo não varia na razão direta da sua capacidade. Para dar uma idéia do fato, cito o estudo enviado pelo
Conselho ao Presidente da República, em fevereiro de 1940. Dêsse
trabalho, consta o seguinte: "Segundo dados fornecidos por construtores diversos, entre os quais a Foster Wheeler os preços aproximados de instalações dessa natureza, em ordem de marcha, seriam:
2. 500 barris de capacidade
4. 000
"
"
"
6 . 600
"
"
"

US$ 1.500.000
2.000.000
2.300.000

Houve, certamente, majoração dêsses preços, que datam de
1939. Com base neles, porém, pode afirmar-se que, estando orçada
em 50 milhões de cruzeiros a refinaria de 2 . 500 barris, não será necessária muito maior quantia para elevar, pelo menos, ao dôbro
aquela capacidade. Acresce que a inversão do capital pode ser dividida em dois ou três exercícios, conforme o prazo da instalação.
A receita dos planos do Nordeste e do São Francisco, que ultrapassa
de quatrocentos milhões de cruzeiros por ano, comporta com vantagens essa despesa de caráter eminentemente reprodutiva, bastando considerar que o Conselho calcula em 40 milhões de cruzeiros por ano o resultado da refinaria de 2. 500 barris.
Prestar-se-á, dessa forma, verdadeira assistência econômica à
população nordestina, fornecendo-lhe, a preço reduzido, a par da
energia élétrica, o combustível indispensável aos transportes, terrestre e fluvial, ao saneamento e à mecanização da lavoura.
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OUTRAS REFINARIAS

Por igual, não me parece fora das nossas fôrças a construção
pelo Estado das duas outras principais refinarias, uma de 10. 000
barris no Rio de Janeiro e outra de 20. 000 em São Paulo. O custo
de ambas não excede de 500 milhões de cruzeiros, cuja despesa,
como a de Salvador, pode ser repartida em duas ou três parcelas
anuais, acompanhando o prazo da instalação.
Calcula-se o lucro líquido das duas unidades de 150 a 200 milhões de cruzeiros por ano, suficiente para atender a um programa
de pesquisa, metodicamente planejado, através todo o Brasil, a
medida de seus interêsses.
O dinheiro não é tudo. Cumpre criar, desde logo, nas nossas
escolas de engenharia, cursos especializados sôbre petróleo. Profissão de grande futuro e de salários altos, é nova carreira que
se abre à mocidade, sempre pronta para servir à Pátria. Sob orientação pedagógica, muitas vocações surgirão, aumentando o número
das que despontaram espontâneamente na Bahia.
O DEVER DA ENGENHARIA NACIONAL

O gênio inventivo dos brasileiros há de se manifestar também
na exploração do petróleo com o mesmo talento e vigor demonstrados nas grandes obras da engenharia nacional que, propulsora
do progresso, abre estradas, saneia regiões, demarca fronteiras,
funda cidades, luta com as fôrças da natureza, as quais domina
em benefício da coletividade.
O desenvolvimento material do Brasil, o estudo do seu vasto
território e o aproveitamento de suas riquezas, é trabalho quase
exclusivo do engenheiro nacional. Para êle se volve, cheio de espe:..
ranças, o povo, que confia na sua comprovada capacidade profissional, tenacidade e acrisolado patriotismo, a fim de ser satisfatoriamente resolvido problema decisivo para nossa segurança e
independência econômica. Pelos serviços já prestados, a nossa engenharia tem autoridade bastante para assumir, perante a Pátria,
a responsabilidade de levar a cabo a solução nacionalista apresentada.

O PETRóLEO BRASILEIRO E O MONOPól,IO ESTATAL
ARTUR BERNABDES

(Conferência realizada no Clube Militar, em 7-4-48, e mandada
inserir por unanimidade nos "Anais da Câmara dos Deputados",
em sessão de 9 do mesmo mês, e requerimento dos Srs. Hermes
Lima, Amando Fontes, João Mangabeira, Agamemnon Magalhães,
Leite Neto, Juraci Magalhães. José Estêves Rodrigues, Tristão da
Cunha, Flores da Cunha e Mário Brant) .

Senhor Presidente, minhas Senhoras, meus Senhores. Eu me
felicito por esta oportunidade de pôr-me em contacto com os ilustres representantes das prestigiosas Classes Armadas, e com êles
me congratulo por esta reunião que bem se poderia chamar reunião de fiéis, convocados ao serviço da Pâtria.
Também agradeço aos ilustres Diretores do Culbe Militar o
convite com que me distinguiram para realizar, em seu recinto, esta
conferência.
E aqui vim para tratar de assunto, que se liga à defesa e à segurança da nossa soberania, confiada a vós outros, técnicos das
armas, quando, um dia, no fracasso das negociações diplomâticas,
fôrdes chamados ao emprêgo da fôrça como ultima ratio, parodiando divisa de Luiz XIV, gravada em seus canhões.
E' sôbre delicado problema do nosso petróleo que venho falarvos. Se o resolvermos bem, teremos assegurado à Nação dias de
prosperidade e grandeza; se o resolvermos mal, teremos comprometido o seu futuro e passaremos à história como povo incapaz, que
não merecia o maravilhoso País que a Providência lhe destinou.
Hora, portanto, histórica decisiva para nós e os nossos pósteros.
Assunto que empolga a alma nacional

O petróleo passou a ser assunto que empolga, hoje, a alma nacional, como se a alma coletiva possuísse instinto divinatório das

-

471-

coisas e, sobretudo, dos perigos, próximos ou remotos, que pairem
sôbre ela. E o povo tem razão. Com o petróleo, seremos amanhã
uma poderosa Nação, sem êle, seremos figura decorativa no palco
mundial e satélite das grandes potências.
Temos ouvido falar na luta pelo pretróleo, e sabemos que por
êle muito sangue se tem derramado. Há, mesmo, quem afirme que
se a Bolívia e o Paraguai explorassem por conta própria o seu petróleo, não teria havido a tragédia do Chaco, em que sé-cõnsumiram
tantas vidas preciosas.
Nações desprevenidas que cederam a forasteiros o seu combustível viveram inquietadas e viram-se na contingência de retroceder
do êrro cometido. Outras, embora primárias, como o Iraque, rebelaram-se contra o Govêrno que negociava seu oleoduto, e o depuseram.
Depois de tudo isso, convém refletirmos sôbre se deve o Brasil
abrir mão dêsse seu tesouro em benefício de estranhos, ou se deve
aproveitar-se da lição dos outros povos.
O petróleo é indispensável

Não devemos perder de vista que o petróleo é indispensável ao
nosso País, para sôbre êle edificarmos uma poderosa Nação. Temos
para isso todos os requisitos: - somos donos do melhor minério de
ferro do mundo; posuímos magníficas fontes de energia elétrica;
somos depositários, como tudo faz crer, de ricas jazidas de petróleo e
dispomos de algum carvão, além da grande probabilidade de descobrirmos outro, quando o pesquisarmos: "Na bacia do Jaquitinhonha em Minas Gerais, deve existir carvão" escreveu, certa vez, um
geólogo americano.
Nunca será demais escrever e falar sôbre o petróleo nacional.
Seria mesmo o caso de repetir a palavra eloqüente da Sagrada
Escritura quando diz: Clama, ne cesses!
E devemos clamar, incessantemente, enquanto não conseguirmos que o "nosso petróleo" seja realmente nosso.
i!:le tem para nós valor transcendental do funcionamento das
nossas indústrias, principalmente na dos transportes por via terrestre, marítima e aérea.
Em se tratando da aparelhagem necessária à segurança e defesa do País, êsse combustível é considerado insubstituível.
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Assim se explicam a intensidade da sua procura e até as lutas
por seu açambarcamento.
Nossos depósitos de petróleo

Se o Brasil possui - como acreditamos - extensos e ricos depósitos do óleo negro, seria realmente um crime permanecermos
indiferentes à sua posse, ou deixar que êle passe a mão estranhas.
Representaria isso um suicídio, e daríamos má cópia de nossa argúcia e previdência aos olhos das outras nações. O petróleo deve ser
por nós considerado uma questão de vida ou de morte, moral e econômica, para o Brasil, senão um verdadeiro caso de salvação pública.
As palavras de Wilson: - "exércitos, armadas, nações inteiras,
e todo o dinheiro do mundo, nada valem contra aquêle que fôr
senhor do petróleo'', dizem, eloqüentemente, da altíssima relevância
dêsse mineral estratégico.
O grau de prestígio do Brasil, como nação, irá depender do
modo por que soubermos agir na defesa do nosso petróleo.
Nenhuma nação conseguirá tornar-se poderosa se não tiver
êsse precioso combustível. E, tanto assim se deve entender que, entre as grandes potências, existem rivalidades no que respeita à caça
do "ouro negro".
Se o ciclo industrial caracteriza a fase mais adiantada da civilização de nosso tempo, é claro que devemos aspirá-lo, e caminhar,
resolutamente, para êle, nessa ânsia natural de progresso e de aperfeiçoamento, mas sem fraquezas nem indecisões.
Os projetos de lei

Infelizmente, os projetos de lei encaminhados ao Poder Legislativo não nos dão suficiente garantia sôbre o contrôle das nossas jazidas petrolíferas.
A boa fé - que nos é apanágio - leva-nos à ilusão de que a
reserva, aos nacionais, de 60 por cento do capital social, nas sociedades por ações, garante-nos essa posse.
Entretanto, assim não acontece. Já tivemos ensêjo de declará-lo
em ligeira entrevista aos Diários Associados, e aqui o comprovamos.
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Em abono da nossa assertiva, aqui estão a opinião, abalizada,
e o testemunho, valioso, de um economista de fama mundial, autor
de uma dezena de livros que circulam por todo o mundo, em edições
francêsas, inglêsas, norte-americanas, canadenses, alemãs, italianas, espanholas, portuguêsas, holandesas, russas, polonesas, tchecas, sérvias, croatas e gregas.
Os trustes e cartéis

1:sse técnico, de insuspeitável autoridade, é Richard Lewinsohn,
que em seu precioso livro: Trustes e Cartéis. - Suas origens e influências na economia nacional, escreve, às páginas 142, 143 e 145:
"Nas sociedades anônimas, quem possui mais de 50% das ações
controla a vida da sociedade. Esta é a regra conhecida. Mas acontece, muitas vêzes, que não se necessita de 51 % das ações para controlar a emprêsa tôda. Um grande acionista que conta com 40%
das ações, detem, geralmente, a maioria de votos da assembléia geral, pois é certo que muitos pequenos acionistas não exercem seu
direito de voto. Em alguns países, entre os quais a França, os pequenos acionistas, os que possuem menos de dez ações e, no caso
de grandes bancos, menos de quarenta por cento, são completamente excluídos do direito de voto.
Assim torna-se ainda mais fácil, para os grandes acionistas,
obter e manter o contrôle.
A fim de evitar surprêsas, os grandes acionistas, que possuem
o contrôle ou que dêle querem se assenhorear, tomam de empréstimo, na Assembléia Geral, suas ações aos pequenos acionistas. Fazem-no, muitas vêzes, por intermédio dos bancos que guardam em
carteira milhares de ações de sua clientela - método muito difundido na Alemanha - ou ainda juntam as ações na Bôlsa, oferecendo, eventualmente, aos pequenos portadores de títulos, uma ínfima remuneração por êsse "serviço" - método usado particularmente na França.
Em suma, os que estão interessados no contrôle da emprêsa,
utilizam as ações daqueles que se desinteressam dêle. O grande capital arregimenta, em seu favor, o pequeno capital.
Dêsse modo, os grandes acionistas, que não possuem senão
30 % ou menos ainda do capital social, muitas vêzes conseguem
exercer o contrôle absoluto da sociedade.
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As grandes sociedades americanas

Em princípio pode-se dizer que quanto mais o capital social
está disperso, tanto mais fácil se torna dominar uma emprêsa com
uma minoria de ações. i!:sse fato requer especial atenção, principalmente para compreender-se a organização dos trustes americanos. As grandes sociedades americanas orgulham-se, em seus prospectas e relatórios, do grande número de acioni&tas com os quais
pensam demonstrar seu caráter perfeitamente "democrático"; - a
U. S. Steel tem mais de duzentos mil, a General Motors, mais de
trezentos mil a American Tel & Tel mais de um milhão de acionistas. O que não impede, de modo nenhum, que o grupo Morgan
tenha uma influência considerável na administração da U. S. Steel
e na da American Tel & Tel, nem que o grupo Du Pont desfrute
uma posição preponderante na General Motors. A estrutura aparentemente "democrática" do capital social "é a melhor condição
para uma oligarquia dos grandes acionistas, ou mesmo para a monarquia de um único capitalista".
"i!:ste mecanismo das sociedades por ações é um fator dos mais
importantes na formação dos trustes". Oferece possibilidades de
expansão que ultrapassam de muito os próprios meios dos conquistadores. Controlar não é possuir. "Mas a posse de uma parte basta
para reger o todo".
Rockfeller nunca possuiu cem por cento do capital de seus trustes. No auge do seu poderio, tinha pessoalmente apenas um quarto
dêle, e em conjunto com um grupo de amigos íntimos, pouco mais
de um têrço ... i!:le nem mesmo fazia questão de possuir 51 % do
capital.
Uma minoria de ações, reforçada por acôrdos especiais com outros portadores de títulos e, mais do que tudo, por sua autoridade
pessoal, bastava para assegurar-lhe o contrôle do truste, mesmo
durante o período em que êle se havia retirado, oficialmente, da
administração".
Os fatos mostram, assim, que o contrôle de uma sociedade por
ações, ao portador ou nominativas, pertence às mais das vêzes, aos
argutos homens de negócios, ainda que não disponham da maioria
dos respectivos títulos.
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o projeto enviado d Câmara

O projeto enviado à Câmara dos Deputados oferece, desta sorte,
como segurança do nosso contrôle sôbre o petróleo nacional, 1:1ma
burla, em vez de garantia.
Há, porém, coisas mais estranhável: o artigo primeiro do projeto que modifica dispositivos do Decreto-lei n. 0 395, de 21-4-1938,
propõe ao artigo terceiro do citado projeto, uma nova redação em
cujo parágrafo primeiro diz que: - "para os fins indicados neste
artigo sômente serão autorizados a funcionar:
1) - As sociedades em nome coletivo, em comandita simples
ou por cotas, quando seus sócios forem brasileiros''.
Não há aí restrição alguma aos socios dessas companhias na
participação do petróleo que extraírem, nem na dos seus lucros; de
modo que bastará aos estrangeiros "transformarem-se em brasileiros" por via de naturalização, para agirem, livremente, no açambarcamento do combustível".
O zêlo pela economia nacional solicita nossa atenção para
êsse fato.
A ascendência do petróleo

A ascendência que o petróleo adquiriu sôbre os outros combustíveis criou-lhe, no mundo inteiro, situação privilegiada. Aventureiros lançam-se-lhe no encalço, pesquisando-o nas profundezas da
terra, enquanto ativos homens de negócios mercadejam-no entre
povos das mais longínquas paragens.
O seu valor estratégico tornou-se assim, considerável. Basta dizer que além de outras vantagens, como sejam a da facilidade do
seu transporte e a das cargas e descargas de navios, milita em seu
favor uma virtude: - o seu número de calorias. Enquanto o quilo de
carvão importado desenvolve 7. 500 calorias e um de carvão nacional 5.300, um de petróleo desenvolve 9.000. Passou êle, em razão
de tudo isso, a ser o combustível mais procurado para o acionamento
não só das máquinas propriamente industriais, como também para
o uso dos grandes navios, ou seja, os das esquadras. E enquanto as
nações não puderem dispensar o emprêgo dêsses formidáveis aparelhos de guerra e de transporte, a disputa e o valor do petróleo só
tendem a crescer.
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Interêsses estrangeiros
Há dezenas de anos que interessados, estrangeiros sobrevoam
o Território Nacional e fotografam os seus campos petrolíferos. Isso
lhes terá facilitado, posteriormente, os estudos geológicos e geofísicos, por isso que passaram a adquirir grandes áreas de terrenos
em vários Estados da República.
No livro A luta pelo petróleo, de Essad Bey, tradução de Charley W. Franckie, com Revisão e Prefácio de Monteiro Lobato, lê-se
que:"No Brasil o mais velho dos trustes estabeleceu os terrenos potencialmente petrolíferos, depois de estudá-los geológica e geofisicamente. Já determinou mais de doze estruturas de petróleo em vários Estados e empolgou as terras. Só em São Paulo e no Paraná adquiriu mais de dois mil
alqueires em anticlinais de primeira classe".
Entre as considerações a fazer em tôrno do nosso petróleo cumpre não esquecer, ainda, a do seu valor comercial, ou de compra e
venda. O seu comércio será uma cornucópia de recursos financeiros
para a Nação, com os quais poderá ela satisfazer muitos dos seus
encargos.
OS RECURSOS DO PETRÓLEO
O Brasil tem uma enorme dívida, interna e externa, a resgatar;
responde por uma vasto território que reclama meios de comunicação em vias férreas, rodovias e rotas aéreas; transportes marítimos e fluviais; portos e bases aéreas com as respectivas aparelhagens; saneamento no interior; alfabetização de milhões e milhões de
brasileiros com pouca eficiência no trabalho por não saberem ler
nem escrever; mecanização e adubação das lavouras, tudo isso formando uma série de graves e dispendiosos problemas, para cuja solução encontrará recursos nas fontes de lucro do petróleo.
Um país assim onerado com tantos encargos e responsabilidades
não tem o direito de usar de liberalidades em favor de estranhos.
Só a lembrança do Estado, de penúria em que, nos campos,
vivem as abandonadas massas que trabalham e produzem, sem pão
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e sem vestuário, dispensa-nos de encarecer o que representa o valor
do petróleo para a economia brasileira.
E para dar-vos uma idéia dos lucros que a exploração do petróleo deixa, mais não é preciso senão dizer-vos o seguinte:
A distribuição do petróleo

A distribuição do combustível em nosso País acha-se hoje pràticamente em mãos das grandes companhias estrangeiras que importam petróleo refinado, oriundo em geral de seus próprios campos petrolíferos e usinas no estrangeiro, ao preço do mercado mundial. A êste preço, incluindo já os lucros da produção, da refinação
e do transporte, acrescenta-se o lucro de distribuição no Brasil, o
qual é extremamente elevado, como se verifica nos balanços das
próprias companhias.
Entre oito companhias com sede no Distrito Federal e controlando a grande maioria do comércio no País, quatro companhias
estrangeiras efetuaram cêrca de noventa por cento dos negócio3.
Eis aqui os principais itens dos balanços dessas companhias,
publicado no Diário Oficial, durante o ano de 1947, e relativos ao
exercício de 1946:
Companhias

(milhões de cruzeiros)

Lucro
Capital Reservas Líquido

Standard Oil Co. of Brazil . . . . . . . .
Shell Mex Brazil Ltd. . . . . . . . . . . . . . .
Atlantic Refining Co. of. Brazil . . . .
The Caloric Co. . ................. .

77. 662
148. 587
41. 703
15.671

39. 812 257. 975
68.703
271.115
44. 575
63.177
31.226
86.154

Total das quatro companhias . . . . . .

283. 623

386. 728

476. 009
386.728
862.737

Nota -

Como as reservas são tiradas dos lucros líquidos devem ser
somadas as duas parcelas,
num total de .. ~ . . . . . . . . . . . .
862. 737
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Lucros das companhias estrangeiras

O lucro líquido representou cento e sessenta e oito por cento sôbre o capital e setenta e dois por cento sôbre o total do capital
e das reservas. Para a Standard Oil, a maior companhia operando
no País, o lucro líquido correspondia a trezentos e trinta e dois por
cento do capital e a duzentos e vinte por cento sôbre o total do capital e reservas. E é de notar que a Standard Oil, como também as outras companhias, já formaram a maior parte do capital e das reservas com os lucros acumulados durante a guerra, no Brasil.
É evidente que os lucros das companhias - de quase um bilião
de cruzeiros em 1946, somando reservas e lucro líquido - constituem não somente pesadíssimo encargo para os consumidores, como
também uma despesa onerosa para a nossa balança de pagamento,
de vez que os lucros são, mais cedo ou mais tarde, transferidos para a
matriz, seja sob forma de dividendos, seja sob outra qualquer.
Só os lucros advindos da distribuição do petróleo no Brasil, exclusão feita dos que decorrem do comércio do petróleo bruto, da
refinação e do transporte, dariam o Govêrno margem (cêrca de
um bilião de cruzeiros) para montagem da indústria. Com a cessação da importação do petróleo para o consumo interno economizaria, como se vê, avultadissima soma em divisa.
1!:stes dados dão bem idéia do valor comercial do petróleo e dos
lucros que êle proporciona, e de quanto a Nação perde deixando a
outros a exploração da lucrativa indústria.
A solução do problema

Em suma, meu ponto de vista, cimentado por uma longa experiência de Govêrno, e, sobretudo, pelo trato que nessa qualidade
pude ter com interêsses estrangeiros, à busca de concessões, é o
de que devemos envidar tudo que em nós couber, custe o sacrifício
que custar, para resolvermos por nós mesmos o problema da exploração do petróleo.
Não me parece procedente a alegação de não ser possível resolvê-lo sem a participação do estrangeiro. Lembre-nos de que as
condições atuais do mundo, em relação ao petróleo, são outras, e
muito diversas das de quinze ou vinte anos atrás.

-

479 -

Tanto quanto se possa inferir das notícias que nos chegam ao
conhecimento, falta ou virá a faltar ao mundo de hoje o petróleo,
para as suas necessidades, o que não acontecia no pasado.
Sendo assim, está no interêsse do estrangeiro não nos criar
dificuldades, parecendo-nos fora de dúvida que êsse interêsse está
em que solucionemos, nós, o caso do petróleo, pois disso pode vir a
depender o suprimento para grande parte do mundo, em época não
muito distante.
Por êsse motivo não acreditamos que as dificuldades que nos
possam criar os "trusts" do petróleo não tenham o limite obrigatório, do próprio interêsse dêsses "trusts", que podem vir a precisar
do petróleo brasileiro muito mais depressa do que supõem, para
a tender ainda às suas própriàs necessidades de distribuição para
o consumo universal.
Se acontecesse que alguém nos pudesse convencer de que êsses
entraves seriam de molde a impossibilitar definitivamente a exploração por nós mesmos, por falta de quem nos cedesse a maquinaria
indispensável e tudo mais que fôsse mister, só aí, e nessa ocasião,
poderíamos examinar a possibilidade de participação do capital estrangeiro, sempre em minoria, mas associado ao Estado brasileiro,
e nunca ao particular.
Somos um povo de índole pacifica e dominado por um profundo sentimento de justiça. Fazemos bem. Os povos devem ser justos
para serem estimados, mas não devemos esquecer de que precisam
também ser fortes para serem respeitados".

MANIFESTO DOS JORNALISTAS EM DEFESA DO PETRóLEO
NACIONAL - 2-4-1948

Os jornalistas profissionais abaixo assinados erguem
seu mais veemente protesto em face da Nação contra a
entrega direta ou indireta, total ou parcial, do petróleo brasileiro aos monopólios estrangeiros que exploram desumanamente o povo irmão da Venezuela; que "plantam" homens no Departamento de Estado, para garantir seus
interêsses, como concluiu o Comité de Investigadores de
Guerra do Senado Norte-Americano, ou ainda que, na
expressão textual do Sr. Harold Ickes ex-membro preeminente do Govêrno de Roosevelt "não trepidam nem mesmo recuam diante do assassínio" para satisfação de suas
ambições desmedidas.
As alegações de que não podemos, nós próprios, explorar o "ouro negro", porque não possuímos recursos financeiros e nem os poderemos obter, se pulverizaram:
l.º) diante do fato esmagador de estar o Govêrno da
República avalizando, neste momento, para uma emprêsa
estrangeira, a Brazilian Traction Light and Power Co. Ltd.
de Toronto, Canadá, no Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento nos Estados Unidos um empréstimo de noventa milhões de dólares, isto é, um bilhão e
oitocentos milhões de cruzeiros, vale dizer, na estimativa
autorizada e categórica do ilustre General Horta Barbosa,
o dôbro do capital inicial necessário para a industrialização
do petróleo nacional.
2.)º em face da reserva considerada no projeto de
"Estatuto do Petróleo" de 60% - Sessenta porcento para participação de capital nacional. Se, como reconhece a própria Comissão elaboradora de tal documento, contamos com possibilidades de realizar sessenta por cento do
capital imprescindível, para o comêço da exploração, fôrça
é convir que poderemos, obviamente, conseguir também os
restantes quarenta por cento, tanto mais que, como sustenta o ex-Presidente da República e eminente Deputado
Federal Sr. Artur Bernardes, em artigo publicado no O
Jornal de 28 de março de 1948, "Uma nação que ainda
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há pouco acaba de abonar, a uma emprêsa de capital estrangeiro, empréstimo externo na importância de noventa
milhões de dólares, não deve ser considerada nação sem
crédito.
Técnicos e maquinaria, por outro lado, não constituem,
absolutamente, propriedade dos "trusts. Poderemos contratar os primeiros e adquirir a segunda pela melhor oferta, no mercado internacional, a exemplo do que fizeram
a Argentina, o México e o Uruguai. O Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, General João Carlos Barreto,
afirmou, a propósito, em entrevista à imprensa a 3 de julho de 1947, que "Não tem havido dificuldade para a importação dos materiais de que o Conselho necessitou ou
necessita; que "Há realmente firmas independentes que
fornecem êsse material" e que "Se desejarmos fazer novas
e maiores importações continuará a não haver dificuldades".
Que se mobilize, pois, o nosso povo; que se levantem
tôdas as fôrças vivas da Nação em defesa de nossas riquezas, cuja entrega aos "trust., , como afirmou ainda o Sr.
Artur Bernardes, constitui "Um crime monstruoso contra
a Pátria".
Rio de Janeiro, 2 de abril de 1948. Matos Pimenta -

Rafael Correia de Oliveira Gastão Pereira da
Silva - Lia Correia Dutra - João Luiz de Carvalho Afrânio Melo - Mário de Brito - Osório Borba - Neves
Manta - Alcino Bahia - Aristeu Aquiles - Gentil Fernandes de Castro - Orígenes Lessa - Rubem Braga Paulo de Magalhães - Cleto Seabra Veloso - Dalcídio
Jurandir- Júlio A. B. Horta Barbosa - Murilo Araújo João Antônio Mesplé - Martim Carlos - Alionor de Azevedo - João Borba Tourinho - Jocelin Santos - Dias
da Costa - Brasil Gérson - Gentil Noronha - Aparício
Torelly - Nilo da Silveira Werneck - Fernando Segismundo - Armando Pacheco - Aidano do Couto Ferraz
- Egídio Squeff - Pedro Mota Lima - Moacir Werneck
de Castro - Osvaldo Alves - Alvaro Moreira - Astrogildo Pereira - Mário Guedes de Melo - Renato Sóldon
- Epaminondas Martins Gilberto Veiga - João de
Freitas - Paulo Orlando - Silvestre Maia - Celso de
Figueiredo - Gumercindo Cabral - Aldo Klaes - Artur
Cardim - João Cabral - José Matias de Oliveira - Durval Caldeira - Zoroastro Ramos - Vanderlino Nunes Hélcio Gomes de Cerqueira - Teodoro Cabral - Manoel
Egídio dos Santos - Jorge Gonçalves - Amorim Parga
- Oberon Bastos Bercelino Maia Luiz Luna Ariosto Berna - F. Sales Gomes - Inácio Rangel - J. E.
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Montenegro Bentes - Hugo Silveira - Fernando Nunes
Pereira - Homero Homem - Lourival Coutinho - Júlio
Mascarenhas - Teixeira Campos - Alvaro Monteiro de
Carvalho - Djalma Maciel - Nilton Araújo - José Enes
- Frota Melo - João M. T. de Andrade - Paulo de Castro - Frederico Gomes - Osvaldo Peralva - Mário Cordeiro - Luiz José Alves - Paulo Werneck - Miguel
Costa Filho - Maurício Vinhas - Sílvio da Fonseca Sadi Garibaldi - João Luiz de Moura do Vale - Daniel
Caetano - Jose Brandão Primo - Barbosa Nascimento
- Paulo Silveira - Sara Marques - Spingeon Alva Ferreira - Hélio Bastos - Wanderley Ceirio - Arli Torelly F. Trajano Oliveira - Silveira Brasil - Roberto J. Oliveira - Cursino Raposo - Frontelmo Severo - Hildon
Rocha - Carlos Alberto Costa Pinto - Pedro Salazar
Pessoa Neto - Osvaldo Barata - Clodoaldo Mízton Francisco Busto - Antônio Pinheiro - Davi Malman Luiz Costa - Augusto Vilas Boas - Américo Carvalhal
- Floriano Pires - Luiz R. Vieira - Maurício Roitman
- Zamir Ramos - C. Ferreira - W. Sauer - Ricardo
Ramos - Sandro Moreira - Laert Paiva - Gilberto F.
Paim - Francisco Rosa - Aílton Quintiliano - Humberto Teles - Olímpio M. dos Santos - Armênio Guedes
- Rui Facó - Paulo Mota Lima - Wagner Cavalcânti
- Nílton Gray - Alfredo J. Martins - Adriano Afonso
Arlindo Pinho Otávia Régis
José Gutmann Kónder - Ivone Miranda - José Ozon Rodrigues - Édison Ferreira Santos - Jorge Costa -- Vítor Márcio Kónder - Helena M. da Costa - Jamil Sampaio - Maria da
Graça Dutra - Demóstenes da Silveira Lobo - Davi Jardim Jr. - Eneida de Morais - Manoel Ferreira - Antônio C. Pereira - Gilberto F. Paim - José Correia de
Sá - Mílton Brandão - Mário Wilches - Edmundo Maciel - Alcides Parísio Souza - George Robert Smith Jr.
- Vasco Raimundo Fernandes - Carlos Alberto Ponzo
- Oaci de Sá B. Câmara - Édison Carneiro - Fausto
Torrentes - Orlando Portela - Davi Jardim - Henrique
Lisboa - O. Frois da Mota - Germano Werneck de Carvalho.

RIQUEZAS MINERAIS DA AMAZÔNIA
PETRÓLEO, CARVÃO,FERROEMANGAN~S
MAURÍCIO VAITSMAN

(Trabalho publicado na revista "Política Econômica", de Abril
de 1948).
Ninguém contesta a influência decisiva dos fatôres psicológicos nos fenômenos econômi.Cos e financeiros. O capital, que,
não raro, tem uma ação catalítica segundo as condições em que
se apresente às riquezas em potencial, via de regra atua em função daqueles fatôres, cuja sutileza muitas vêzes escapa a observadores atilados, levando-os a erros e equívocos que deformam inteiramente perspectivas das mais largas e claras.
A preparação psicológica nos planejamentos e investimentos
assume, destarte, o caráter de um supercomando, em uma batalha travada simultâneamente em setores diferentes, com a participação de elementos os mais heterogêneos, cada qual orientado
em um sentido restrito, com missão limitada. O objetivo final do
conjunto, em batalha de tal envergadura, pode ser esquematizado
no clássico paralelogramo de fôrças: - a resultante representando a
prosperidade geral.
Os erros e equívocos nascem da apreciação parcial da capacidade de cada uma das fôrças, como acontece habitualmente no
Brasil, onde a mentalidade dominante em cada setor se arroga o
direito quase divino de hegemonia e comando, como se traduzisse a expressão positiva do desenvolvimento total. A presunção tem
raízes profundas, uma das quais vamos tentar situar em pálidas
linhas: - o velho conceito de que o Brasil é um "Pais essencialmente agrícola".
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Esta crença na "destinação agrícola" brasileira, levada ao
exagêro, criou na generalidade da população um sentimento evidente de resistência - manifestada na dúvida, no pessimismo, na
ironia, no derrotismo, na desconfiança e até no mêdo - face aos
empreendimentos tentados fora do âmbito restrito da atividade
agrária.
O falso conceito, com as galas de verdadeiro axioma, orientou a
educação e plasmou a mentalidade de muitas gerações, provocando sutilmente êsse injustificável desequilíbrio entre os sistemas
de exploração das riquezas do Brasil e os de outros países. E' o que
ressalta da simples comparação dos respectivos índices de produção. Certas cifras são atordoantes. O Brasil, "País essencialmente
agrícola", cultiva apenas 13 a 14 milhões de hectares contra 400
milhões dos Estados Unidos, nação apontada como "essencialmente industrial". Parece um paradoxo a explicação do fenômeno: o desenvolvimento rural moderno é conseqüência do progresso industrial, por sua vez baseado nas novas conquistas da técnica e
da ciência.
Num País, como o Brasil, de tão amplas possibilidades, se alguma destinação econômica se pretender simbolizar com uma frase,
esta há de ser, pela amplitude do conceito, a da "destinação industrial", abrangendo tôda a gama das atividades produtivas, desde
a exploração racional e mecanizada do solo, com a lavoura e a
pecuária, ao aproveitamento das riquezas do subsolo, até a transformação e a distribuição de todos os frutos dêsse complexo de
fôrças. Isto implica em escalonamento, no trato preferencial daquelas fôrças de maior repercussão no desenvolvimento das demais, ou
seja, em cuidar primacialmente das fôrças de "base".
Rompendo a irresolução de muitos lustros, observada entre
os responsáveis pela orientação dos negócios públicos, a "tendência industrial" mostra-se agora bem marcada nos debates travados em tôrno da aplicação da percentagem constitucional destinada
à valorização econômica do Vale do São Francisco. O aproveitamento do potencial hidrelétrico, de par com o problema da navegação, aparece em primeiro plano, como "base" efetiva à consecução
do agigantado objetivo. O mais é acessório.
A influência do mito da "destinação agrícola", no entanto,
surge bem acentuada entre os que têm debatido o problema da
execução de outro preceito constitucional semelhante: - o que
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destina uma percentagem da renda nacional à valorização econômica da Amazônia. Nestes debates predominam os assuntos rurais, quer no sentido do fomento de novas culturas, quer do amparo quase exclusivo de atividades meramente extrativas, as únicas, em verdade, que até agora alimentam a economia da grande
planície, mas de impoll'tância secundária em face de outras possibilidades, infinitamente mais promissoras para o seu futuro.
Uma variante daquele conceito - a da "destinação gomífera"
do portentoso vale, absorve avassaladoramente quase tôdas as preocupações. As tendências se arrastam umbilicalmente ligadas a um
passado nem sempre tão grandioso como o tempo - êsse amortecedor de impressões - faz crer a muitos que ouvem falar no ciclo
áureo da borracha. Tudo isso como se a "desordem telúrica" dos
rios e selvas dificultasse o traçado do esquema de sua valorização.

*
Ninguém nega as possibilidades agrícolas da planície, tão bem
exaltadas pelos seus primeiros cronistas, como frei Gaspar de Carvajal, companheiro de Orelana no "descobrimento" do Rio das Amazonas, em 1540, e frei Cristobal de Açu:fí.a, que acompanhou Pedro
Teixeira no "novo descobrimento", um século depois. O que se nega,
no estágio atual da civilização, é o predomínio que as atividades
naquele campo econômico devam ter no plano da valorização, como
"base" de sua estrutura.
É interessante recordar que Cristobal de Acuiía dizia em sua
"Relação" que "há neste grande Rio das Amazonas quatro gêneros
que, cultivados, serão sem dúvida suficientes para enriquecer não
a um, mas a muitos reinos". Eram os seguintes: - as madeiras,
cujas reservas - acentuava - "por muito que se tirem, nunca se
poderão esgotar"; o cacau, que "a cada pé de árvore correspondem
de renda todos os anos, fora todos os gastos, oito reais de prata;
o "tabaco", que "se se cultivasse com cuidado que pede esta semente, seria dos melhores do mundo"; e, finalmente, a cana de
açúcar, pois a terra "é a mais famosa que há em todo o Brasil" e
"antes seria para temer o demasiado viço" das plantas cultivadas
em tão prodigiosa região.
Os conselhos de Cristobal Acu:fí.a foram esquecidos. Os séculos·
passaram e com êles os ciclos desta ou daquela exploração. Fica-
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ram apenas as florestas dadivosas, com o "latex", a_ castanha e
uma variedade infinita de outras riquezas, inclusive a fauna, mas
que não bastam sozinhas para significar a valorização efetiva da
planície, para competir com um mundo em permanente evolução.
A importância da borracha nativa ficou abalada no dia em
que os laboratórios ofereceram à produção industrial os primeiros
sucedâneos: a buna, a perbunan, o neofrene e outros, para
não falar na transplantação da Hevea para o Oriente, de onde
agora a Amazônia trouxe a juta como recompensa. Os cento e tantos milhões de cruzeiros invertidos por Ford em Belterra devem
constituir uma advertência, renovada ainda há pouco pela malograda "Batalha da Borracha". Nenhum plano poderá impedir que
outras nações desenvolvam suas plantações de Hevea, ou mais
espécies gomíferas, e sobretudo suas indústrias de borracha sintética. Esta, uma realidade que deve ser encarada com sangue
frio, sem excessos de nativismo inconseqüente.
Assim, sem abandonar os produtos básicos do passado, procurando, ao contrário, melhorar o mais possível as condições do
seu aproveitamento, inclusive preservando da destruição sistemática as riquezas que seus rios e lagos oferecem com tanta fartura
quanto aos frutos do seu solo ubérrimo, deve a valorização da Amazônia partir de outra base mais sólida e não sujeita a competições
sérias.
Esta "base" é formada pelos produtos vitais de tôdas as nações verdadeiramente poderosas: o petróleo, o carvão, o manganês
e o ferro.

*
A citação dêsses elementos pode causar espanto aos homens
do sul do Brasil, tão habituados a só imaginar a Amazônia como
uma vasta floresta inundada, cheia de dramas e mistérios, ou simplesmente como uma féerie tropical. Aliás, a valorização da Amazônia deve começar com a destruição das lendas, que a desfiguram
aos olhos do resto do País .
Mas, voltando àquela "base", dir-se-á que perquirir tais elementos constituiria uma aventura louca, o desbarato do dinheiro
do povo em pesquisas de êxito duvidoso, senão inatingível .

-

487-

Não há dúvida de que a pesquisa mineral, sobretudo a petrolíferas, seja uma aventura. E quem o afirma, com inconteste
autoridade, é o geólogo americano E. De Golyer, que veio colaborar na nova fase de desenvolvimento do Conselho Nacional do Petróleo. Repete êle, em seu relatório de 1944, uma frase do dirigente
de importante emprêsa petrolífera americana:
- "A pesquisa do petróleo é uma aventura geológica."
Nada mais exato nem há nenhuma aventura mais necessária
para uma nação como o Brasil, que pode buscar em seu subsolo
os meios de igular-se às grandes potências mundiais.
Por outro lado, ninguém poderá afirmar que o investimento
de grande capital do desenvolvimento das atividades agrícolas e
extrativas da Amazônia não constitua também uma aventura. Os
planejamentos e investimentos são sempre uma aventura, dependendo seu êxito de uma série de fatôres incontroláveis. O que deve
prevalecer é a "lei" das probabilidades.

*

Já uma vez escrevemos uma frase do geológo americano Pike,
que, a serviço da Standard, veio dos campos petrolíferos de Pucalpa,
no Peru - do outro lado da linha fronteiriça - pesquisar petróleo
no baixo Amazonas e alguns de seus afluentes da margem direita.
Sintetizou suas observações, em 1933, numa hipérbole sugestiva:
- "No Amazonas há mais petróleo do que água."
O petróleo não está sujeito a concorrências ruinosas: ainda
estamos longe da utilização pacífica da energia atômica. Pode a
Amazônia enveredar resolutamente pela estrada trepidante dopetróleo sem o receio de uma débâcle repentina. Os responsáveis pelo
destino da verba da valorização devem lutar para que se concretize
o mais breve possível o augúrio de Simões Lopes, na justificação do
Regulamento das Minas, em 1921, acentuando que "talvez os atrativos do petróleo venham a ser uma realidade", nas regiões de fronteiras com a Venezuela, a Colômbia, o Peru e a Bolívia.
A propósito, devemos salientar que, há poucos meses, o paleontólogo americano Norman D. Newell andou escavando fósseis
marinhos nos Andes peruanos. Concluiu que as camadas rochosas
andinas são idênticas às do subsolo amazônico, oferecendo ambas
as regiões interêsse absoluto para as pesquisas petrolíferas. Na
primeira, as camadas são superficiais, devido ao fenômeno telúrico
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que formou a cordilheira, sendo obviamente mais profundas no vale
amazônico.
Igualmente devemos recordar um trecho sugestivo de um relatório do geólogo I. C. White, também norte-americano, em 1906,
frisando que, pelo fato de existirem na Venezuela e outros países
circunvizinhos grandes depósitos de asfalto - resíduos dos primitivos lençóis petrolíferos, levantados à superfície, com a remoção
posterior da capa original, pela erosão, "é possível predizer que, se
algum dia forem encontrados grandes depósitos de petróleo (refere-se ao Brasil em geral), êstes serão locados no vale do caudaloso
Rio Amazonas".
Neste momento, espraiando seus serviços além da faixa litorânea do Recôncavo Baiano, já o Conselho Nacional do Petróleo
ativamente interessado em pesquisas em Marajá e no Baixo Amazonas.
Ainda mais, no projetado "Estatuto do Petróleo", nada menos
de seis das treze "províncias" em que se dividiria o Brasil, para
efeitos de concessão de pesquisas e lavra, pertencem integralmente
à região geogràficamente enquadrada na Amazônia. A divisão é a
seguinte: 1 - Norte do Solimões, entre a fronteira da Colombia e
o Rio Negro; 2 - Sul do Solimões, entre a fronteira do Peru e o divisor Juruá-Purus e o Rio Tefé; 3 - Bacia hidrográfica do Purus e
Madeira, compreendendo a faixa Sul do Solimões; 4 - Bacia hidrográfica do Baixo Amazonas e costa do Pará; 5 - Maranhão,
Norte de Goiás e Sudeste do Pará; 6 - Piauí e Noroeste da Bahia;
7 - Costa Nordeste do Ceará e Alagoas; 8 - Costa Leste de Sergipe ao Rio de Janeiro; 9 - Norte da Bacia hidrográfica do Paraná, ao Norte do Paraná-Paranaíba; 10 - Paraná e Santa Catarina; 11 - Rio Grande do Sul; 12 - Noroeste da Bacia hidrografica do Paraná e Bacias hidrográficas do Alto Araguaia e Paraguai;
13 - Centro-oeste, compreendendo as Bacias hidrográficas do Alto
Xingu, Alto Tapajós e Alto Madeira.
Pertencem à Amazônia as "províncias" 1, 2, 3, 4, 5 e 13, e parte
da de n.º 12.

*

Certamente não se trata de uma divisão definitiva. Dela foi
lamentàvelmente excluída tôda a região compreendida entre o Rio
Negro e o Rio Branco, e mais tôda a porção do Território do Rio
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Branco - parte das Guianas, a grande peneplanície entre a Venezuela e a Guiana Inglêsa.
Se algum técnico alegar que nada há que autorize a inclusão
dessa região entre as que apresentam interêsse para as pesquisas
petrolíferas, responderemos - e sem discutir o critério ou os fundamentos que ditaram a divisão - que também nenhum geólogo
"oficial", para comprovar a negativa, até hoje percorreu aquela
região visando o petróleo, mesmo excluindo a Zona do Parima, a
"terra incógnita" de Hamilton Rice, ainda virgem e a desafiar a
penetração do homem branco.
O desconhecimento de uma região como essa, na parte meridional da grande peneplanície, em cujo lado oposto se encontram
lençóis petrolíferos dos mais abundantes do mundo e em franca exploração, como os da Venezuela, é justamente o que mais autoriza
a realização de "pesquisas".
Os únicos estudos conhecidos sôbre o petróleo da região do
atual Território do Rio Branco demonstram exatamente suas possibilidades. Embora por processos sujeitos a controvérsias, foram
êsses estudos empreendidos pelos reverendos D. Ildefonso Deigendesch, Prior da Boa Vista, e D. Alcuino Meyer. O primeiro, segundo
de Cumana (as grandes jazidas da Venezuela são as de Maracaibo e
de Cumana), em linha norte-sul, topou no 7.0 grau de latitude
abaixo de Ciudad Bolivar, com uma jazida. Mais para o sul, já no
Brasil, localizou várias jazidas entre os Rios Mucujai e Catrimani,
afluentes da margem direita do Rio Branco, o primeiro oriundo da
Serra da Preguiça, onde "se encontram pedras verdes da natureza
do jade", "talvez origem das famosas pedras verdes do século
XVIII", conforme assinala Rice e lembramos aqui a título de curiosidade.
Acredita D. Ildefonso que essas jazidas tenham correspondência com outras que localizou ao longo do Rio Madeira. Se são exatos
ou não êsses estudos, só os geólogos poderão dizer, mediante pesquisas in loco que ainda estão por ser realizadas, pelo menos no
tocante à geologia do petróleo, porque até hoje os estudos oficiais
realizados e divulgados dizem respeito a outros aspectos da formação da região, e isso mesmo resumido à faixa adjacente da caudal
do Branco, até a grande Ilha de Maracá, na zona das cachoeiras
do Uraricoéra - um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo
- e para o nordeste, até o Roraima.
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Rematando a questão do petróleo - e deixando de lado as já
amplamente conhecidas possibilidades do Acre e outras regiões
amazônicas - devemos acrescentar que D. Ildefonso localizou também ao longo do setentrião do Brasil várias jazidas de betume. E
não podemos deixar de associar a essas descobertas uma observação
geral de Betim Paes Leme sôbre os petróleos:
- "Há petróleos que contêm produtos asfálticos - sem que
pareça, entretanto, ter havido oxidações- caso dos petróleos da Venezuela, da Califórnia e do Texas."
Passemos à outra riqueza que colocamos como uma das pedras angulares da valorização do Amazônia: - o carvão.
Betim assinala que Melciades Borges, pesquisador dos mais
ativos que conhecemos e há pouco nos confirmava observações
sôbre a Amazônia, "trouxe para o Museu Nacional amostras provenientes de um carvão antracitoso, colhido no barranco do Rio
Fresco, nas proximidades de sua confluência com o Rio Xingu
(Pará)".
Ainda Betim, além de tratar das camadas de linhito, aborda
outros aspectos da hipótese da existência de carvão na bacia do
Amazonas, dizendo:
"Apesar de se tratar de formações marinhas, Gonzaga de Campos (Carvão no Amazonas - 1924) reconheceu a possibilidade de
haver depósitos, de mares pouco profundos, ou então de estuário,
cobertos por transgressões marinhas, nos quais se tivessem podido
acumular vegetais suscetíveis de formar camadas produtivas "coal-

mesures) ."

As pesquisas realizadas para o carvão não foram compensadoras, mas também não tiveram a amplitude desejada, por falta
de verba. As dúvidas só poderão ser resolvidas no campo largo
das pesquisas, e não com especulações de gabinete.

*

No tocante ao ferro há um caso recente que demonstra a importância dessa riqueza mineral da Amazônia: o da Hanna Corporation no Território do Amapá. Obteve essa emprêsa americana
um contrato para explorar o ferro no Rio Vila Nova, em troca da
construção de uma estrada de ferro, de um pôrto em Macapá e
outras obras. Os seus técnicos calcularam em 12 milhões de to-
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neladas as reservas de hematita compacta da área que lhe havia
sido concedida, sem contar com centenas de milhões de toneladas de
ferro de baixo teor. Reclamava, porém, a emprêsa americana, um
mínimo de 30 milhões de toneladas para efetivação dos seus compromissos, o que - propôs - poderia ser alcançado com a ampliação da área de concessão. Esta simples proposta de "ampliação" evidencia as possibilidades da região, porque a Hanna Corporation só
havia trabalhado nos estritos limites de sua concessão, outorgada
nos têrmos do Código de Minas.

Andou bem avisado o Govêrno do Amapá em não concordar
com qualquer ampliação, porque outra grande riqueza havia sido
descoberta: - o manganês no Rio Amapari. As pesquisas para
êsse mineral, feitas por técnicos brasileiros e americanos, com exíguas verbas do Território - só a Hanna Corporation havia gasto
mais de seis milhões de cruzeiros nas pesquisas do ferro, o que
serve para evidenciar a pobreza das verbas comumentes destinadas
pelo orçamento do Brasil a operações dessa natureza - comprovaram a existéncia de um mínimo de 12 milhões de toneladas de
manganês em certo trecho daquele afluente do Araguari. O material examinado deu a média de 53,3, tendo algumas amostras apresentado a percentagem excepcional de 59,9 - teor que coloca o
minério do Amapá entre os mais ricos do mundo.
A importância dos depósitos de manganês levou três organizações americanas a entrarem em competição para contratar a
exploração, a saber: a própria Hanna Corporation, que desistira
do contrato do ferro pelos motivos expostos, a United State Steel e
a Bethlem Steel. Intervieram também um consórcio inglês e um
grupo brasileiro, de Minas Gerais. Prevaleceu a proposta do grupo nacional, que ofereceu a inversão de 200 milhões de cruzeiros
nessa exploração, com o compromisso de aplicar o mínimo de 20%
dos lucros líquidos no desenvolvimento geral do Território.

*

Poderíamos enumerar outras riquezas minerais da Amazônia
já em exploração: - o ouro e o estanho do Amapá, onde a redução
da cassiterita já entrou em fase de industrialização, com um forno
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que nos primeiros rp.eses produziu 26 toneladas, e os diamantes
do Território do Rio Branco, cuja produção anual controlada oficialmente, sem contar com o provável contrabando, monta pelas alturas dos 22. 000 quilates, e onde as rochas fazem lembrar os "quimberlitos" da Africa do Sul, mormente na região do Tupequem, digna
de acurados estudos dos especialistas.
Enfim, poderíamos citar ainda uma série de minerais não
explorados, mas assinalados por inúmeros pesquisadores, sem contar também com o suspeitado urânio em certos pontos da peneplanície guiana.
A "corrida" ao ferro e ao manganês do Amapá; o velho e sempre repetido interêsse da Standard em pleitear a exploração do
petróleo na Amazônia, através emprêsas subsidiárias como a Canadian, a Brazilian e a Amazon, que tiveram os contratos cancelados depois da Revolução de 30; os indíces de carvão, em suma,
as riquezas minerais da Amazônia devem inspirar os homens responsáveis pela sua valorização efetiva, mercê da aplicação resoluta,
nesse terreno, de grande parte da dotação constitucional, seja reforçando as verbas das repartições competentes, federais ou estaduais, seja através da formação de entidades de economia mista.
Pouco importam o derrotismo e a malícia dos que, dominados pelas crenças de "destinações" famadas, só vêem a Amazônia
como fonte de riquezas vegetais. :t!:sse mundo fabuloso dentro do
Brasil tem outros alicerces menos movediços: aquelas bases que
fazem realmente poderosas as nações - o petróleo, o ferro, o manganês e o carvão.

O ANTEPROJETO DO ESTATUTO DO PETRÓLEO
Conferência pronunciada pelo Sr. Odilon Braga, no Club
de Engenharia, no dia 7 de maio de 1948

Neste sodalício que se coroa das mais puras glórias da engenharia brasileira e a cuja direção a lúcida e vibrátil inteligência
de Edson Passos imprime a centelhante e viva cadência da ação
moderna, a minha palavra não teria cabimento, se não tratasse
do anteprojeto do Estatuto do petróleo e se não me houvesse tocado a honra de presidir a Comissão de notáveis engenheiros incumbidos de elaborá-lo.
Devo, suponho, o convite que me elevou àquele cargo à circunstância de haver ocupado o Ministério da Agricultura quando sôbre
êle desabou a intensa campanha dos descontentes com a atividade
dos seus técnicos, no setor de pesquisa do precioso combustível fluido, e a de, nessa qualidade, haver redigido as "Bases para o Inquérito do Petróleo". Nesse trabalho de cunho nitidamente pessoal, que
condensa meus primeiros estudos sôbre o inflamado problema, foi-me possível demonstrar não só a competência mas ainda a lisura
e o patriotismo com que os engenheiros daquele Ministério vinham
realizando, a poder de sacrifícios de tôda a ordem, a ingrata tarefa de rastrear indícios de jazidas na imensidão virgem e hostil
do nosso território. Da tormenta em que então nos vimos colhidos
nem só restou a cavilosa suspeita, por vêzes repetida, de sermos infensos à descoberta do petróleo no Pais; felizmente perfurou também a fraterna estima que depois não nos deixou de unir e que
tanto me apróxima, pelo respeito e pela admiração, dos engenheiros
do meu País.
AUTORIA E ELABORAÇÃO DO .ANTEPROJETO
Seja, pois, o primeiro dos esclarecimentos a produzir neste momento: se de minha exclusiva responsabilidade são as opiniões
emitidas na Exposição que acompanha o anteprojeto do Estatuto do
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Petrôleo, a autoria dêste de forma alguma me pode ser atribuida,
porque efetivamente pertence à Comissão no seu conjunto, em cujas
deliberações não poucas vêzes tive de inclinar-me perante o voto da
maioria. Insisto em acentuar: o anteprojeto resultou dos árduos e
penosos esforços empenhados em comum no seio da Comissão, constituída pelos especialistas de maior capacidade que, em nosso País,
se têm dedicado ao estudo das questões atinentes à técnica, à legislação e à economia do petróleo. Avelino Ignácio de Oliveira figura
entre os primeiros geólogos do Brasil. Veterano das nossas pesquisas
de combustível fósseis, sobretudo na adusta região amazônica, conhece como poucos o nosso território e os problemas que hoje desafiam o Conselho Nacional do Petróleo, do qual é Vice-Presidente,
depois de por vários anos dirigir a sua Divisão Técnica. Antônio
José Alves de Souza, engenheiro que honra a sua escola-mater a de Minas de Ouro Prêto, possui uma larga fôlha de consideráveis serviços prestados à Nação no antigo Serviço Geológico e mais
tarde na chefia da Divisão de Aguas do Departamento Nacional
da Produção Mineral do Ministério da Agricultura. Artur Levi,
representante do Estado Maior do Exército no Conselho Nacional do
Petróleo, é um engenheiro militar de raro merecimento cuja modéstia mal encobre a irradiação de uma sólida cultura profissional
e de um caráter sem j aça. Glycon de Paiva, também experimentado
nos serviços de pesquisa e sondagem de carvão de pedra e petróleo
em diferentes regiões do Pais e nos da chefia das Divisões de Geologia e Mineralogia e de Fomento da Produção Mineral, ambas do
DNPM, ali à sua reconhecida competência técnica o brilho de
uma inteligência culta e afeita ao convívio e à inspiração de várias
conferências internacionais. The last but not the least - Rui de
Lima e Silva, eminente professor da Escola Nacional de Engenharia, da Universidade do Brasil, onde ocupa a cétedra de Geologia
Econômica e Noções de Metalurgia e da Escola Técnica do Exército,
que, também como cidadão, tem sabido dignificar o belo nome herdado de seus maiores. Eis os homens de indiscutível competência e
ilibada reputação aos quais foi confiada a relevante incumbência
de elaborar o anteprojeto da lei do petróleo. A êles me reporto, neste
ato, não de certo como recurso ao argumento de autoridade, de que
pelo comum abusamos, e sim para que no debate sôbre muitos dos
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delicados dispositivos da lei em exame, não se deixe de levar em
conta que elaborados foram pelas sumidades técnicas de melhor indicação para fazê-lo.
Siga-se ao primeiro êste outro esclarecimento: não obstante os
seguros conhecimentos que todos possuíam do objeto da tarefa a
empreender, consumidos foram na sua execução cêrca de sej.s meses de estudos e trabalhos intensos e contínuos.
Efetivamente não se poderia proceder balanço mais completo
das realidades e sutilezas do problema do petróleo do que af)_uêle
que foi efetuado. Mas nem só a técnica da pesquisa, da lavra e da
industrialização do precioso combustível fluído mereceu apurado
reexame. Também os diferentes regimes jurídicos que na Europa e
na América lhe dão o enlace e a disciplina da lei e do direito foram
cuidadosamente comparados, assim como o projetos de lei já esboçados no País, inclusive os sugeridos pelas emprêsas interessadas. Foram todos detidamente decompostos e analizados ao lume
das sugestões e advertências de consultores de renome continental, tais como Macnoughton, Hoover e Curtice.
Em suma: a experiência dos homens e dos povos mais acreditados em matéria de petróleo mereceu da Comissão maduras reflexões.
Cabe-me esclarecer, igualmente, que, ao dar início à fase construtiva do nosso trabalho, deliberamos baseá-lo no excelente anteprojeto organizado na Secretaria do Conselho de Segurança Nacional e no substitutivo sôbre êle alicerçado, redigido pelo Diretor
Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral. E, à medida que se iam concebendo os novos textos estruturais do esbôço
da lei nova, amiudávamos os nossos contactos com à Comissão de
Investimentos, presidida pelo Ministro Daniel de Carvalho e com o
General Juarez Távora, membro daquela Comissão pelo Estado
Maior do Exército destacado para acompanhar de perto a composição do anteprojeto. A redação definitiva foi procedida de consulta
aos supremos chefes dos Estados Maiores do Exército, da Marinha
e da Aeronáutica, órgãos êsses cujas opiniões, de ordinário, acatávamos como decisivas.
Isto posto, não é de crer-se que textos de lei tão trabalhados
e aferidos pelas inteligências mais variadas e esclarecidas, possam
conter as graves imperfeições que lhes são apontadas e muito menos que possibilitem a sub-reptícia transferência de nossa riqueza
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petrolífera ao poderio de perigosas emprêsas estrangeiras, conforme se propala. Poderiam os que somente agora se familiarizam com
as questões resolvidas no anteprojeto conhecê-la melhor do que os
especialistas da Comissão? Será crível que os supremos chefes militares, a cuja guarda se acham entregua.c; os transcedentes problemas da nossa segurança econômica e militar, sejam menos capazes de perceber os riscos a que o anteprojeto expõe à Nação do
que os eminentes patrícios, civis ou militares, que se animam a
combatê-lo, privados das informações que se não publicam e do exato conhecimento da posição em que se encontram alguns dos nossos mais delicados interêsses internacionais? Será o patriotismo virtude menos cultivada no recesso dos órgãos que preparam as
decisões do Conselho de Segurança Nacional e dos Estados Maiores
do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e do Estado Maior Geral do que fora dêles? Não haverá mortal contradição entre querer
reservar ao Estado, para resguardo de nossa segurança, o efetivo
e total monopólio de nossa riqueza petrolífera quando se menoscaba
a aprovação dada ao anteprojeto por aqueles supremos órgãos que,
mais do que quaisquer outros, constituem o Estado, em tudo quanto entenda com à nossa defesa econômica e militar?
Vejamos a seguir se poderiamos ter escolhido orientação diversa
da que adotamos.
FUNDAMENTOS DA ORIENTAÇÃO ADOTADA
A Comissão do Anteprojeto da Legislação do Petróleo foi construída a 14 de Fevereiro de 1947 com a declarada incumbência de:
"a) - rever as leis atinentes à pesquisa, lavra e industrialização de petróleo, gases naturais, rochas betuminosas e pirobetuminosas assim como, em parte, o código de Minas, de sorte a ajustá-los
à Constituição e às modificações recomendadas pela prática;
b) - preparar o texto de um anteprojeto da legislação de
petróleo, que abranja a mineração de petróleo, gases naturais, rochas betuminosas e pirobetuminosas, e a respectiva industrialização, bem como a distribuição, o transporte e o comércio de petróleo e derivados."
Fazia-se no ato de sua criação referência expressa ao nove
texto constitucional porque a Assembléia Constituinte acabara dE
repudiar o exclusivismo nacionalista da Carta de 1937, redigindc
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o § l.º do seu Art. 143, correspondente ao § l.º do novo Art.
153, por modo a permitir que acionistas estrangeiros participassem
das sociedades que no Brasil fôssem organizadas visando o aproveitamento dos recursos minerais e das quedas d'água. A reforma
do texto constitucional, nesse ponto essencialíssimo, processou-se
sem maiores controvérsias, e, segundo se sabe, por indireta solicitação do Govêrno, mercê das conclusões a que havia chegado precisamente o Conselho Nacional do Petróleo, conforme se vê da Exposição de Motivos n. 0 2. 558, de 6 de Maio de 1945, reproduzida na
introdução do Relatório de minha assinatura e autoria. Por conseguinte, a reação nacionalista que, neste momento, exacerba tantos espíritos, está vindo tarde demais. Oportuna ela teria sido,
quando a Assembléia Constituinte cogitava do aludido texto da
Lei Magna e até o fazia com a direta participação do Partido Comunista.
A Comissão do Anteprojeto da Legislação do Petróleo é que não
seria lícito instituir o regime do efetivo e total monopólio da exploração, pelo Estado, da riqueza, petrolífera do País. Carecia de
poder constituinte para adotar tal solução que, aliás ultrapassaria
de muito os próprios marcos nativistas da Carta de 37, na vigência
da qual o General Horta Barbosa não conseguira apoio nem mesmo
para montar a refinaria nacional dos seus mais ardentes sonhos.
Sem embargo disso, exatamente porque atenta estava para os inconvenientes e os perigos de um crime de livre exploração daquela riqueza e simultâneamente do nosso mercado interno de refinados de petróleo, por emprêsas que, não obstante organizadas
no Brasil, seriam estrangeiras e possivelmente subsidiárias das
grandes holdings que hoje preponderam no mercado mundial do
produto, à Comissão procurou, por tentativa, uma formula que conciliasse, sob um regime de firme, claro e adequado contrôle oficial,
os interêsses em presença, a saber os nossos, os dos Estados Unidos, considerados como um todo, e o das suas emprêsas petrolíferas.
Sábia e nitidamente diferençando os interêsses da grande Nação amiga da América Setentrional e os específicos das suas emprêsas, máxime os das emprêsas que também ela considera perigosas, tanto assim que as contém sob a vigilância de leis severamente
repressivas, ficamos à vontade para facilitar o acesso de seus filhos
as nossas jazidas petrolíferas, em límpido regime de amistosos entendimentos mas concomitantemente de reciprocas garantias.
-32-
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Com a devida vênia, recordaremos aos que se mostram hostis
a qualquer participação estrangeira na economia do nosso petróleo
os estupendos serviços recentemente prestados à humanidade pelos
Estados Unidos da América e pela Grã-Bretanha, de onde poderão
vir os pretendentes àquela participação. Jamais atingiremos o estadia da paz e da harmonia entre as nações, se não aprendermos
a guardar memória das horas de perigo comum, em que algumas
delas se fizeram campeãs da segurança das demais. Devemos perpétua gratidão aos povos de língua inglêsa pelo socôrro recentemente prestado à Polônia, à Bélgica, à França em suma, aos ideais da
civilização cristã, e pelos insuperáveis padrões de heroismo e de
abnegação de inúmeros de seus filhos, embora reconhecendo que,
após a vitória, outros muitos estejam tentando reduzir a moeda os
inestimáveis valores espirituais mobilizados pelos primeiros. Fiquemos, porém, certos de que os nossos melhores aliados na reação
contra os seus lamentáveis desígnios lá estão - nos Estados Unidos
e na Grã-Bretanha-, nas igrejas, nas universidades, nos centros
de cultura profissional e popular, no seio das famílias em que nasceram os mártires e os heróis do bom combate. Reagindo contra os
que transigem com os partidários da política do império por via do
dólar ou da libra, estaremos mais próximos das luzes que iluminam
a alma britânica e estadunidense do que se nos inclinassemos em
face de tal política.
Relembraremos ainda que na Carta do Atlântico a garantia do
"acesso em igualdade de condições ao comércio e às matérias-primas do mundo" foi incluída entre os princípios comuns, que deveriam nortear os povos do Ocidente no após guerra.
E que consta da Resolução n. 0 XI, por nós assinada na conferência do México, em março de 1945? que "a colaboração econômica
é essencial à prosperidade comum das nações americanas"; que
"os Estados Americanos consideram necessária a justa coordenação
de interêsses a fim de criar uma economia de abundância, na qual se
aproveitam os recursos naturais e o trabalho humano, com o objetivo de elevar as condições de vida de todo o Continente"; "que a
Comunidade Interamericana está ao serviço dos ideais de cooperação universal". Nos derradeiros tempos êsse tem sido o elevado timbre das solenes declarações internacionais de que temos participado.
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Os nobres compatriotas que combatem o anteprojeto pelo simples fato de permitir o acesso de americanos e inglêses às nossas
jazidas de petróleo, desatentos para as prudentes condições com
que êle o faz, provàvelmente assim agem esquecidos dos laços e
deveres que nos uniram na guerra e dos solenes princípios constantes dos compromissos que assumimos e que, por fôrça do Direito
Internacional, se equiparam aos textos de nossa própria Constituição. Injustificadamente confundem a ação dos trusts com a do
Stade Departament, sem reconhecerem que os primeiros, a saber
- as grandes emprêsas de ação internacional, só poderão influir
nas decisões do segundo, isto é, do órgão que responde pela política
exterior dos Estados Unidos, quando não colidam com os elevados
propósitos do Govêrno de Washington. A verdade é que nos derradeiros tempos, em parte por influência do sadio idealismo do Presidente Franklin Roosevelt, mas em parte muito maior porque também nos Estados Unidos o natural desenvolvimento do espírito
militar tudo está subordinado aos interêsses de si mesmos unitários
e imperativos da segurança comum, as majors da indústria do
petróleo tiveram de ser também submetidas a uma nova disciplina
de conduta, pela qual responde, quer o queira quer não - a White
House. Qualquer declaração que em sentido contrário fizesse o
State Departament nenhum efeito produziria na consciência dos
demais povos, sobretudo nos de origem latina, se não talvez, o de
tornar plausível à absurda calúnia propalada pela Rússia de que são
elas - as majors que o dirigem bem como ao N avy e ao War Department, - o que não seria de modo algum tolerado pelo povo
americano.
Ainda que olvidemos os profundos laços históricos que nos li-·
gam - Brasil e os Estados Unidos - não podemos ser indiferentes
aos de natureza econômica e militar que nos aproxima. Se consultarmos as estatísticas referentes ao nosso comérco exterior, verificaremos que, em 1947, de um total de exportações de ......... .
Cr$ 22. 789. 291. 000,00, Cr$ 8. 213. 967. 000,00 couberam áquele país.
A parte que tocou a todos os países da Europa, inclusive a Grã-Bretanha, não excedeu de Cr$ 7. 777. 785. 000,00. E no atinente às
nossas armas de defesa, basta seguir com os olhos um dos desfiles de nossas tropas, uma das revoadas de nossos aviões, ou uma das
saídas das nossas belonaves de construção recente para logo nos·.
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vencermos da importância dos nossos entendimentos de caráter
militar mantidos com o Govêrno de Washington.
Em suma: podemos e devemos adotar na defesa de nossO'S interêsses tôdas as medidas que julgarmos convenientes, e o anteprojeto as contém numerosas, precisas e acertadas; mas não devemos
nem podemos considerar inimigos os estrangeiros que visem mobilizar em proveito comum e no da humanidade as nossas riquezas
naturais, máxime se oriundos de países da comunidade Americana.
FÓRMULA ENCONTRADADA PARA A COMPOSIÇÃO
DOS INTERJ!:SSES
Ora, a fórmula encontrada pela Comissão para compor os
aludidos interêsses em presença - a saber os nossos, os dos Estados
Unidos da América, sabidamente interessados na descoberta e no
aproveitamento das nossas jazidas, e os das emprêsas para isso organizadas, consistiu em separar o mercado interno do externo e em
facilitar o aproveitamento do petróleo destinado à exportação a emprêsas nacionais que poderiam ser construídas por acionistas e
estrangeiros e em reservar a emprêsas nacionais de contrôle seguramente garantido a acionistas brasileiros, o transporte e a refinação do petróleo destinado ao consumo interno.
Assim procedendo, teve a Comissão em vista:
1.o - apressar a descoberta no menor prazo possível do maior
número de nossas estruturas petrolíferas;
2.º - fundar, em sólidas bases, a indústria nacional de refinação e transporte do petróleo de consumo doméstico.
A fim de que o Estado pudesse manter sôbre tôda a economia
do petróleo uma eficaz ação de contrôle, a Comissão, inspirada
no "Petroleum (Production) Act'', de 1934, da Grã-Bretanha, e nas
insistentes advertências ao digno General Horta Barbosa, aperfeiçoou a fórmula adotada, mantendo na propriedade da União, mas
na propriedade privada, na propriedade integral, ~nalienável e imprescritível, as jazidas de hidrocarbonetos fluídos existentes no País,
e reservou ao Govêrno Federal o privilégio do seu aproveitamento,
permitindo-lhe efetuá-lo por administração direta, por empreitada ou por via de autorização e concessão.
Os que insistem em combater o anteprojeto por serem partidários da chamada solução Horta Barbosa, assim procedem segundo
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suponho, por mero equívoco. Fascinados pelos argumentos produzidos por aquêle eminente brasileiro nas primeiras conferências que
proferiu nesta Capital e na de São Paulo, nem mesmo se dão conta de que a Comissão também os examinou, um por um, admitindo
a procedência de não poucos. Daí o haver incorporado à redação final do anteprojeto, com o pleno assentimento das autoridades ouvidas, se não a idéia de um monopólio efetivo, direto e total do
Estado, incompatível com o espírito da Constituição, ao menos a do
indireto monopólio resultante do regime de propriedade das jazidas
de petróleo e do privilégio assegurado ao Govêrno para explorá-las
e aproveitá-las.
Eis o texto fundamental sôbre que se erige todo o sistema do
anteprojeto:
"Art. 1.º - São mantidas no domínio privado da União, como
bens inalienáveis e imprescritíveis, as jazidas de petróleo e de outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros existentes no território
nacional.
§ 1.º- O seu aproveitamento econômico fica subordinado:
I - ao propósito de garantir à Nação a maior participação
possível nas vantagens resultantes da utilização de sua riqueza petrolífera;
I I - às exigências do consumo interno de petróleo e derivados;
III .- à necessidade de manutenção de reservas naturais de
óleo bruto;
IV - à conveniência de proscrever processos não admitidos
pela melhor técnica de exploração.
§ 2. 0 - Para atingir êsses objetivos são declaradas de utilidade pública e, por fôrça do Art. 146 da Constituição, da exclusiva
competência da União, a pesquisa e a lavra das jazidas indicadas
neste artigo, bem como a refinação de petróleo, nacional ou importado, e o transporte, por meio de condutos ou navios-tanques, de hidrocarbonetos fluidos de qualquer origem.
§ 3. 0 - A União executará, por administração direta ou contratada ou por via de autorizações e concessões, as operações referidas no parágrafo anterior e regulará o comércio do petróleo
e derivados."
Se as jazidas pertencem ao domínio privado da União; se são
inalienáveis; se são imprescritíveis; se somente podem ser apro-
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veitadas pelo Govêrno; se o anteprojeto, na sua enorme elasticidade
faculta até mesmo o aproveitamento de tôdas as jazidas por administração direta do Estado, que faltará para tornar-se realidade
o plano Horta Barbosa? Sàmente isto: a vontade de fazê-lo e meios
financeiros e técnicos suficientes.
Considerando que êsses meios poderiam faltar, o anteprojeto
possibilita ainda o aproveitamento por via de emprêsas delegadas
que, no caso, serão as titulares das autorizações e concessões.
E a fim de que bem caracterizada ficasse a natureza da concessão que institui, formulou de maneira clara, exata e sistemática, as condições sob as quais há de ser exercida.
Firmados êsses postulados básicos, nada havia a temer das emprêsas estrangeiras que procurassem o nosso País, nem mesmo das
mais potentes holdings. Em primeiro lugar porque a concessão
que lhes poderia ser outorgada não envolveria jamais qualquer parcela de propriedade; em segundo, porque, organizadas no Brasil e
sujeitas às suas leis, não poderiam lançar mão dos expedientes
mais ou menos suspeitos de que são useiras e vezeiras e teriam de
observar os dispositivos incluídos no anteprojeto com o fito de distinguir e clarear os seus atos de que devessemos ter conhecimento;
em terceiro, porque mantido em mãos brasileiras, do Estado ou de
emprêsas de contrôle nacional, o abastecimento interno, não poderiam elas, em circunstância alguma, impor-nos, pelos preços de
seu exclusivo interêsse ou arbítrio, à compra dos refinados obtidos
com o petróleo extraído de nosso território.
Atendendo a que as leis vigentes negam o acesso de emprêsas
estrangeiras às nossas jazidas de petróleo e que o anteprojeto deveria consentí-lo, a Comissão, com o fito de acelerar a montagem
das refinarias de que carecemos, foi mais longe. Subordinou a exportação do petróleo, à previa condição da existência das aludidas
refinarias, dêsse modo sugerindo a colaboração financeira que deveria facilitar a sua montagem.
Cabe aqui o destaque de um outro esclarecimento. Porque no
Relatório considerássemos essa colaboração como o preço inicial a
ser pago pelo aproveitamento de nossas jazidas, julgou-o por demais barato o digno Deputado Hermes Lima. Ao que parece, o arguto e culto líder do Partido Socialista Brasileiro não percebeu que
dito preço era apenas correspondente ao puro e simples acesso legal às referidas jazidas, supondo que nenhum outro fôsse recla-
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mado. Ora, além dêle, as emprêsas que requererem concessões, terão de pagar as demais taxas e regalias (royalties) previstas no anteprojeto, sendo que as últimas, próprias da lavra, variam de 10
a 14% da produção dos poços, consoante à província em que ela
se efetue. Por derradeiro, findo o prazo da concessão, terão de devolver ao Govêrno os campos petrolíferos e as instalações que nêles
se encontrarem. Bem se vê, pois, que o preço a que se refere o Relatório na parte criticada é tão somente do acesso às jazidas, impedido pela lei em vigor .
Convenhamos em que, aceita a fórmula do anteprojeto, a posição da União em face das emprêsas concessionárias é positivamente vantajosa. Não empata capital algum, salvo o representado
pelos poços produtivos. Não enfrenta o menor risco, por isso que
o temível risco das perfurações infrutíferas corre exclusivamente
por conta dos respectivos titulares de concessões. Incorpora às suas
reservas, áreas possivelmente petrolíferas em fase avançada de pesquisa. E ao têrmo da concessão, recebe a estruturas não esgotadas, com as respectivas instalações, estruturas que serão de possibilidades tanto maiores quanto maiores forem as áreas da concessão
revertida.
Sustentar que, a despeito de tais resultados e resultados seguros, deve o Govêrno empregar nas onerosas paradas do jôgo constituído pela pesquisa do petróleo os bilhões de cruzeiros arrecadados
de outras fontes e para outros fins, pode sorrir aos que costumam
ceder ao gosto da aventura ou aos ciumes do nacionalismo irrefletido, mas não aos que aprenderam a amar o Brasil na escola da
confiança e da prudência e aos verdadeiros estadistas. Concordamos, sem dúvida, em que o Govêrno o faça, mas somente quando
esperanças não haja de solução mais favorável, ou então, parcialmente, para garantir-se uma posição que confirme, no terreno da
ação direta, o contrôle que o anteprojeto lhe confere.
ALCANCE DA PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA
Que terá a Comissão oferecido ao capital estrangeiro, a êsse capital gerado no jôgo do petróleo e a êle afeito?
As seguintes vantagens:
- Facilidades de pesquisas em extensas áreas exclusivas;
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- Aproveitamento das jazidas descobertas, sob condições contratuais de seu livre aceite;
- Largas margens de lucro, dependentes da maior exportação
possível das disponibilidades de petróleo bruto ou refinado;
- Certeza de amortização e retôrno das quantias investidas em
instalações de lavra, transporte e refinação do petróleo destinado
à exportação;
- Garantia de rápida proteção judiciária em face de qualquer
lesão de seus direitos por desvio ou abuso de poder.
Se considerarmos que poços de petróleo há capazes de ressarcir, com largo excesso, tôdas as pesadas inversões consumidas pela
sua busca, não se poderá negar que o anteprojeto abre fundas perspectivas de lucro às emprêsas que requererem as concessões nêle
previstas.
Contudo, - e o esclarecimento é de maior importância, - há
manifesto engano da parte dos que supõem que as emprêsas interessadas na exploração do nosso petróleo o receberam satisfeitas.
Posso afirmar que, bem ao oposto disso, se mostram inteiramente
infensas às condições estatuídas. Outra, bem diferente, era a sua
expectativa. Julgavam que entre nós poderiam conseguir condições
pelo menos idênticas às das Caraíbas, em virtude das quais fácil
lhes seria, sob a forma de um tácito cartel, instituir o seu monopólio de exploração livre e total não só do nosso petróleo mas também do nosso crescente mercado interno. Mas não nos preocupemos com isso. Informado de tal resistência perante a qual não pretende ceder, o Govêrno cogita, em caráter extraordinário, por meio
do Plano SALTE, de um enérgico esfôrço de ampliação das atividades do Conselho Nacional do Petróleo.
Por mais que ao preclaro Presidente Artur Bernardes pareça que pouco lhes custará conseguir o contrôle de nossas refinarias tão somente com 40% das ações de voto, não se animam a
tentá-lo. Por quê? Porque sabem que teriam de observar a lei brasileira, particularmente a nossa novíssima Lei de Sociedades por
Ações, redigida por quem conhecia a fundo os vícios inerentes a
êsse tipo de sociedade mercantil.
Tranqüilizem-se os que se alarmaram com as revelações do
livro Trusts e Carteis, do Prof. Lewinsohn. Os abusos e manobras
ali denunciados são possíveis nos Estados Unidos da América, onde
cada Estado cria, como melhor entende, as suas corporations,
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sendo que o de New Jersey, sede da Standard Oil Co. culmina
entre os que mais os facilitam. No Brasil a lei é uma só, inspirada
nos melhores modêlos europeus. No Brasil os Conselhos de Administração e os órgãos de direção de sociedades anônimas estão hoje
disciplinados e contidos por dispositivos adequados, que fulminam
de nulidade seus abusos de poder e suas manobras contrárias à
"affectio societatis".

A maioria de 51 % de ações de voto poderia, de fato, permitir
a fraude no intuito de conservar em mãos de brasileiros o contrôle
das refinarias; jamais a de 60%.
Por outro lado, nas Caraibas as concessões que são outorgadas
às emprêsas de petróleo envolvem o domínio útil, embora resolúvel, das áreas em lavra. O domínio direto permanece com os Es·
tados respectivos, sendo inalienável; mas, obtida a concessão de
pesquisa tudo mais fica ao inteiro sabor do seu titular que, de fato,
se investe no pleno gôzo da propriedade das jazidas. Daí talvez a
displicência com que as empresas negligenciam à prestação dos
informes reclamados pelas autoridades que lhes fiscalizam os atos,
conforme relembrou o General Horta Barbosa em uma de suas
conferências. De uma concessão inicial de pesquisa resultam todos
os demais direitos característicos da propriedade, a saber, o de lavrar, transportar, refinar e vender o petróleo extraído e o de ceder
a terceiros o objetivo da concessão, com todos os seus valores reais
potenciais, e até imaginários.
Na concessão admitida pelo anteprojeto cogita-se de cousa muito diversa. O que se concede não é a área em que por ventura se
encontre a jazida, nem mesmo é a jazida: é sim o uso do privilégio
de aproveitá-la, reservado ao Govêrno, o que vale dizer - o seu
simples usufruto.
Dir-se-á, em se tratando de petróleo, a concessão da jazida
acompanha de fato a do direito de aproveitá-la. Teoricamente a
hipótese pode verificar-se, mas só teoricamente, porque na prática,
emprêsa alguma, digna dêsse nome, se disporá a permanecer na
dependência de pequenas áreas de fácil esgotamento. Grandes áreas
que cubram uma grande estrutura ou algumas estruturas menores, são sempre necessárias. ~sse ou aquêle poço pode exaurir-se,
mas não é provável que se exgotem, no prazo da concessão, tôdas
as áreas que a componham. Bem é de ver, por conseguinte, que a
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sua reversão - findo aquêle prazo, não acarreta tão somente a entrega de instalações que poderão ser aproveitadas nas áreas mais
próximas de reserva nacional. Acarretará também em muitos casos
a entrega de estruturas ainda produtivas.
DO RECôNCAVO BAIANO A BACIA AMAZôNICA
A ausência do hábito de ver mentalmente, nas devidas proporções, as áreas geodésicas a que se reporta o anteprojeto, responde
por muitas reações a que êle tem dado lugar. Os partidários da exploração de tôdas as nossas possibilidades petrolíferas em regime
de monopólio oficial, pelo comum nem mesmo visionam a imensidão das nossas províncias geológicas de formação não metamórfica.
Acostumaram-se a pensar nas áreas do Recôncavo Baiano, que se
perdem como cabeças de alfinête na escala dos mapas que figuram
a Bacia Amazônica. E, no entanto, naquela pequeníssima área de
5. 000 hectares perfurados, dos quais somente cêrca de 646 foram
achados petróliferos, a Nação já inverteu quantia aproximada de
300.000.000 de cruzeiros. Se multiplicássemos por cem aquela área e
os gastos considerados ainda assim teríamos 500 . 000 hectares, que
pouco apareceriam nos mapas que se escalam por quilômetros quadrados, e a cifra em moeda seria de 30 bilhões de cruzeiros!
Diante das dimensões de nossas províncias petrolíferas passa
a carecer de fundamento um outro temor dos dignos concidadãos
que se manifestam contrários à aprovação do anteprojeto. Refiro-me à possibilidade da rápida exaustão de nossas jazidas uma vez
sujeitas à um regime de lavra intensa ede livre exportação, por parte
de poderosas emprêsas estrangeiras. Recordarei que tal têm sido o
regime em vigor nos Estados Unidos e, sem embargo disso, se
tomarmos como seu ponto de partida o primeiro poço de Titusville,
perfurado pelo Coronel Drake, em 1859, verificaremos que perdura
por quase um século, sem que a reserva petrolífera esteja próximo
de extinguir-se. Além disso, há no anteprojeto acertados dispositivos que atalham o apontado risco.
E' ainda o apêgo mental às pequeníssimas áreas da pesquisa
já efetuada que leva os nossos opositores a censurar-nos quando
afirmamos nossa manifesta escassez de recursos técnicos para enfrentar sozinhos a tarefa do aproveitamento do nosso petróleo. Jamais negamos o valor individual dos técnicos que possuímos. Con-
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siderámo-los excelentes e dignos de inteira confiança. O que não
nos cansamos de dizer é que são numericamente insuficiêntes. E
a prova de que o são nós a temos na própria e pequeníssima área
explorada na Bahia, cujos trabalhos somente puderam ser intensificados depois de contratados os serviços técnicos da reputada firma
"De Golyer and Mac Naughton'', de Dallas, Texas, da "Drilling and
Exploration Co. Inc'', da California, de "United Geophysical Company, S. A., e finalmente da "Schlumberger Surenco", de Caracas,
esta última para confecção dos perfis elétricos dos poços perfurados.
Não nos vexemos de haver apelado para os serviços técnicos
de empresas americanas, apesar do seu avanço sôbre nós, o México e a Argentina acabam de fazê-lo por igual. Não confundamos
tãopouco as empresas técnicas que nos Estados Unidos se organizam para o escrupuloso exercício das missões a que se devotam com
as outras, com as que saem pelo mundo movidos por insaciável
afan do lucro. Nas primeiras como que domina o "Scholar", o universitário que se enamorou da arte e da ciência e que, em qualquer
recanto ermo e remoto do planeta conserva no espírito a firme e
serena claridade de um nobre ideal, que é o de servir.
Essa é também a perpétua claridade que ilumina esta casa,
onde se rende culto à ciência e à técnica e onde se ama o Brasil com
extremos filiais.
Apelando para êsse sentimento concito-vos a prosseguir no
acurado estudo do anteprojeto do Estatuto do Petróleo que sabemos passível de muitos retoques, mas sem esquecerdes que resultou
dos intensos e sustentados esforços que na sua elaboração consumiram os vossos dignos colegas da Comissão que tive o privilégio de presidir e que igualmente passou pelo rigoroso exame daqueles outros supremos técnicos a que a Nação se abandona nas
horas mais aflitivas que decidem do seu destino.
Se o fizerdes, repassando as dificuldades e hesitações que ti~
vemos de superar no decurso de sua elaboração, acabareis reconhecendo que êle concilia os antagonismos, quer de interêsses quer de
sentimentos e opiniões, inerentes à política do petróleo, e abre
dilatados horizontes à prosperidade do Brasil.

O PROBLEMA DO PETRÓLEO NACIONAL
Almirante Juvenal Greenhalgh

(Conferência realizada no Clube Naval em 12 de Maio de 1948)
A nenhuma classe interessa mais a existência do petróleo no
Brasil do que à marinha em geral e em particular à Marinha de
Guerra.
É que sua razão de ser é o navio e o navio de guerra moderno
só se move a petróleo.
Vem o petróleo nacional, embora quase ausente, inflamando a
opinião pública sôbre o problema de sua economia pôsto em foco
pelo elevado sentimento patriótico de dois eminentes brasileiros,
representantes do que de mais alto temos em valores morais no
País, os Exmos. Sr. Generaü; Júlio Caetano Horta Barbosa e Juarez
do Nascimento Fernandes Távora.
Ainda que não tenha, até então, por nenhum dos seus membros se manifestando sôbre o assunto, vem a Marinha acompanhando com apaixonado interêsse as discussões que se têm travado em
os setores de atividades sociais do País, sôbre as soluções que são
alvitradas, para que êsse problema, de básica importância para o
futuro da nacionalidade, seja resolvido de modo a servir aos seus
mais superiores interêsses.
É tempo, porém, que algum membro dessa classe que alguém
já chamou de "A Grande Silenciosa" mesmo sem valia que seja a
sua contribuição por deficiência de valor pessoal, como é o caso,
entre na arena pública dêsses debates para manifestar êsse interêsse
da classe por assunto que tão de perto toca ao desempenho das
responsabilidades máximas das suas funções. E, por isso, aqui estou eu nessa fogueira, com o consôlo de que não o é muito voluntàriamente mas, por honrosíssimo convite que me foi feito, o que
me animará a suportar com resignação as queimaduras que, por
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acaso, venha a sofrer. E devo declarar, de princípio, que não estou
delegado para falar em nome da Marinha e nem mesmo no de
algum dos seus membros. Vou exprimir apenas a minha opinião
pessoal.
O problema, iluminado pelo alto valor intelectual dos que o
vêm discutindo, tornou-se de tal maneira claro, que é possível, hoje,
reduzi-lo à sua expressão mais simples em uma equação e uma só
incógnita, uma vez que podemos eliminar tôdas as outras que, no
estudo, se forem apresentando.
Senão vejamos.
A 1.ª incógnita, cujo valor fundamental e eliminatório é preciso
conhecer para a continuação dêsse estudo, está na pergunta:
Temos petróleo industrialmente explorável no território nacional?
Como resultado da experiência adquirida até agora, o petróleo
industrialmente explorável se encontra na generalidade dos casos
nas rochas sedimentárias marinhas de formação mesozóica e cenozóica, chamando-se oleígenas aquelas em que o petróleo se forma e
oleíferas aquelas onde êle se armazena. Estas últimas são geralmente constituídas por arenitos em cujos poros o óleo se acumula
por pressão hidrostática, para o que é indispensável a existência
de uma estrutura fechada constituída por sedimentos argilosos impermeáveis.
Pois bem, tais rochas ocupam no País uma área que o General
Juarez Távora avalia em 3 milhões de Km2, o que na pior das hipóteses, em uma estimativa anterior, será de 2.335.850 Km2 ou
sejam 27 % da área total.
No substancioso, erudito e altamente informativo relatório
apresentado pela douta Comissão que o Conselho Nacional do Petróleo encarregou de elaborar um anteprojeto de Estatuto do Petróleo, essa área é localizada nos seguintes pontos:
Norte do Solimões, entre a fronteira da Colômbia e o
Rio Negro.
Sul do Solimões, entre a fronteira do Peru e o divisor
Juruá-Purus e Rio Tefé.
Bacia hidrográfica do Purus e Madeira, compreendendo a faixa meridional do Solimões, a partir do divisor Juruá-Purus e Rio Tefé até o Rio Canumã.
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Bacia hidrográfica do Baixo Amazonas e costa do Pará.
Piauí e Noroeste da Bahia.
Costa Nordeste, do Ceará a Alagoas.
Costa Leste, de Sergipe ao Rio de Janeiro.
Norte da Bacia hidrográfica do Paraná, ao Norte do
Paranapanema e a Leste do Paraná-Santa Catarina.
Rio Grande do Sul.
Nordeste da Bacia hidrográfica do Paraná e bacias hidrográficas do Alto Araguaia e Paraguai.
Centro Oeste, compreendendo as Bacias do Alto Xingu,
Alto Tapajós e Alto Madeira.
Mediante pesquisas realizadas em parte mínima dessa área, já
foi encontrado, como é sabido, petróleo em quantidade merecedora
da montagem de uma pequena refinaria, já providenciada pela
Govêrno.
Dentro dessa área é a mesma a formação geológica dos terrenos
de fronteira do Brasil com os países limítrofes, principalmente, na
parte do Acre em frente ao Peru e à Bolívia, nos quais já foi constatada a presença abundante de petróleo.
Não há, além disso, em parte alguma do mundo, e principalmente na América do Sul, área tão extensa de terrenos propícios
à sua existência que, em se procurando não se encontre.
Não tem, igualmente, o petróleo simpatias por nacionalidades
e não seriam as linhas de fronteiras traçadas pelos homens que
iriam harrar-lhe o caminho nessas linhas, além das quais êle existe
em abundância, na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia e no Peru,
sendo que neste, as exudações na região de "Montanã" ficam a pouco
mais de 30 quilômetros da nossa fronteira.
Só por um capricho divino não teríamos petróleo e muito petróleo em nosso território. Mas disso não há perigo, pois Deus sempre
estêve do nosso lado, além do que da sua existência já se tem prova
irrefutável no Recôncavo Baiano.
A incógnita então já perde sua complexidade e simplifica-se
nesta outra:
Onde nesse território se encontra o petróleo?
É preciso buscá-lo e vem então daí o reconhecimento e a pesquisa que constituem as partes mais difíceis e ingratas do problema, as únicas duvidosas em todo o curso da sua solução e que demandam o árido e complexo conhecimento dos geólogos, dos geo-
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químicos e dos geofísicos com a aparelhagem e processos que representam conquistas da ciência contemporânea na ganetometria,
gravimetria, eletricidade e sismografia.
Da pesquisa resulta a locação dos poços pioneiros e começa aí
então a prospecção propriamente dita, com todo o custoso equipamento de sondagem, em operação de alto custo unitário.
O êxito dessa operação depende de uma dose de azar, que a
ciência vai procurando suprimir com o aperfeiçoamento dos seus
processos, mas nela se arrisca o capital empregado e o trabalho
produzido em proporção que ainda é relativamente grande.
No Iraque, capital e trabalho inglêses foram empregados aos
montes durante mais de dez anos em pesquisas infrutíferas.
Passadas tais pesquisas para as mãos dos americanos, ou porque
empregassem processos mais modernos, ou maior soma de capital
ou ainda porque de muito lhes adiantasse a experiência anterior,
mas, positivamente, com maior dose de sorte, encontram êles em
pouco tempo uma das maiores jazidas petrolíferas do mundo.
A sorte, só a sorte, muitas vêzes decide a descoberta do petróleo
como aconteceu na Argentina, nos campos de Rivadávia, onde ao
perfurar o solo para encontrar água, veio pela sonda o precioso
combustível.
Outras vêzes, ainda é a sorte quem atenua os prejuízos das pesquisas sem sucesso, desviando os propósitos para outros fins, como
foi o caso das sondagens em Sergipe, que, não revelando petróleo,
deram com imensas e preciosas jazidas de salgema.
De qualquer forma, nessa operação, a perseverança é a principal qualidade e no fim, sempre premiada.
Descoberta por fim a jazida como um presente de Deus ao
homem, êste avalia aproximadamente a sua possança. A jazida
se transforma então em mina e a operação que se segue é a sua
lavra, com a qual se inicia a economia propriamente dita do petróleo, onde as incertezas desaparecem e a sua produção pode ser
sujeita a regras matemáticas.
Essa economia tem 4 partes perfeitamente distintas:
a
a
o
a

lavra
refinação
transporte e
distribuição.
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Para a lavra é necessário o custoso equipamento da extração
que trabalha, também, em elevado custo de operação.
Esta parte demanda técnicos de alto valor que possam orientar
os seus trabalhos de modo a obter da jazida o rendimento máximo.
Começam então a correr, por conta da lavra, as despesas da
continuação da prospeção, que não cessa mais, na descoberta de
novos poços que vão substituir os que se esgotam.
Ainda há que contar aí com as despesas da instalação do pessoal, que muito cresce nessa etapa, muitas vêzes em lugares desertos e inóspitos que é preciso sanear e tornar habitáveis, assim
como aquelas despesas provenientes da armazenagem do produto
extraído.
A parte da refinação também requer equipamento de elevado
custo e pessoal especializado.
A dos transportes exige a ligação da mina à refinação e desta
aos centros de consumo, por caminhos que, muitas vêzes, é preciso
construir para a instalação de canalizações (oleodutos) ou para
ser percorrido por veículos tanques em ferrovias ou rodovias. O
caminho marítimo, o principal elo de ligação interestadual do país,
se faz por meio de navios-tanques.
A última etapa, a da distribuição, é mais de função comercial.
Ela exige postos de armazenamento e venda, nos milhares de centros de consumo do País.
Para o transporte e a distribuição só nos falta a parte material, pois a técnica dessas duas etapas não é especializada e sim
de ordem geral, podendo ser aproveitada da que possuímos em
setores de outras atividades do País.
Mas, para a pesquisa, para a lavra e para o refinamento, precisamos de aparelhos, de equipamentos e de pessoal técnico que
não produzimos nem temos no País.
De fato, a nossa incipiente industrialização ainda não produz
a aparelhagem necessária, e a deficiência de técnicos nacionais
nesses assuntos é de tal ordem que durante a guerra, havendo o Govêrno dado licença a técnicos estrangeiros para realizarem pesquisas
e prospeções de minérios no interior do País, não encontrou, como
lhe foi sugerido, técnicos nacionais para acompanhar os trabalhos
dessas missões estrangeiras que, só em dado momento, excedia de
uma centena. É de ver o prejuízo que tivemos com isso, pois os
resultados dos trabalhos e descobertas feitas por essas Missões,
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preciosíssimas para nós que desconhecemos quase tudo do nosso
próprio território, não nos foram, com raras exceções, reveladas,
e estão de certo ciosamente entesouradas nos cofres dos governos
de países estrangeiros.
Tais equipamentos e tais técnicos podem no entanto ser obtidos com facilidade do estrangeiro, como foi declarado de maneira
peremptória pelo General Horta Barbosa em sua conferência realizada no Clube Militar em 30 de julho de 1947, e que baseou essa
declaração na experiência adquirida na direção do Conselho Nacional de Petróleo em uma das suas mais gloriosas fases, a do início
da prospeção e lavra do petróleo no Recôncavo Baiano.
Em verdade ainda trabalham nessa província geológica, por
nossa conta, as seguintes organizações ou técnicos americanos:
De Golyer & Mac Naughton - como consultora do Conselho
Nacional do Petróleo.
Schlmberger Surenco - nos perfis elétricos.
United Geophysical Company S. A. - nos trabalhos de geofísica.
Drilluig & Exploracion Company Inc - para os trabalhos de
perfuração.
Geólogos Americanos P. Hastings Keller e Arthur Melvin Holt.
Earle F. Taylor, Donald F. Campbell - para os trabalhos da
respectiva especialidade.
lilsse fato desfaz a idéia do bicho papão que fazemos dos trustes.
Seu poder não é bastante grande para interferir na aquisição dos
meios de produzir petróleo fora do seu contrôle.
Ainda mais, seu poder não é bastante grande para impor a
venda de seus refinados, como é prova o caso do Uruguai, que lhes
compra o óleo cru e os refina à sua custa, auferindo os respectivos
lucros que, então, os trustes deixam de embolsar.
Havendo assim possibilidade e facilidade de adquirir tudo o
que precisamos para pesquisar, lavrar, refinar, transportar e distribuir o petróleo, fica o problema reduzido a uma só incógnita obter os recursos financeiros para contratar técnicos, comprar equipamentos de pesquisa, prospecção, lavra, refinação, transporte e
distribuição, custear as respectivas operações. O problema torna-se
então vulgaríssimo, apresentando a mesma dificuldade que a dos
demais problemas nacionais, chamados de base da economia nacional.
-33-
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E como a todos êles, ocorre a mesma pergunta - onde está
o dinheiro para isso realizar?
São de fato muito limitados os recursos financeiros de que dispomos e essa é uma das considerações que, entre outras, nos estão
impondo a necessidade de fixar uma política econômica ainda não
existente e que consistiria, uma vez estabelecidas suas diretivas,
em dar, de acôrdo com essas diretivas, a êsses problemas que são
designados pelo n. 0 1 e por muito numerosos já podiam constituir
uma classe - a classe "A" - uma ordem de prioridade no ataque
à sua solução previamente estudada, uma vez que não podemos
atacá-los todos ao mesmo tempo. Dêsse modo, empregar-se-ia racionalmente o pouco que temos dêsses recursos em vez de dispersálos a êsmo sem qualquer critério, em objetivos, por vêzes, de importância secundária.
Mas, mesmo limitado, com quem se encontra êsse capital?
tlle está com todos nós. Com os que estão presentes nesta sala
e com os que dela estão ausentes, em todo o vasto território do País.
Nos nossos bolsos. Em móveis nas nossas casas. Nas contas-correntes em bancos. Nos títulos que possuímos ou em quaisquer valores, e nos cofres das pessoas jurídicas de direito privado ou público, das quais somos parte.
No modo de obter êsses recursos financeiros residem quase tôdas as divergências dos que estão discutindo, no momento, as diretivas a dar à aconomia do petróleo Nacional.
Sôbre o assunto duas correntes se formaram.
Uma deseja a nacionalização da produção, pelo emprêgo de
recursos Unicamente nacionais e estatais. A outra, por julgar êsses
recursos inexistentes ou tão pequenos, que possam dar, em tempo e
volume, a necessária expansão à produção do petróleo, propõe que
se lance mão de recursos estrangeiros que associados aos nossos e
guardadas condições que se supõem capazes de assegurar o nosso
domínio sôbre a produção, possam desenvolvê-la de modo a que sirva
ao consumo interno, e também à exportação para o fim de obter
divisas nos mercados estrangeiros que nos permitam a importação
de bens de produção, entre os quais, os necessários à economia do
próprio petróleo.
Obedece às diretivas desta última corrente, a Comissão nomeada para estudar o assunto, da qual emanou o projeto atualmente em discussão no Congresso.
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Devo declarar que minha opinião está situada em águas calmas,
entre as duas correntes. Penso com a primeira delas que o petróleo
deve estar no contrôle absoluto do Govêrno em todo o ciclo da sua
economia. Mas penso com a segunda que êsse contrôle não ficará
afetado com a colaboração dada, em certas condições, pelas pessoas
físicas ou jurídicas de direito privado nacionais ou estrangeiras,
divergindo dela, no entanto, quanto a achar imprescindível a colaboração destas últimas, isto é, a colaboração estrangeira de recursos financeiros, única espécie de recursos que nos faltam, pois, como
já foi dito, com êles, obteremos todos os outros.
Vêm estas duas correntes, pelos debates que têm trocado, agitando o sadio interêsse da opinião pública.
A obtenção de recursos financeiros estrangeiros em assunto
que no momento quase que a nós só interessa, não pode apoiar-se
em razões sentimentais.
Em matéria de petróleo não há amizade, nem boa vizinhança,
nem coisa semelhante. O que há é só petróleo.
Não nos devemos zangar por isso. Mesmo entre irmãos a comunidade de interêsses é muito restrita. E da América do Norte,
nação embora irmã e amiga da qual pensamos receber tais recursos,
não devemos esperar nem pedir auxílio em matéria de tão vital
importância, que possa representar para ela um sacrüício em nosso
proveito, sem as devidas compensações.
Antes porém de tratar de recursos estrangeiros, impõe-se uma
investigação sôbre a existência de recursos nacionais em face à grandeza do empreendimento.
Vejamos em primeiro lugar os recursos do capital privado.
Depois de descoberto o petróleo, não há dúvida que para a lavra, a refinação, o transporte e a distribuição, capitais nacionais
aparecerão, dada a segurança e lucros que o negócio apresenta.
Onde há dúvida de encontrá-los é para o custeio da pesquisa
até encontrar o petróleo.
Não que êle nos falte mas que queira nisso arriscar-se, o que
é bastante diferente.
o capital particular brasileiro, de fato pouco abundante, é
principalmente muito tímido, e, portanto, pouco aventureiro.
:&:le reflete uma tendência de grande maioria do nosso povo de
preferir, ou o emprêgo especulativo, de lucro certo, grande e rápido
ou aquêle em que o pequeno lucro é compensado por uma grande
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segurança, sem o risco que promete grandes vantagens, uma vez
que êsse risco tenha a necessidade de ser vencido pelo esfôrço e
pela luta.
Tal tendência, que deve ser combatida a todo transe, é no
entanto animada pela conconcessão que faz aos bancos de pagar
altos juros de depósitos a prazo curto ou longo e também pela emissão de títulos da Dívida Pública altamente remunerados.
Tais fatos estão criando no Brasil uma classe de agente, altamente prejudicial ao progresso do País porque não se incorpora
nas fileiras já tão ralas das suas fôrças produtivas, e que tem por
ideal um lugar no funcionalismo público, seguro, estável e de responsabilidade diluída, sem as canseiras de lutas ou iniciativas arriscadas. Essa mentalidade leva uma grande parte do povo brasileiro a empregar suas economias em conta-corrente nas Caxias Econômicas ou em bancos, sem perigo de falência, com juros altíssimos
para o nenhum risco que correm ou esfôrço que despendem.
Vai constituindo uma das preocupações mais sérias da administração do País o número sempre crescente dos que nessa classe
se incluem e dos que aspiram a ela pertencer e que, embora mal remunerados, vêm, pelo seu número excessivo, consumindo a maior
parte das rendas públicas.
Nunca seremos um grande País se conservarmos essa mentalidade que transforma uma parte da nossa população válida em
pensionistas do Estado e das Caixas de economia.
Tal capital, levado às caixas dos bancos, já então transformado em capital bancário, vai entrar nas nossas fôrças produtivas,
pelos juros altíssimos que cobra conseqüentes dos altíssimos que
paga, como veneno que as intoxica e lhes traz, quase sempre a morte,
em vez de, como seria razoável, trazer-lhes a vida e o desenvolvimento.
Urge uma lei que, proibindo aos bancos o pagamento de juros de
depósitos de curto prazo e reduzindo ao mínimo os de longo prazo,
venha integrar, na economia Nacional, êsse imenso capital que
vive estático, inútil e pernicioso nas caixas dos bancos, passando a
dar-lhe o dinamismo sadio que traz o progresso e cria a riqueza.
Tivéssemos já essa lei e tenho a certeza que encontraríamos no
capital privado, como se encontra em todos os países que a têm,
os recursos necessários a enfrentar os riscos mas também os muitos
prováveis e grande8 lucros decorrentes do seu emprêgo na pesquisa
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e na prospecção do petróleo, como no de outros fins igual importância para o progresso do País.
Embora, sem tal lei e conseqüentemente em circunstâncias desfavoráveis, já temos uma experiência nesse assunto com a organização da Companhia Mato-Grossense de Petróleo incorporada em
1937 pelos Srs. Monteiro Lobato e Vítor Amaral Freire com o capital de 20. 000 contos, totalmente subscrito, segundo creio.
Mais recentemente, menos de um mês atrás, a Companhia Itatig, que de longo tempo vem fazendo sondagens em Sergipe na
prospeção do petróleo, custeadas unicamente por capital privado
e sem qualquer proteção governamental, declarou em seu último
relatório que o aumento de capital anunciado de 20 para 40 mil
contos foi todo subscrito com um excesso de 10. 000 contos.
Mas qual o capital preciso a dar à indústria nacional do petróleo o necessário desenvolvimento?
É impossível prever. Depois da sorte que tivermos em encontrar, em tempo curto ou longo, as jazidas, nessa imensa área onde
há, aliás, tôda a certeza de encontrá-las.
Na Venezuela e na Colômbia foram gastos, em cada um dêsses
países, pouco mais de 2 bilhões de cruzeiros em um período de
cêrca de 7 anos.
A descoberta do petróleo no Recôncavo Baiano nos custou parte, ainda não bem apurada, de 400 milhões de cruzeiros despendidos no prazo de 9 anos.
Não se pode avaliar em tempo e preço o que custaria a pesquisa
de tôda a área propícia à existência do petróleo em nosso País, pela
experiência dos resultados já colhidos no Recôncavo Baiano ou em
qualquer outra parte do mundo, pois os casos são sempre específicos.
As condições extremamente variáveis do solo a pesquisar, a
completa falta de uniformidade, na forma e volume das estruturas,
assim das profundidades em que se acham, tornam impossíveis as
previsões baseadas em experiências anteriores.
No Recôncavo Baiano, a pesquisa feita em área muito restrita
já indica resultados desnorteantes. O custo aproximado do metro
corrente de perfuração variou entre os largos limites de ......... .
Cr$ 482,00 e Cr$ 6. 751,00 (Relatório da Comissão).
As perfurações de mais elevado preço foram geralmente as que
resultaram em poços secos, pois no poços produtivos a prospecção
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termina logo que se encontra o petróleo, enquanto que nos secos,
ela é continuada até que se desanime de encontrá-lo.
Avaliar, como fêz a Comissão com base nas experiências do
Recôncavo Baiano, em 210 biliões de cruzeiros e sete séculos o capital e tempo necessários para pesquisar 30. 000 quilômetros quadrados, centésima parte da área avaliada, tem a mesma precisão
que teria o cálculo daqueles que quisessem avaliar o lucro ou perda
que se teria durante um ano em uma banca de roleta, pela experiência do que ali se tivesse passado durante uma só noite.
Além disso, não devem nem podem tôdas as áreas reconhecidas ser pesquisadas ao mesmo tempo. Só se devem fazer pesquisas
naquelas cuja situação relativamente às ligações já existentes ou a
serem realizadas com os centros de refinação e consumo, possibilitem assentar a sua exploração em bases econômicas. Em certas
porções da extensa área a pesquisar, pela sua inacessibilidade e
pelo seu afastamento de centros povoados, a descoberta, no momento, da existência do petróleo, será inteiramente platônica para
a conseqüência de sua exploração.
No relatório apresentado pelos Srs. Hoover e Curtice, técnicos
americanos, de crítica ao projeto da Comissão, onde procuram, apenas, mostrar como os trustes consentiriam em se apossar do nosso
petróleo, há uma parte muito aproveitável e altamente instrutiva
quando êles tratam de alguns aspectos técnicos do projeto, abundando nessas considerações que acabo de fazer.
Não se pode, pois, saber ao certo o que se vai gastar sem compensação imediata, mas deve-se prever a despesa em média de 300
milhões de cruzeiros em um ano e pelo espaço de 5 anos ou, até
que o lucro do próprio petróleo encontrado venha encarregar-se
das despesas de pesquisas que vão sempre continuar diante da
grande área que temos a explorar.
Devemos contar com 1 bilhão e 500 mil cruzeiros como capital a
empregar com risco nessa emprêsa básica para a independência
econômica do País, sua futura grandeza e poder.
De qualquer modo, não poderá vir do capital privado tôda
essa quantia e o Govêrno terá que financiá-la em mais de metade
para assegurar ao Brasil a posse do seu próprio petróleo.
Confesso que acho o capital pequeno e pequeno também o
risco, para objetivo de tal magnitude.
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Quando me lembro que o custo de um porta-aviões moderno é
de cêrca de 2 bilhões de cruzeiros que podem desaparecer, em poucos minutos, com um acêrto feliz de simples torpedo, o que não impede que se arrisque, caso necessário, tal soma de coração largo na
defesa do País, não compreendo que se possa regatear quantia
menor, empregada em um largo prazo de tempo, para assunto em
que apenas olhando a defesa nacional militar, é de importância
incomparàvelmente maior que o da aquisição de um porta-aviões.
Dêsse risco devemos tomar a maior porção se quisermos ter,
em tôda a sua plenitude, os frutos da vitória que as circunstâncias
indicam como absolutamente certa.
Ademais, não é um sacrifício tão pesado como se anunciã a
despesa de 300 milhões de cruzeiros anuais.
Temos despendido muito mais do que isso em objetivos de
muito menor importância sem que se abale a situação financeira
do País. Poderia fazer uma relação interminável de tais despesas,
mas quero lembrar, como exemplo, apenas duas, uma já feita e
outra que vamos fazer. Há poucos anos empregamos na valorização do zebu cêrca de 3 bilhões de cruzeiros dificilmente recuperáveis, e que serviram apenas a fins especulativos no mercado da
pecuária. Vamos gastar agora cêrca de 350 milhões, fora o valor do
terreno, na construção de um Estádio, obra certamente de grande
alcance mas perfeitamente adiável e à qual se pode dar a classificação "A" a que me referi anteriormente.
:.l!:sses são exemplos a mostrar que o capital requerido não é
difícil de obter.
Acredito que os financistas da nossa administração, tão experimentados nas aperturas endêmicas da falta de dinheiro em que
vivemos, não encontrarão dificuldade em aplicar, para consegui-lo,
um dos métodos ou modalidades já ensaiadas com êxito ou inventar
alguma nova para obter o numerário requerido.
É preciso, além disso, contar com o patriotismo do nosso povo,
nunca recusado para a solução dos grandes problemas do País.
Falo em meu nome pessoal, sem delegação de qualquer dos
meus companheiros de classe. Mas falo porque conheço a minha
gente. A Marinha necessita urgentemente de renovar seu material
flutuante para que possa desempenhar-se das pesadas responsabilidades que lhe cabem na defesa do País. Mas estou certo de que
qualquer de nós, se à Marinha estiver reservada a aquisição, por
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exemplo de 6 contratorpedeiros, dispensará de boa vontade, no
objetivo de empregá-lo na pesquisa do petróleo, a quantia relativa
a um dêles, ficando apenas com 5. Pois não pode haver dúvida que
ela se desempenhará muito melhor das suas funções com 5 contratorpedeiros que se movam com tôda a segurança com petróleo nacional, do que possuindo 6 que podem ou não mover-se, na dependência sempre precária do combustível estrangeiro.
No Exército e na Aviação não são menores o patriotismo e a
clarividência. Ali se dispensaria a aquisição de algumas dezenas de
tanques ou aviões para a obtenção do petróleo nacional. E só nessas
renúncias poderíamos obter a maior parte do capital necessário,
para a etapa arriscada dessa patriótica emprêsa.
Sôbre a questão de aviões, parece-me interessante fazer uma
pequena digressão.
Poderíamos, se quiséssemos, dispensar o petróleo para a sua
movimentação porque não é a gasolina o melhor combustível para
os motores à explosão e sim o álcool carburante constituído pelo
álcool anidro com uma pequena percentagem de benzol, elemento
carburante que o torna mais volátil e que Volta Redonda produz
em larga escala. Como se sabe, o valor de um combustível para
êsse fim se mede pelo seu índice de octanas, e o álcool anidro tem
um índice que não pode ser atingido pela melhor gasolina.
Será interessante fixar esta noção porque ela nos pode ser
muito útil no futuro: "a de não precisarmos de gasolina para movimentar os nossos aviões, pois podemos produzir um combustível
melhor dentro do nosso próprio território".
Mas não só às classes armadas interessa a existência do petróleo
no Brasil. A Indústria, cansada dos prejuízos que tem sofrido com
a constante mudança de combustível que emprega, do óleo para a
lenha e da lenha para o óleo, concorreria também com a sua quota
para eliminar êsse fator de instabilidade na sua economia que
nunca deixa de preocupá-la.
A agricultura que ou se renova pela mecanização ou deperece
a limites que podem vir a comprometer tôda a estrutura econômica
do País, anseia pelo nosso óleo sem o qual tal renovação não se
pode dar com a certeza de sua estabilidade.
E o povo, de um modo geral, não hesitará em fazer um sacrifício
que, diluído em sua massa, representa individualmente muito pouco, em troca da segurança e continuidade do transporte cada vez
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mais generalizado em veículos movidos a óleo e derivados, do qual
necessita para o seu ganha-pão e também para o seu prazer, pois a
vida não é só trabalho.
Temos dos gasogênios uma recordação muito amarga.
Quanto a recursos financeiros estrangeiros, são evidentemente
os das companhias estrangeiras de petróleo, isto é, os dos trustes, os
que foram visados pelo projeto em andamento no Congresso.
E não há duas interpretações sôbre isso, pois também assim
o compreendem os Srs. Hoover e Curtice, técnicos americanos que
a convite do Govêrno vieram dar sua opinião sôbre o projeto.
Será ingenuidade supor que os trustes estrangeiros entrem de
coração nessa emprêsa, pois só os moverão os interêsses dos lucros
prometidos, dos quais ambicionam tomar a maior parte. Não há
como evitar isso, pois, se conseguirmos imaginar medidas que nos
possam defender, sem qualquer dúvida, de tal fato, de duas uma,
ou êles não aceitam a associação ou a aceitarão com a certeza de a
burlar pelos muitos meios que o seu poder lhes proporciona. Além
disso, dar aos trustes qualquer sociedade nesse empreendimento é
deixá-los possuir uma cabeça-de-ponte, e, ao menos os militares,
sabem o que isso representa.
Truste significa hoje açambarcamento e monopólio, e se tivesse
outra significação êle deixaria de ser truste pois falharia à condição fundamental do seu programa.
E que trustes então seriam êsses, que não seriam trustes?
Do Govêrno americano não poderá vir êsse auxílio diretamente.
Não porque êle queira, negando-o, sabotar a nossa produção, mas
porque em questões do petróleo, sua política se faz através dos
trustes já organizados para isso.
Convém ressaltar que é preciso colocar nos seus devidos têrmos
as constantes citações que se fazem de declarações de membros do
Govêrno americano, sôbre propósitos e recomendações para o contrôle das minas de petróleo, mesmo quando situadas em países
estrangeiros, e que servem de slogan à ação demagógica no sentido ou de beneficiar interêsses pessoais ou de perturbar relações internacionais.
É natural e legítimo, principalmente na atual conjuntura internacional, que a América do Norte, com a imensa responsabilidade
de liderar as nações que procuram preservar essa civilização baseada na liberdade e que custou, durante muitos séculos, tanto
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sangue e tantas lágrimas para conquistar, realize todos os esforços
para dominar em países de diretivas duvidosas, êsse material indispensável à vitória nos conflitos internacionais.
Tais propósitos não se podem entender conosco. Somos o mais
fiel e mais seguro aliado da poderosa nação irmã, a quem votamos
grande admiraÇão pelas altas qualidades do seu povo, ao qual estamos ligados por laços indissolúveis de igualdade de ideais e de
interêsses econômicos.
A essa grande nação só interessa que sua aliada seja forte e
poderosa para que essa aliança seja para ela um fator de auxílio
positivo e não um pêso a carregar. Esperam e precisam os americanos de nós muito mais do que simples petróleo, pois do nosso não
tem necessidade imediata e sim, talvez, em futuro muito remoto.
E nós só poderemos oferecer-lhes do que esperam e do que precisam, se pudermos dar às nossas fôrças econômicas o necessário
desenvolvimento para o qual o domínio sôbre o nosso petróleo é
coisa essencial.
É preciso, de uma vez para sempre, desmancharmos essa imagem que nos querem impingir da nação americana, como constituída por um povo de adoradores do bezerro de ouro transformado
em dólares, dominada por uma elite composta de negociantes inescrupulosos e açambarcadores.
Não se deve confundir o povo americano, idealista e sentimental, jovem e generoso, e o seu Govêrno, com um pequeno grupo
obcecado por mesquinhos interêsses comerciais, sem pátria, só procurando lucros onde os possam encontrar, no Brasil ou alhures.
Tem êsse povo produzido homens como Woodrow Wilson e
Franklin Delano Roosevelt, que revelaram ser, não apenas homens
de sua pátria, mas cidadãos do mundo inteiro pelo sentimento de
fraternidade internacional de que deram tantas provas.
Combatendo, sem desfalecimento, pelo New Deal aquêle grupo
que usando apenas o dólar queria dominar o país, encontrou
Roosevelt inteiro apoio do seu povo, que comungando nesses sentimentos o elevou por 4 vêzes à suprema magistratura do País.
E dêsse sentimento humanitário universal têm os americanos
dado muitas provas, das quais quero recordar apenas as seguintes:
o socorro à população faminta russa, morrendo aos milhões nas
suas tediosas estepes, logo após a revolução bolchevista de 1917,
e que salvou outros tantos milhões de homens, mulheres e crianças
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daquela nação; o socorro dado, por diversas vêzes, mantendo vivos
milhões de japoneses, os seus futuros e traiçoeiros inimigos de
Pearl Harbour, dizimados pelos terremotos periódicos que assolam
suas ilhas do Pacífico.
Tudo dado de coração solidário naqueles sofrimentos, e principalmente, tudo dado graciosamente.
Por último, devo lembrar o Plano Marshall, onde o povo que
dizem adorar o dólar vai empregar bilhões dêles emprestados, na
certeza de não poder recuperá-los, para que povos em alto grau de
civilização possam manter a lucidez e a coragem que lhes permitam lutar pela liberdade para livrá-los da miséria, cujo desespêro
os levaria à escravidão russa, nação que, por mais que procure um
disfarce sob a capa de um socialismo radical de importação, não
pode evitar que o seu povo por um determinismo histórico só admita para o ser humano duas condições: a de ser escravo ou a de ser
escravizador.
Do próprio Sr. Rockfeller, que foi considerado o rei do truste
do petróleo, e que muitos representam como um ente anormal e
cruel, capaz de levar à desgraça povos inteiros em benefício dos
seus cofres, é preciso lembrar que dêles tem usado larga e generosamente, aplicando os seus dólares por todo o mundo, a mãos cheias,
em obras filantrópicas de benefício coletivo. ~ste fato vem classificar êsse homem não só entre aquêles que, altamente dotados de
qualidades morais e afetivas, têm pelos seus patrícios um sentimento profundo de fraternidade, mas daqueles, raríssimos, que
estendem êsse sentimento a tôda a humanidade.
Nós do Brasil, devemos-lhe imensa gratidão pelo que aqui tem
feito a Fundação Rockefeller, na decisiva ajuda que nos deu para
que nos livrássemos definitivamente do flagelo e da vergonha da
febre amarela, como também de coisa talvez pior - a invasão do
Anopheles gambiae, de importação africana, temível pela facilidade
com que se infecta pela malária e que, uma vez penetrado no nosso
interior, dificilmente poderia ser estirpado, ou o seria depois de
despovoá-lo pela morte de centenas de milhares de seus habitantes
e com uma despesa certamente maior do que a que nos vai custar
a criação da indústria do petróleo nacional.
Para o Govêrno americano, o domínio do petróleo só interessa
sob o ponto de vista da política internacional. E, nesse caso, tanto
faz que êle seja nosso como seja dêle, pois há absoluta certeza
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de que daremos não só o petróleo como tudo mais que possuímos,
como já demos até o nosso sangue, desde que sejam comuns os
nossos ideais, como tem sido até hoje.
A condição sine qua non para a tingirmos a grandeza e o
poder que está tanto em nosso interêsse atingir como no da América
do Norte, não é o de termos petróleo e sim de dominá-lo, porque
nações fraquíssimas têm "petróleo" em abundância.
A declaração feita em 1904 pelo grande Almirante Lord Fisher,
criador da Marinha moderna inglêsa e tão citada quando se discute
êsse assunto é que "quem dominar o petróleo, dominará o mundo".
Observe-se que êle disse "quem dominar" e não "quem tiver".
O nosso objetivo deve ser, portanto, não só saber que há petróleo
no Brasil, mas principalmente dominá-lo. O prêmio do seu domínio caberá àqueles que se esforçarem e sacrificarem em procurar
tê-lo. Não podemos, e é ingenuidade supor que podemos ter êsse
domínio, se entregarmos a outrem o esfôrço e o sacrifício de o
descobrir, e o extrair e o refinar.
No caso do Brasil, êsse prêmio é tão certo para os que se esforçarem e se sacrificarem em obtê-lo que, entregue o petróleo no
Brasil à exploração, sem restrições, de quem quiser fazê-lo como
o foi na Venezuela, a imensa área em que tôdas as possibilidades
se juntam para a sua existência, será, também, como na Venezuela, coberta de uma floresta de tôrres onde sondas custeadas
por agente de tôdas as nacionalidades se empregarão, febrilmente,
apesar de todos os riscos de insucesso que a emprêsa comporta.
Ninguém nos poderá levar a mal, nesse desígnio de dominar o
nosso petróleo, porque o que queremos é apenas coerência e paridade
na projeção que temos no panorama internacional em que, como
nação de segunda grandeza na ordem material, queremos guardar
nossa posição média, sem as ambições e responsabilidades das nações de primeira grandeza que procuram assegurar o seu e o petróleo existente no solo estrangeiro, nem a renúncia das nações
de 3.ª grandeza que se caracterizam por perderem êsse domínio
para as de 1.ª.
Por isso, não poderemos aceitar a sociedade do capital estrangeiro dos trustes. Só nos conviria recebê-lo na posição que nos contratos comerciais é conhecida como a de "interessado". Mas com
essa posição êles não se conformariam.
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Mas não devemos também recusar o capital estrangeiro vindo
de outras fontes como quer a corrente utranacionalista e poderemos aceitá-lo sob certas modalidades, sem qualquer perigo para
nós, como passarei a expor.
Temos experime~'üado para muitos dos nossos grandes empreendimentos a organização de emprêsas de capital misto sob a forma de sociedade anônima, em que a metade ou mais de metade
do capital pertence ao Govêrno e a parte restante às pessoas físicas
ou jurídicas de direito privado, nacionais e também estrangeiras.
Se algumas dessas não tiverem êxito econômico, não foi por
causa do sistema mas dos homens escolhidos para dirigi-las. No
entanto, sob o ponto de vista político de guardar para nós o que
é nosso, o seu êxito foi completo.
Tal sistema, semi-estatal, encontra grande facilidade na sua
organização, pois fica livre, em grande parte, das exigências fiscais e outras que se exercem sôbre as emprêsas privadas, e que não
estimulam a repetição de organizá-las a quem delas já tomou uma
vez a experiência e não tanto por essas exigências em si mesmas,
mas pelo seu formalismo burocrático que exaspera e delonga e
também pela sua versatilidade, o que tudo dá impressão, estulta
por não premeditada, que elas têm por fim aborrecer e perseguir
aquêles que querem produzir.
Muitos exemplos existem no País dessa espécie de sociedade.
Entre outras, o Banco do Brasil. Assim também a usina de Volta
Redonda e, ainda mais recentemente, a Companhia Hidrelétrica
da Bacia do S. Francisco, ultimamente organizada, e um dos maiores empreendimentos, sob todos os pontos de vista, do Brasil contemporâneo.
Nesta última emprêsa, o capital inicial da companhia, coberto em menos de dois meses, é de Cr$ 400. 000. 000,00, correspondente a 400 mil ações de mil cruzeiros cada uma, das quais 200 mil, ordinárias, pertencem ao Govêrno e 200 mil preferenciais e sem direito a voto, ao portador e portanto a quem quiser tomá-las, quer
sejam pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, quer sejam
nacionais ou estrangeiras.
Mesmo que tais ações preferenciais sejam tomadas por estrangeiros, haverá alguém que tenha dúvida, nesta companhia, ou nas
outras citadas precedentemente, que o Govêrno e por conseqüência
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os brasileiros, têm inteiro contrôle sôbre elas, e que os estrangeiros,
em qualquer condição possam, ao menos contra nossa vontade,
delas apossar-se?
Apenas me parece que na organização de algumas dessas companhias há uma disposição inteiramente inócua e prejudicial a um
país que necessita de capital estrangeiro e que é a de reservar a
parte do capital destinado às pessoas privadas somente às nacionais. Não há qualquer perigo, de qualquer ordem, e só haverá benefícios em que tal capital seja lançado em ações ao portador e
por conseqüência possam pertencer a quem o quiser tomar, nacional ou estrangeiro.
Não será essa a modalidade já experimentada com êxito a que
dará a devida solução ao problema? Não tem ela a vantagem de
não repelir de modo jacobinamente antipático a colaboração estrangeira que voluntàriamente se apresente e que nos é útil e ao
mesmo tempo a de manter nosso o contrôle que nos permitirá pesquisar a área de nossa escolha, transportar, refinar ou não, exportar ou não, de acôrdo com o que fôr para nós mais conveniente?
O que é de recear, no caso, é que tal colaboração privada, não
só estrangeira como nacional, não apareça.
E a providência será então a de tornar o investimento atraente
pela renda que oferecer.
Aí não há senão como tornar em um bloco tôdas as etapas da
produção, de modo a compensar o lucro certo de umas, o transporte
e a refinação e a lavra com o pêso morto de outra - a da pesquisa.
O objetivo então da organização deve ser integral, exceto a
distribuição, que talvez seja mais conveniente, por enquanto, excluir, entregando-a à livre concorrência de emprêsas particulares,
nacionais ou estrangeiras.
Uma outra forma de auxílio estrangeiro que podemos, sem
perigo, receber é a do empréstimo.
Temos que realizar despesas em dólares na compra dos equipamentos e no contrato de técnicos.
Tal soma poderá ser obtida de empréstimo nos Estados Unidos.
Não será um favor e sim um negócio de interêsse para ambas
as partes. Dos americanos, abarrotados de capital, seria um investimento perfeitamente seguro e conveniente, pois êle seria despendido na sua própria terra, uma vez que todo o material viria de
lá e possivelmente todos os técnicos.
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Fizemos isso, com êxito, em Volta Redonda, obtendo imediatamente a mair parte do capital necessário.
Não devemos acreditar na impossibilidade de obter êsse empréstimo, para êsse fim, como nos querem fazer acreditar os Srs.
Hoover e Curtice. í!:les falam em nome dos trustes, mas diferente
é o falar do Govêrno americano.
No dia 8 do mês passado o Presidente Truman, dirigindo-se em
mensagem ao Congresso Americano sôbre empréstimos a serem
feitos pelos Estados Unidos a países da América Latina, pediu autoridade para que o Banco de Exportação e Importação pudesse aumentar a quantia concedida de mais 500 milhões de dólares e são
as seguintes as palavras textuais dessa mensagem:
"Nos últimos meses os Estados Unidos têm estado considerando
várias medidas para promover a consecução do objetivo primário
da nossa política exterior - o estabelecimento em todo o mundo
das condições próprias para uma paz justa e duradoura. Um dos
requisitos essenciais para alcançar êste objetivo é a cooperação
contínua entre as repúblicas americanas e a colaboração no desenvolvimento dos seus recursos industriais.
Existe uma amizade genuína entre os povos norte-americano
e seus vizinhos do sul. Esta amizade tem sido caracterizada por
uma associação cultural e econômica e uma cooperação íntima. O
povo norte-americano tem apoiado firmemente a política da boa
vizinhança e manifesta uma consideração especial para com as
nações da América Latina. Há muito os Estados Unidos reconheceram a importância da estabilidade econômica e politica do Hemisfério Ocidental. Esta estabilidade se baseia principalmente na
continuação de um ritmo satisfatório de progresso econômico. A
êste respeito devemos reconhecer sinceramente que a economia
das outras repúblicas americanas é relativamente pouco desenvolvida.
Nesses países os recursos naturais são abundantes, mas o crescimento da produção tem sido restrito por motivo da falta de capital
e de métodos modernos de produção. Esta pode ser aumentada
apenas por meio de um investimento considerável de capital em
transporte, equipamento elétrico e outras instalações. Até um certo
ponto a necessidade de capital nestes países pode ser satisfeita com
medidas nacionais de economia, porém estas medidas em geral são
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insuficientes para assegurar o necessário equipamento e adiantamento técnico. Um progresso considerável e contínuo no desenvolvimento dos recursos e indústrias das outras repúblicas americanas requer, portanto, financiamento externo. Por motivo das suas
relações íntimas com êsses países e da sua firme posição econômica, os Estados Unidos são a principal fonte para a qual as outras
repúblicas americanas se voltam à procura de equipamento, materiais e conhecimentos técnicos assim como financiamento.
Recomendo, portanto, que o Congresso aumente a autoridade
do Banco de Exportação e Importação para concessão de empréstimo para mais US$500. 000. 000. O aumento projetado não implicaria
qualquer alteração nas disposições estatuárias segundo as quais o
referido banco vem operando. O aumento de autoridade para a
concessão de empréstimos colocaria o banco em posição de contribuir para a satisfação dos requisitos essenciais para o financiamento do desenvolvimento econômico das outras repúblicas americanas. Tal medida permitiria ao banco fazer empréstimos para a
concretização de projetos de desenvolvimento bem planejados e
que sejam econômicamente justificados, e cooperar de maneira mais
eficiente com os capitais particulares. :ti:ste aumento não seria, naturalmente, um substituto das medidas necessárias que as outras
repúblicas americanas podem e devem tomar para atrair o investimento de capital particular e mobilizar inteiramente seus próprios recursos de capital.
O projetado aumento representa, creio eu, um passo importante que êste Govêrno deveria dar para auxiliar o desenvolvimento
econômico dos nossos vizinhos do sul. É de grande importância
para os Estados Unidos, como membro da comunidade americana,
que haja uma expansão contínua da produção, aumento de atividade comercial e do padrão de vida nas outras repúblicas americanas. É ao nosso interêsse mútuo contribuir para que os países do
sul incrementem a produção das matérias-primas essenciais que
estão escasseando nos Estados Unidos da mesma forma que as outras importadas regularmente de regiões distantes. Acima de tudo
é do nosso interêsse mútuo auxiliar as repúblicas americanas na
continuação do seu progresso econômico, o que poderá contribuir
bastante para o refôrço da cooperação entre as repúblicas independentes da América. Peço, portanto, ao Congresso que dispense uma
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consideração favorável ao projetado aumento de autoridade para
a concessão de empréstimos por parte do Banco de Exportação e
Importação."

* * *
Em síntese, penso que o problema do petróleo nacional tem a
sua solução na organização de uma emprêsa de capital misto com
caráter essencial de dar ao govêrno o contrôle da produção de maneira absoluta, o que será conseguido pela posse de mais de metade
dêsse capital em ações inalienáveis e a outra parte obtida de pessoas físicas ou jurídicas do direito privado, nacionais ou estrangeiras, em ações ordinárias ou preferenciais, ao portador. Que tal
emprêsa deve abranger o ciclo econômico do petróleo nas suas etapas de pesquisa, lavra, refinação e do transporte, em parte.
Tratei apenas das linhas gerais mas fundamentais do problema e escuso-me de entrar nos seus detalhes, dos quais só é possível cogitar uma vez assentadas definitivamente tais linhas. No
entanto devo fazer uma referência ao propósito existente no projeto da Comissão de exportar petróleo cru nas maiores proporções
que nos permitirem o nosso ainda exíguo consumo interno.
Devo lembrar que o petróleo é um meio e não um fim. É meio
de desenvolver a economia de outros produtos, agropecuários ou
industriais, que êstes, sim, devem ser exportados. A parte do lucro
correspondente ao petróleo empregado nessa produção será seguramente dez vêzes maior que o obtido do mesmo petróleo exportado

in natura.

Além disso, o óleo cru é matéria-prima e todo o nosso esfôrço
deve ser dirigido no sentido de evitar a exportação de matériasprimas que são um dos característicos dos países de economia colonial, da qual estamos procurando sair. O próprio minério de
ferro que podemos exportar, pela quantidade em que o temos, pràticamente inesgotável, nos daria lucro imensamente maior se o
exportâssemos, ao menos, na sua primeira fase de transformação
- em ferro gusa.
Com sentido objetivo, enquanto durar a discussão do Estatuto,
que, dadas as controvérsias existentes, ainda tomará, talvez, muito
tempo a se tornar em lei, seria de tôda conveniência que fôssem
-34-
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fornecidos, desde jâ, ao C.N do Petróleo, recursos triplicados ou
multiplicados aos atuais para intensificar a pesquisa, prospeção e
lavra no setor da costa Leste do Brasil onde as descobertas do Recôncavo Baiano jâ nos acenam com o objetivo colimado. Entrementes devemos montar, desde jâ, refinarias com capacidade para
tratar todo o óleo que consumimos, nacional ou importado, e cujo
acêrvo será incorporado futuramente à companhia que fôr organizada.
O exemplo do Uruguai mostra a inteira possibilidade dessa
realização.
Essas refinarias constituirão a maior e talvez o último investimento a fazer antes que se produzam dividendos, pois uma vez
em produção, darão elas a renda necessária a custear os trabalhos
de continuação da pesquisa e prospeção.
De qualquer forma, o estudo da solução do problema deve ser
feito no exame frio e sereno dos seus dados, julgando com imparcialidade e justiça pessoas e fatos que nêles intervierem, sem injúrias
e sem doestos.
Não deve êsse estudo ser perturbado por aquêles que, no asssunto, só procuram a feição demagógica que venha servir aos seus interêsses pessoais de politica partidária ou outros menos dignos.
Muito menos devem perturbá-los aquêles que por fanatismo ideológico entrem no debate a serviço da política internacional de nação
estrangeira.
Para ter a devida solução, o assunto terâ que ser resolvido por
brasileiros, cento por cento brasileiros, isto é, aquêles que visam só
e só, aos interêsses do Brasil.

TRANSCRIÇAO NOS ANAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE
ARTIGOS DO DEPUTADO JURACY MAGALHAES, PUBLICADOS
NA IMPRENSA CARIOCA - SESSAO DE 16-6-1948
O SR. PRESIDENTE - Está finda a leitura do Expediente.
Tenho sôbre a Mesa, e vou submeter a votos, o seguinte:
Requerimento

Requeremos a inserção nos Anais da Câmara da série de artigos
juntos de autoria do Deputado Juraci Magalhães, sob o titulo
"Petróleo, fonte de liberdade e de escravização dos povos", que versa
matéria em estudo nas nossas Comissões técnicas.
Sala das Sessões, 15 de junho de 1948. - Prado Kelly. - Acur-

cio Tôrres. -

Paulo Sarazate. -

Rui Santos. Vasconcelos Costa.

Aprovado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O REQUERIMENTO

PETRÓLEO, FONTE DE LIBERTAÇÃO OU DE ESCRAVIZAÇÃO
DOS POVOS
Juracy Magalhães

Especial para os "Diários Associados"
É com a maior satisfação que abrimos hoje as colunas dos "Diários Associados" para a série de artigos que
o Coronel Juraci Magalhães acaba de escrever sôbre o
problema do petróleo no Brasil. Dada a grande responsabilidade e autoridade que emana da palavra dêsse prestigioso líder político, estamos certos de que o seu depoimento, sucedendo ao Sr. Artur Bernardes, aqui divulgado até
a semana anterior, representará outra valiosa contribuição para o debate e esclarecimento de um problema que
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está empolgando tôda à nação. Os artigos do Sr. Juraci
Magalhães serão publicados aos domingos e quintas-feiras,
no "O Jornal", no mesmo local em que hoje aparecem.

Um velho amigo, galhofeiramente, afirma que uma das características da crise contemporânea, oriunda do desajustamento entre o imenso progresso material e o diminuto aperfeiçoamento moral, é a leviandade e a ousadia com que tôda a gente opina sôbre
dois difíceis problemas: - um da intimidade da terra e outro da
profundidade da alma. De minha parte, suponho que esta insofreguidão generalizada de opinar sôbre o achado de Eduardo L. Drake
e a descoberta de Sigismundo Freud, embora com restritos conhecimentos dos problemas do petróleo e do inconsciente, revelam antes um manifestação de anseio coletivo em busca do reequilíbrio
entre o material e o moral. Creio mesmo que os debates sôbre
quaisquer problemas, ainda os de maior transcendência por pessoas
de pequena autoridade, longe de obscurecerem o panorama das
idéias, contribuem para o espanejamento das trevas. Por isto mesmo é que, a meu ver, parece-me inteiramente salutar o calor e a
flama com que vibram tôdas as tribunas, bramem os recintos, fremem as colunas periodísticas, aguçam-se as polêmicas e incendeiam-se as discussões, no debate do escaldante problema do petróleo. A paixão e o frêmito das alterações, o entusiasmo e o vigor
das disputas indicam que nos encontramos, nesta hora, a caminho
de firmar uma decisão na mais grave encruzilhada dos destinos
do Brasil.
Pesa, neste momento, a mais alta responsabilidade sôbre os
nossos ombros. De nosso julgamento dependerá o rumo a tomar-se.
Cabe a cada membro do Congresso Nacional o dever de meditar e
a coragem de escolher, para si mesmo e para a Nação, o caminho a
ser trilhado, tendo em vista, exclusivamente, os superiores interêsses
coletivos.
Antes de ocupar a tribuna parlamentar, onde irei defender
com o calor e a lealdade que sempre ponho em minhas atitudes, a
linha política adotada pelo meu partido, - a gloriosa União Democrática Nacional -, não pude esquivar-me ao apêlo de meu querido amigo Assis Chateaubriand, trazendo para as colunas da imprensa o meu pensamento de cidadão, a respeito do petróleo, fonte
de libertação ou de escravização dos povos. Empregarei nesta minha
primeira incursão pelas colunas da imprensa fora do gênero entre-
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vista, o único que antes perpetrei, a mesma conduta de pensar alto,
dizendo o que sinto, exprimindo o que julgo e afirmando corajosamente aquilo que a minha consciência de cidadão e de soldado reputa aconselhável para os superiores interêsses do Brasil. Se me chegarem, ou melhor, quando me chegarem as pedras da platéia turbulenta, saberei endereçá-las àquele endiabrado dínamo do jornalismo brasileiro, que me atirou em cima dêste potro bravo, - o petróleo - em cuja sela procurarei agüentar-me, firmando-me nos
estribos da lealdade e do patriotismo.
As limitações do político

O político, na feliz e elegante expressão de André Maurois, é o
técnico das idéias gerais. Não pode atingir a profundeza e extensãõ
de conhecimento dos especialistas. Precisa saber dos problemas o
essencial para distinguir como promover o bem comum, como se
encadeiam uns aos outros, como fixar-lhes a ordem de urgência,
a prioridade das soluções, dentro das possibilidades financeiras e
das necessidades econômicas, políticas e sociais da Nação. Assemelha-se a um oficial de Estado-Maior que deve conhecer a organização e o emprêgo de cada uma das armas que compõem o Exército, a ponto de sabê-las harmonizar e ajustar para conseguir-lhes o
máximo rendimento, na realização da vontade do chefe, no campo
de batalha. Dentro desta ordem de idéias é que tenho pautado a
minha conduta em face dos problemas gerais, sem embargo de
ter presente ao espírito aquela irreverente justificativa de outro
amigo meu, deliberado a entrar na liça das discussões sôbre o petróleo, porque outros, igualmente ignorantes, já o tinham feito.
Meu dever de homem público e, particularmente, de representante do povo baiano na Câmara dos Deputados, levou-me a estudar
o problema do petróleo, sem pretensão, mas com seriedade, para
habilitar-me a discuti-lo no âmbito do meu partido e em plenário,
isento de paixões e cheio de desejo de contribuir para uma solução
que acelere a melhoria das condições de vida do povo brasileiro,
mal nutrido, mal vestido, sem escolas, sem hospitais e já quase
desesperado com a falta de solução para os problemas que o afligem.
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E' o fruto dêsse modesto estudo que entrego aos meus leitores,
com as minhas excusas de dar publicidade a um trabalho sem outro
merecimento que a profunda sinceridade em que se inspirou.
II -

Meu primeiro contato com o petróleo.

Meu primeiro contato com o petróleo ocorreu quando tive a
honra de governar o Estado da Bahia. O problema da energia se
era e é imprescindível para o desenvolvimento industrial do País,
era e é cruciante para o progresso daquela terra. Posui a Bahia um
potencial estimado de energia hidrálica de 899.275 kW, e a capacidade total instalada até agora é de 23.545 kw. O carvão não foi ainda encontrado em seu sub-solo e as perspectivas, no particular, são
pouco favoráveis.
Naquela época apenas bruxouleavam, como uma tênue esperança, mirabolantes histórias contadas sôbre as jazidas de turfa em
Maraú, classificação condenada por Calógeras, para o esquisto betuminoso ali acumulado. Diziam-me da existência de depósitos incomensuráveis. Resolvi tirar a limpo aquela possibilidade de riqueza.
Ou seria verdadeira e deveríamos dinamizá-la em mercê do enriquecimento do povo, ou não passaria de uma quimera e merecia ser
definitivamente desfeita.
Apesar do otimismo de Sebastião Corain e do eminente geólogo
alemão Kurt Dietz, por mim contratado para estudar as jazidas de
João Branco, em Macaú e adjacentes, cujo entusiasmo se estereotipava no desabafo desta frase - "se dispuséssemos na Alemanha de
um Maraú, a história da Europa seria muito diferente" - apesar
de tão autorizada opinião favorável, não acreditei que o petróleo
sintético fôsse o melhor veículo para libertar-nos da miséria. Apesar
da sistemática campanha negativista sôbre a existência do petróleo,
no Brasil, sempre fui dos que esperavam que, mais dia, menos dia,
a nossa terra deixaria de ser uma exceção inexplicável, dentro de
um continente comprovadamente petrolífero. Nada obstante êste
anelo intuitivo, achei que não deveríamos continuar indefinidamente à espera do milagre da descoberta do "ouro negro". Deveríamos
explorar, de logo, a energia existente na superfície, até que pudéssemos contar com a linfa esquiva e diabólica, perdida no seio
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da terra, pulverizada na rocha em que se acumula e onde ê guardada
avaramente.
Recordo-me do argumento de uma carta de Monteiro Lobato,
então a mim endereçada. - "um litro de leite em vasilha possui um
certo valor econômico, mas se estiver derramado e embebido na
areia, não terá valor algum". Esquecia-se o martir da política de
"não furar nem deixar que os outros furassem", adotada por certos
técnicos oficiais, de que se a sobrevivência de uma criatura dependesse, só e só, da administração de leite, apenas existente embe..:
bido na areia, seria desumano por supostas alegações econômicas
deixar finar-se um ser, quando a destilação do alimento, empapado
na terra, importaria na recuperação de uma existência preciosa.
Mas o caso de Maraú era bem diferente. A cubagem das jazidas
de "maraúmita" e o seu estudo econômico justificavam, pelo menos,
a construção de uma usina experimental. Foi o que meu govêmo
fêz, encomendando à firma Julius Pinteh as maquinarias para a
destilação do esquisto betuminoso de Maraú, cujo teor em óleo de
30 % está para os esquistos explorados na Mandchuria, Letônia e
Estônia, como o ferro do Itabira está para o minério de outras procedências. O Brasil é e continua sendo, infelizmente, o gigante
''deitado eternamente em berço esplêndido" ...
A propósito desta iniciativa do meu govêrno, tentando a produção de um petróleo sintético extraído da turfa, em condições
econômicas bem mais vantajosas do que o produto obtido na Alemanha, pela destilação de seu carvão, quero fazer alguns comentários de algum interêsse na conjuntura atual.
Por que um govêrno como o meu, de tão nítidas características
democráticas, a ponto de ser acusado de comunista, foi buscar na
Alemanha de Hitler técnicos e maquinaria com que fôsse possível
obter-se o petróleo, o elemento que ainda falta ao Brasil para ser
realmente independente?
- Por que não os busquei naquelas nações que, do ponto de
vista político, eram afins do meu pensamento democrático?
Para uma melhor compreensão da causa exata de minha preferência, voltemos os olhos para o panorama daquela época. Estávamos em 1935. A Rússia, acossada por todos os lados, tratava de
sobreviver, jurando não pretender jamais uma polegada território
alheio e levantando as bandeiras da política de "autodetermina-
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ção", de "não intervenção" e da paz "paz indivisível', como escudos
que a resguardassem da agressividade nipo-nazi-fascista.
As nações capitalistas, espavoridas ante o espectro bolchevista,
alimentavam e fortaleciam as nações totalitárias, no doce enlêvo de amansar as feras... Hitler compreendendo que aquela política
de concessões e transigências, visava, sobretudo, a manutenção da
exploração dos povos coloniais e semicoloniais pelo egoísmo capitalista, ao mesmo tempo em que agradava o mundo burguês pelo
"pacto antikomitern'', fingia-se cavilosamente de paladino da libertação dos povos oprimidos e dependentes.
No que tangia ao problema do petróleo, como seria possivel
recorrer-se às nações em que os trustes vanguardiavam a negação
sistemática da existência do petróleo no Brasil?
Como soldado e cidadão sempre compreendi que nenhum pais
é realmente livre, se não dispuser da energia com que mobilize as
suas máquinas e as suas armas. Da mesma forma sempre tive em
mente que a sabedoria do marsco consiste em aproveitar-se da
luta do mar com o rochedo...
- Se os senhores mundiais do petróleo recusavam-se sistemàticamente a admitir a existência do óleo nas entranhas do nosso
solo, por que não nos aproveitarmos, em benefício do fortalecimento do Brasil, da insofreguidão maquiavélica com que a Alemanha nazista se oferecia para colaborar na fortaleza dos povos
débeis?
Quando o meu govêrno, disposto a aproveitar-se das contradições e desajustamentos existentes entre os dois bandos imperialistas,
acenou como desejo de produzir o petróleo sintético, recebeu do
Reich um tão caloroso apoio que, se não fôsse a minha profunda
convicção social-democrática, poderia ser induzido a crer nas falsas
promessas libertadoras com que o nazismo procurava engabelar as
nações frágeis.
A prova do excepcional interêsse da Alemanha pela iniciativa
corajosa de meu govêrno poderá ser atestada por um simples fato.
O geólogo Kurt Dietz destacado para dirigir as investigações em
Maraú e adjacências, estava a findar a sua tarefa quando Hitler o
chamou para superintender os serviços gerais de geologia do Reich.
Na Bahia, não se limitou à cubagem e estudo econômico da "ma-
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raumita". Fêz interessantíssimas comprovações sôbre a existência
do petróleo no Recôncavo baiano. Interrompidas as suas buscas pelo
chamado urgente do Fuehrer, ao despedir-se de mim, apresentoume um mapa geológico contendo as suas observações, no qual as
zonas de Lobato, Candeias, Itaparica e D. João estavam assinaladas! Encerrou-se a nossa entrevista com esta frase indicadora da
mágoa de um patriota vendo escapar-se a previsão do cientista:
- "Sr. Governador, se eu pudesse permanecer mais alguns meses na Bahia, levaria para a minha pátria a glória do descobrimento do petróleo brasileiro".
III -

A agitação comunista em tôrno do petróleo

Como disse no artigo anterior, o meu primeiro contato com o
petróleo data da época em que governei a Bahia. E aprendi de João
Franco uma grande lição.
Aprendi que lidar com o petróleo é tropeçar com dificuldades
sempre renovadas, deparar com obstáculos constantes, colocados
por mãos invisíveis e misteriosas que não hesitam nem titubeiam em
semear a difamação, a ruina financeira e, até a morte, como afirmou o Ministro da Justiça de Roosevelt.
Os pioneiros de várias tentativas de industrialização de Macaú
viram estrangulados os seus propósitos de progresso. Diversas importantes iniciativas foram invàriavelmente sufocadas: Johan
Grant, Lord Walsingham, Cia. Internacional de Maraú, Emprêsa
Industrial Brasileira, Companhia Extrativa Mineral Brasileira. Ousados viajares, envoltos abruptamente por mortíferos furacões, tangidos por fôrças longínquas e inoperantes, aniquilando-os implacàvelmente, misteriosamente, com precisão matemática. As sepulturas
de Fred Nicolson e Alan Fitzpatrick e o crime a que foi arrastado
John Grant testemunham dolorosos episódios de uma luta áspera
e desigual que nunca têm fim. Monteiro Lobato foi parar na cadeia,
Oscar Cordeiro na miséria e outros nomes estão no meu pensamento,
nomes de outras vítimas do interminável drama do petróleo!
Lembro-me bem dos constantes embaraços opostos ao empreendimento do Govêrno baiano. Observei quanto suspeitável "zelo"
surgiu para evitar que o Banco do Brasil emprestasse ao Estado da
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Bahia, com a garantia do Govêrno federal a insignificante soma de
seis mil contos de réis, para custear a exploração do esquisto betuminoso de Maraú. Num preguiçoso arrastar-se de câmara lenta somente a 28 de outubro de 1937 transformou-se em lei o projeto n.º
640 da Câmara dos Deputados, relatado favoràvelmente por José
Augusto, na Comissão de Finanças, e Severino Mariz, na de Indústria e Comércio, enfrentando ambos o faccioso parecer de um técnico, ou pirotécnico, na mordaz classificação de Oscar Cordeiro:
menos de quinze dias depois, deixava eu o Govêrno da Bahia por
fôrça do golpe de 10 de novembro de 1937, que instituiu o malfadado e malfazejo "estado novo".
Tôda a maquinaria de usina produtora de petróleo sintético,
jã pronta para embarque, ficou inexplicàvelmente no pôrto de Hamburgo, até que sobreveio a guerra. Terã sido destruída por algum
bombardeio aéreo ou voltado aos fornos siderúrgicos alemães sequiosos de matéria-prima para a forja de armas necessárias aos
seus planos de conquista universal.
Passemos agora a um rãpido comentário sôbre um fato ocorrido dez anos após na tribuna do parlamento brasileiro. É um insignificante episódio do qual se poderã extrair um insofismãvel ensinamento sôbre o verdadeiro conteúdo da pregação comunista
acêrca do petróleo brasileiro.
Era de todos conhecida a minha intransigência democrãtica no
combate ao fascismo. Ninguém ignora que por fidelidade constante
àquela diretriz política da qual não espero afastar-me preferi regressar à caserna do que servir à ditadura num palãcio. Também é
do conhecimento geral que se outros méritos não teve o meu Govêrno ninguém me negará a honra de iniciativa da produção de gasolina sintética no Brasil, modesto passo para a grande caminhada
da exploração do petróleo nacional, conforme documenta entre outros trabalhos a Mensagem de 2 de julho de 1936 à Assembléia Legislativa da Bahia. Acrescente-se que em tôdas as oportunidades
em que fui inquerido sôbre o meu ponto de vista relativo à solução
mais conveniente ao Brasil na exploração de suas reservas petrolíferas, jamais ocultei a minha simpatia pela exploração do petróleo
pelo Estado.
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Se êstes fatos e estas verdades eram geralmente conhecidos
e proclamados, muito mais eram sabidos dos comunistas que vêzes
sem conta me apontavam como líder democrático com tendência
nacional libertadora até o dia em que firmei a minha meditada
convicção sôbre a função quinta-colunista dos bolchevistas e o conteúdo totalitário do estalinismo. Como não sei ter convicções para
uso interno, a minha consciência de democrata e de soldado brasileiro, impôs-me o dever de segurar o boi soviético pelas guampas.
Como os comunistas só sabem conjugar dois verbos: "adorar"
a Stalin e "odiar" aos que se opõem ao expansionismo soviético, um
agente moscovita baiano de nascimento, e russo de adoção, mas que
qualquer outro conhecedor de meu passado e de minha conduta,
cumprindo instruções de "guias geniais" sôbre o "dever" de caluniar
e infamar, desvairada e torpemente, os adversários; pois bem, um
dia fui interpelado da tribuna da Câmara, por uma das "estrêlas"
da constelação bolchevista, em boa hora proscrita do parlamento
brasileiro. O Sr. Carlos Marighela teve um dia a desfaçatez de
afirmar que eu, "para servir aos interêsses imperialistas do Sr.
Ethelburga" (sic), "mandara sustar a construção da usina de Maraú"!
Um sorriso irônico e picaresco seria mais que apropriado como
resposta a uma estultícia tão descabida. Como aprendi que "todo
inimigo é grande" e que "a mais estapafúrdia calúnia deve ser
desfeita", dispus-me, não a contraditar quem intencionalmente deturpara os fatos, mas a limpar do recinto o vômito da calúnia, bastando-me para isto apenas ter demonstrado que o "Ethelburga Sindicate", uma casa bancária de Londres, era como o homem que não
se chamava Manuel nem morava em Niteroi pois nunca e nada teve
a ver com a turfa de Maraú.
Numa coisa estive e estou de acôrdo com o Sr. Marighela: Eu também tinha e tenho uma patriótica curiosidade de saber por
que não foi posta a funcionar a usina que mandei projetar, cuja
construção contratei e cujo financiamento obtive.
A minha luta pela destilação do esquisto de Maraú está documentada num excelente trabalho do Deputado Rui Santos "Ruínas de João Branco" onde, a par da generosa apreciação de minha
atitude, focaliza tôda a inquietação, coragem e honestidade com
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que a opinião pública baiana deseja ver ràpidamente solucionado
um dos problemas básicos de nossa Pátria.
MORAL DO CASO AMORAL
Se os comunistas tivessem, na realidade, um sincero interêsse
na exploração do petróleo brasileiro; se o único intuito dos soviéticos não consistisse em perturbar, de mil maneiras e modos, a industrialização de um produto, que jamais estará à mercê da tirania
moscovita; se a histérica demagogia dos "vermelhos" não exprimisse, só e exclusivamente, propósitos obstrucionistas a uma solução brasileira, para brasileiros; - se houvesse algum vislumbre de
patriotismo nesses agentes soviéticos, haveria possibilidade de encontra-se um Marighela bastante cínico para afirmativas tão despudoradas? Tinha razão James Burnham, ao dizer que o "hábito
da mentira, deliberada em relação aos outros e inconsciente diante
de si próprio, faz parte integrante da técnica comunista".
O que os comunistas querem é apenas condenar o Brasil a continuar "deitado eternamente em berço esplêndido". . . até que desperte, atormentado e aflito, prêso e acorrentado, aos baixos objetivos do expansionismo soviético.
Mas isto não sucederá. O nosso petróleo terá uma solução brasileira, para o Brasil!
IV -

Nas mãos do povo traçar a fórmula de exploração

Depois de sentir na própria carne a paga por haver intentado
realizar em João Branco uma pequenina parte do grande sonho de
John Grant, Lord Walsingham e tantos outros mártires do petróleo
no Brasil, aproveitei o meu retôrno à caserna para, ao mesmo tempo
em que fazia os meus cursos de aperfeiçoamento e de Estado-Maior,
embrenhar-me nos meandros e perquerir os refolhos da misteriosa
substância que, escapando das entranhas da terra, tem causado
tanto progresso e gerado tantos infortúnios.
Observei que e origem do combustível líquido, classificado em
química como um hidrocarboneto, perde-se no emaranhado das
lendas e das idades, parecendo que o seu primeiro emprêgo ocorreu,
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como impermeabilizante, numa cidade perdida no vale do índio,
cêrca de 3. 000 anos A. e. Diz-se que Jeová inspirou a Noé besuntar
com uma "lama negra", retirada do Mar Morto, a sua arca lendária, assim resistindo aos quarenta dias do dilúvio. Moisés e o Rei
Sargon 1 salvaram-se, porque os berços em que foram jogados à
água estavam untados de betume. Segundo Heródoto, já a argamassa das muralhas da Babilônia fôra amassada com betume, confirmando ao descrito no Gênesis de que na Tôrre de Babel se aplicara
o "lôdo mineral". Além de Heródoto, Suetônio, Tácito, Plutarco,
Plínio e outros historiadores da antiguidade, fizeram diversas menções ao "ouro negro", descrevendo variados empregos da substância
que, na Grécia, era conhecida por "fogo grego".
Mas o que mais me interessava, não eram os ensinamentos da
química, nem as lições históricas do passado longínquo, nem ainda
a descrição dos métodos de destilação do cru, cada dia mais perfeitos, mas sobretudo a história política contemporânea do petróleo.
Antes de chegar ao dia 27 de agôsto de 1859, em que um lucky
man, como tantos outros que atiram no que vêem, chamado coronel
L. Drake, ao furar a terra em busca de água salgada, para a extração
de sal comum, depois de 23 metros de perfuração, viu atônito esguichar o óleo; antes daquele dia, em que a abertura do poço de
Titusville, em Pennsylvania, marcara o início da grande revolução
nos métodos de exploração do petróleo, eu aprendera que muitos
nativos, em diversas épocas anteriores e em múltiplas partes do
continente americano, haviam utilizado, para diversos fins o "óleo
de pedra", fonte de instabilidade e perigo para as nações fracas e
manancial de prestígio e opulência para as nações fortes.
O conhecimento de todos êstes fatos é muito interessante, útil
e instrutivo, mas para um político e oficial de Estado-Maior, a matéria de mais transcendente necessidade de ser bisbilhotada e sabida, é aquela que o inspire para contribuir, na medida de suas fôrças, para grandeza e progresso de sua terra, afastando do solo pátrio a possibilidade de convertê-lo em campo das lutas desiguais
que infelicitaram e desgraçaram tantos outros povos.
A história do petróleo está salpicada de grandezas e misérias.
Pontilham-se todos os dramas característicos das lutas humanas
pela conquista do poder político e predomínio do poder econômico.
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Para referir-lhe os feitos e defeitos, alinham-se e perfilam-se palavras antitéticas, sombra e luz da mais fenomenal criação do engenho
humano: - abnegação e egoismo; coragem e covardia; franqueza
e simulação; honestidade e fraude; incorruptibilidade e subôrno;
operosidade e exploração; verdade e mentira; virtude e vício; prêmio e castigo; vida e morte!
E' ouro, porque dá opulência e prestígio aos povos. Mas é negro,
porque, a despeito das diferentes colorações com que fisicamente se
apresenta, a fantasia assim o crismou, como a indicar as trevas, a
dor e o luto que têm cercado a caminhada de seu aproveitamento,
na construção da mais pujante indústria que existe na face da
Terra.
No estrépito de seu desenvolvimento e no fragor de seu progresso, se ouve o estalido de corações despedaçados e vê-se o sangue das feridas abertas em individuas e povos, sente-se, em compensação, que o trágico labutar dêsses titãs do combustível líquido
erigiu uma era nova na vida da humanidade, em que a aproximação
das distâncias e o maior aproveitamento do tempo transformarão
em ventura e progresso, aquilo que se erigira sôbre "sangue, suor e
lágrimas".
Em 8 anos contados de 1859, dos 25 barris diários do Coronel
Drake, a produção anual de petróleo atinge hoje cêrca de três milhões de barris de 42 galões, sendo que cada barril contém um pouco
mais de 159 litros. Em vez das minúsculas refinarias de Pittsburgh
e Cleveland de 5 barris diários, vemos monumentais usinas transformadoras de cru, muitas delas elaborando por dia e de per si,
muitas centenas de milhares de barris. Entre os pigmeus iniciais
e os gigantes hodiernos há uma correlação parecida com a existência enter o diminuto Demoiselle em que Santos Dumont contornou a Tôrre Eifel e os fenomenais transportes aéreos modernos,
para 400 passageiros.
Se quiséssemos afastar qualquer dúvida de nossa mente sôbre
o prestígio primacial a que atingiu, na atualidade, o problema do
petróleo, a ponto de sobrepairarem, perigosamente, os interêsses
dos que o monopolizam sôbre todos os demais nenhum melhor ele,.
mento de convicção do que a leitura de um docuniento. Trata-se
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do "Inquérito", realizado no ano de 1945, pela "Comissão Especial do
Senado Americano" sôbre "Interêsses Petrolíferos dos Estados Unidos em Países Estrangeiros". O próprio fato de ter sido divulgado
êste documento "secreto'', indica e evidencia o intuito de ser plenamente conhecida dos interessados - povos e governos - a situação
exata existente entre esta fenomenal concentração do "capital financeiro" que é o truste petrolífero americano e o Govêrno daquele
País.
Para ter-se um retrato fiel da completa intimidade entre monopólio e govêrno, basta a citação de um esclarecimento prestado
por Mr. Loftus, chefe da Divisão de Petróleo do Departamento de
Estado, ao referir a Mr. Charles Reyner, que "o uso do código tele-

gráfico do Departamento de Estado está à disposição das companhias de petróleo para notícias que, por seu caráter, caso fôssem
censuradas ou lidas em outros países, pudessem trazer desvantagens aos interêsses comerciais das companhias". Uma pergunta

de Mr. Fraser, também membro do Comitê do Senado, desejando
saber se "as companhias de petróleo possuem o uso completo das
facilidades diplomáticas" ... "e também o uso do código diplomático", Dr. Loftus respondeu - "sim, essa cadeia de comunicações é
usada larga e diàriamente".

E' ainda preciso levar-se em especial consideração que, se há
um terna em que existe uma inabalável "frente única" entre os
dois partidos americanos, é a respeito do petróleo. Para que se saiba
que a política do big stick, em assuntos petrolíferos, não é privilégío do Partido Republicano, leiamos êste trecho da plataforma do
Partido Democrático, nas eleições presidenciais de 1920: - "O Par-

tido Democrático reconhece a importância da aquisição, por parte
de cidadãos americanos, de fontes de suprimento de petróleo e outros minerais e declara que tais aquisições, seja no interior, seja
no exterior, devem ser estimuladas e encorajadas".

Ciente e consciente de tão fenomenal binômio econômico e político, que tão bem elucida a conduta do govêrno americano em assuntos de petróleo, no mundo, vejamos agora o caso particular do
Brasil.
Antes de mais nada assinalemos uma circunstância peculiar do
caso brasileiro, que se deve à atuação, orientação e vigilância do
Estado-Maior, do nosso exército: - O Brasil é o país do globo em
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-sôbre as suas reservas de combustível líquido.

Somos senhores únicos e absolutos dessa incomparável riqueza,
geradora de riquezas. Está nas mãos do Parlamento brasileiro, e,
portanto, do povo brasileiro, determinar a fórmula e traçar o regime em que deverá ser explorado e desenvolvido aquêle imenso e improdutivo tesouro, oculto no seio da terra, cuja descoberta se deveu
exclusivamente a brasileiro, fruto que foi do trabalho e do dinheiro
brasileiro, - o petróleo do Brasil.
V -

Carece o Brasü de um mínimo exigível de calorias

Da ação do monopólio de combustíveis líquidos, construtor da
mais gigantesca indústria de tôdas as épocas e geratriz do mais violento cíclo de lutas de todos os tempos, venho procurando pincelar
um retrato fiel que nos advirta claramente dos riscos da repetição
conosco do apólogo das panelas de barro e de ferro.
Sabemos dos riscos de meter, num mesmo caçuá, com a invulnerável bilha internacional, o débil cântaro indígena, totalmente cozido em barro crioulo. Só o faremos por uma efetiva necessidade
e se reais vantagens e indiscutíveis garantias nos assegurarem o
fortalecimento e resguardo do tenro barro de casa.
O problema do petróleo transcende do campo egoístico dos interêsses financeiros do monopólio para a esfera dos entendimentos
políticos entre Estados. Somos amigos e tradicionais aliados da
grande nação americana do Norte. Fomos no ano passado, somos no
presente e, assim, pretendemos preservar no futuro. A amizade é
sentimento bilateral que se fortalece com recíprocidade de tratamento amistoso ou se extingue pelo abandono de cuidado de uma
das partes. Mas o exame dos aspectos políticos internacionais da
solução do problema do petróleo brasileiro fica para mais adiante.
Hoje desejo submeter à apreciação de meus leitores um doloroso
e alarmante retrato do Brasil, que merece ser serenamente meditado. Depois de seu estudo sério e de sua análise profunda e
fria, duvido que haja um só brasileiro que não trema, nem se compunja ante a miserável visão deste "gigante adormecido", cujo sôno catalético, como se verá, é oriundo da carência de um mínimo
exigível de calorias para o mais elementar dos organismos político-econômicos. Como se verá, só o petróleo poderá produzir o milagre
de despertar o Brasil.
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O petróleo entre as fontes produtoras de energia

As perspectivas futuras sôbre a produção de energia no mundo
são as mais favoráveis. Enquanto não consegue a ciência domar as
fôrças naturais dos raios solares, das marés ou do calor interior da
terra, bem como transmitir energia elétrica à distância e sem fio, os
progressos realizados no aproveitamento da energia atômica já
levaram um grande cientista especializado nesse ramo de energia
a profetizar que, dentro de dez anos, a energia elétrica estará para
a energia atômica, como hoje a energia muscular do homem, do boi
ou do cavalo, está para a energia elétrica.
Enquanto não chega esta era que permitirá aos povos melhorar,
sensivelmente, o seu padrão de vida por um rápido crescimento da
taxa anual per capita de consumo de energia, lancemos as nossas
cogitações sôbre as fontes atuais da energia, valendo-nos de quadros
publicados no Boletim n. 0 68, de 1945, do Ministério da Agricultura,
pelo ilustre engenheiro Glycon de Paiva.
PRODUÇÃO DIÁRIA DE TRABALHO DE 17 PAÍSES, DE ACORDO COM
A NATUREZA DA ENERGIA CONSUMIDA, SEGUNDO CARTER E DODGE
(Kilowatts-hora)
NATUREZA DA ENERGIA
(milhões de kW)
PAÍS
I\foscular

Carvão

Petróleo
Hidráulica

--Estados Unidos
Canadá ........
Noruega........
Grã-Bret~mha ...
Alemanha ......
Suécia .........
Suíça..........
França.........
Austrália.......
Japão ..........
Argentina ......
Itália..........
Espanha ........
Rússia .........
BRASIL..
Índia ...... ::::
China ..........
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30,000
2,47·!
0,675
11,250
15,750
1,500
0,980
10,500
1,570
15,800
2,800
10,500
5,700
39,500
9,750
79,600
100,000

750,000
41,200
2,600
220,000
267,000
5,620
2,920
95,000
7,500
39,000
3,380
17,300
9,750
42,000
2,550
25,600
32,200

360,000
13,200
0,450
21,150
7,120
1,425
0,750
n,200
7,500
5,250
7,500
3,450
1,350
26,200
2,240
6,000
3,060

91,000
44,400
11,250
3,000
9,750
12,0DO
8,600
18,000

-

22,500
0,262
20,200
6,000
3,000
4,500
2,250

-

TRABALHO
DIÁRIO
PRODUZIDO
Total
(milhões
(kWh)
l 231,000
101,275
M,975
250,400
2\J9.620
20;545
12,250
132,700
16,570
82,550
13,942
51,450
22,800
110,700
19,040
113,450
135,260

Per capita
(kWh)

10,02
10,00
5,75
5,00
4,95
3,36
3,37
3,25
2,80
1,27
1,27
1,26
1,05
0,71
0,47
0,36
0,34
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Por êle se vê que o brasileiro dispõe de 0,47 de kw h, menos, portanto, 21 vêzes que o americano ou o canadense e um consumo per
capita superior apenas ao indiano e ao chinês.
Essas mesmas nações são classificadas segundo a natureza da
energia predominante utilizada, no quadro que se segue:

,....

NATUREZA DA ENERGIA

PA1S

Muscular

%

Carvão

%

Petróleo

Hidráulica

%

%

China ................
zndia.................
BRASIL..•...........

74,00
70,00
51,00

23,80
22,80
13,40

2,20
5,30
11,80

0,00
1,90
23,80

Alemanha..............
Inglaterra.............
França.................
Estados Unidos ........
Japão ................
Austrália..............
Espanha ..•...........
Róssia................

5,30
4,40
7,65
2,40
19,20
9,40
25,10
35,80

88,90
86,00
71,75
61,00
47,20
45,40
42,80
37,60

2,49
8,40
6,95
29,20
6,40
45,20
5,00
2,70

3,30
1,20
13,65
7,40
27,20
0,00
26,50
2,70

Argentina.••..........

20,20

24,30

53,60

1,90

Noruega ..............
Suíça..................
Suécia................
Cana.dá...............
Itália.................

4,50
7,40
7,40
2,40
20,50

17,50
22,10
27,10
40,70
33,50

30,00
5,65
6,85
12,90
6,70

75,00
64,80
58,75
44,00
39,30

Produção
mediante
predomínio
de energia. de:

Músculo

Carvão

Petróleo

Hidráulica.

O Brasil utiliza 51 % de energia muscular, 13,40% de carvão,
11,30% de petróleo, 23,80% de hidráulica, com predominância de
aproveitamento de energia muscular, índice bem desfavorável ao
julgamento de nosso progresso, tanto mais se considerarmos que
grande parte dessa energia muscular é humana, atuando com ferramentas rudimentares, como a enxada, o facão, a pá, a foice, a
picareta e o machado.
Abstração feita dessa energia muscular, que representa 51 %
do total das fontes de energia no Brasil, as nos~as primeiras fontes
de energia foram avaliadas, pelo meu brilhante colega tenente-coronel Carlos Berenhauser Júnior, membro do Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica e relator do Plano SALTE, no setor de
energia, em cujo esclarecido trabalho colhi preciosas informações,
conforme os seguintes dados:
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ANO DE

l<'ONTES DE

1946
Biliões
de
calorias

Toneladas

Calorias

Lenha............................... 50 000 000
Carvão nacional. ..................... 1 879 000
Carvão estrangeira ................... 1 071 000
624 000
Gasolina.............................
Óleo Diesel e "fuel oi!" ..............
810 000
Álcool motor........................
102 000
Petróleo Nacional. ...................
8 700
Carvão vegetal. ...................... 1
000
Hidro-elétrica 45 500 000 000 kWh

4 000
5 000
7000
11 000
10 500
7 000
10 500
7 000
861

200 000
9 395
7 497
6 864
8 505
714
91
7 000
3 875

-

243 941

ENERGIA

ººº

TOTAL.........................

-

%
82,0
3,9
3,1
2,8
3,4
0,3
0,04
2,86
1,60
100,0

A lenha e o carvão vegetal representaram 84,36 % do total de
energia produzida no Brasil, em 1946.
Os combustíveis estrangeiros correspondem a 9,3 % do total da
energia consumida. O valor das importações de combustíveis, no
mesmo ano, foi de Cr$ 1.059.624.000,00 ou seja, 7,7% do total de
Cr$ 13. 029. 000. 000,00 recebido do estrangeiro.
Para se ter uma idéia da evolução das fontes de energia utilizadas no mundo, trancrevemos um quadro comparativo entre os anos
de 1913 e 1935:
1913
FONTES DE

ENERGIA

Milhões
de
toneladas

1933

%

Milhões
de
toneladas

%

Carvão de pedra.....................
Petróleo.............................
Lenha ...............................
Energia hidráulica ....................
Gás natural. ........................
Linhito..............................

1 216
77
300
40
24
46

71,5
4,5
17,5
2,5
1,5
2,5

1 116
323
250
135
75
73

57
16

TOTAIS........................

1 703

100,0

1 993

100

12
7
4
4

Enquanto o carvão e a lenha diminuiram em tonelagem e percentualmente, o petróleo, a energia hidráulica, o gás natural e o
linhito aumentaram.
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Melhor fôra que pudesse, num artigo só, concluir estudo de
nossas fontes de energia, evidenciando a inadiabilidade de uma
nação para o problema de nosos petróleo. Mas ainda me falta expor
a situação estatística do petróleo no mundo e no Brasil, o que farei
no próximo artigo, para, então, concluir que, numa conjuntura decisiva como a atual, merece ser relembrado um velho preceito de
tática, destinado a vencer as vacilações do comando no momento
de tomar uma decisão: "É preferível má solução a nenhuma solução".
VI -

Repercussão do deficit de energia na nossa economia

Prossigo, hoje, no estudo das fontes de energia, detendo-me
mais cuidadosamente, embora sem extensão e profundidade, no
petróleo, que, no dizer de P. H. Frankel, é "um assunto de vida na
par e de morte na guerra", não sendo de estranhar a sem-cerimônia
e desembaraço com que certos países procuram assenhorear-se das
reservas estrangeiras, por todos os meios, que podem variar desde
os investimentos financeiros até as influências políticas e mesmo
à ação militar.
No mundo há fome de energia e os reflexos da situação do
mercado mundial de combustível sôbre a balança nacional de
energia serão inevitáveis. Durante a última guerra o deficit de
calorias, em conseqüência da diminuição forçada de importação
de briquetes, carvão de pedra, coque e gasolina e óleos combustíveis, refletiu-se sensivelmente na produção e nos transportes nacionais.
A "Conferência Econômica de Combustíveis", reunida em Haia
no mês de setembro de 1947, estimou em 2. 500 milhões de toneladas
as presentes necessidades mundiais em combustíveis, enquanto a
produção não ultrapassava 2.30 milhões de toneladas. :ti:sse deficit
de 200 milhões de toneladas repercutirá principalmente nos países
importadores, como o Brasil, que, antes da última guerra, importava
2,5 a 2,6 milhões de toneladas de mercadorias que constituem fontes de energia, tonelagem essa que corresponde, aproximadamente,
a 80% do total das matérias-primas importadas. A necessidade de

-

549 -

importar essas mercadorias do exterior é um ônus terrível para a
economia nas horas bonançosas da paz, e um motivo de inquietação
e debilidade nos momentos anormais e inevitáveis de conflitos entre as nações. A tendência da situação mundial de combustíveis, se
bem que promissora para futuro remoto, não é para a normalização
nos próximos anos, principalmente em conseqüência da diminuição
do volume de carvão de pedra extraído das minas que foi de 1.333
milhões de toneladas em 1929, descendo para 1.225 milhões em
1938 e 1.500 milhões em 1946.
No Brasil, a produção de carvão de pedra crescera auspiciosamente de ano para ano até 1943, estacionou e regrediu nos anos
subseqüentes. Em 1946 representava 3,9% do total das fontes de
energia nacionais, e 0,16% da produção mundial, com 1.816 mil toneladas, segundo o Boletim Mensal de Estatística da ONU, de junho
de 1947.
A produção de energia hidrelétrica e termelétrica tem crescido sempre, a despeito de ainda insuficientíssima para impulsionar o progresso do país. Em 1947, produzimos 1.496.859 k, ou
seja, aproximadamente, 10 % da energia hidráulica potencial do
Brasil. Tínhamos 2 . 923 localidades servidas por energia elétrica,
com 1.602 emprêsas fornecedoras, 876 usinas termelétricas, 918
hidrelétricas e 16 mistas. A quantidade de energia hidrelétrica
representa 83 % do total da energia elétrica produzida no Brasil.
PETRÓLEO
(Algumas estatísticas elucidadoras)
Produção

A produção mundial de óleo cru, em milhares de barris, no
mundo, nos Estados Unidos e no Brasil, poderá ser apreciada no
quadro a seguir, que organizei de acôrdo com o "World Oil Atlas",
de 1947, do The Oil Weekly e o Relatório do Conselho Nacional de
Petróleo de 1946:
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Produçfio mundial de óleo cru (em milhares de barris)

ANO

Mundo

1937..................
1938..................
1939..................
1940..................
1941 ..................
1942..................
1943..................
1944..................
1945..................
1946..................

2 039
1 988
2 086
2 149
2 222
2 079
2 231
2 614
2 593
2 751

231
041
160
821
941
866
423
345
263
401

E. Unidos

1
1
1
1
1
1
1

279
214
264
353
402
386
505
1 677
1 711
4 733

160
355
962
214
228
645
613
904
103
434

%
63
61

60,6
62,9
63,1
66,7
67,5
64,2
66
63

Brasil

-

-

-

%

2
3
33
47
58
79
67

-

0,0016
0,0021
0,0022
0,0030
0,0024

Enquanto a percentagem de produção dos Estados Unidos em
relação à mundial oscila entre 61 e 67,5 a nossa, pràticamente inexistente, atingiu um máximo de 0.003 % em 1945.
Em 1946, enquanto o Brasil produziu 67. 000 barris, os Estados
Unidos produziram 1.733.424.000 barris, o México 49.235.000, a
Argentina 20. 594. 000, a Bolívia 346. 000, a Colômbia 22. 062. 000,
o Equador 2.367.0000, o Peru 12.456.000, Trinidad 20.233.000 e
Venezuela 387 .486.000.
Venezuela é, indiscutivelmente, o grande produtor sul-americano de óleo cru, com 14.05% da produção mundial, em 1946, seguindo-se-lhe a Colômbia, com 0,80. É, ademais, o maior exportador mundial de óleo cru.
Todo o Oriente Médio produziu 252.014.000 barris, bastante
menos do que a Venezuela, sozinha, que se classificou, segunda
produtora logo depois dos Estados Unidos. A Rússia, excluindo Sakhalin, ficou em 159. 953. 000 barris, e a Rumânia, país segundo produtor europeu, parou nos 31. 464. 000 barris.
Em 1947, a produção de óleo do CNP foi de 93.539 barris.
PRODUTIBILIDADE DOS POÇOS
Etn fins de 1946 havia 474.293 poços produzindo óleo no mundo, dos quais 424.286 nos Estados Unidos, 11 no Brasil, 2.941 na Argentina, 24 na Bolívia, 1.068 na Colômbia, 679 no Equador, 2.960
no Peru, 1.820 em Trinidad, 4.975, na Venezuela.
A média de produção diária por poço foi, no mundo, de 15,6 barris, sendo a dos EE. UU. de 11,1, enquanto os 193 poços do Oriente
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Médio produziam uma média de 3.930,9 barris diários por poço, o
que é realmente assombroso.
Os do Brasil produziram 16,8 superior à média da Argentina
(14,3), do Equador (9,5), do Peru, (11,6) e da americana (11,1).
Como vemos, a produtibilidade dos poços é muito variável. O
mais importante do mundo é o de Cerro Azul, no México, que, apesar de ter desperdiçado mais de 1.400.000 barris, antes de ser captado, ainda produz diàriamente, cêrca de 50.000 barris, equivalente
ao consumo do Brasil. O Potrero del Liano n. 0 7, também no México,
produziu 100 milhões de barris, máximo dificilmente superável. Outros poços, como o Ganso Azul, no Peru, por se encontrar em regiões inacessíveis a um transporte econômico, apesar de sua excepcional produção verificada, são obrigados a permanecer na condição de reservas para futuro aproveitamento.
Até 31 de dezembro de 1947, tinham sido perfurados no Brasil
131 poços, sendo 66 de óleo. O custo médio de perfuração foi de
Cr$ 1. 700,00 por metro corrente.
RESERVAS
As reservas estimadas em 1 de janeiro de 1947, no mundo, eram
de 67. 035. 460. 000 barris. A produção de óleo cru em 1946 tendo
sido de 2.751.401.000 barris representou, portanto, 4,10% do total
das reservas estimadas. Mantido inalterado o consumo anual do
mundo e não fôssem revelados novos campos e outras camadas de
petróleo em níveis diferentes de poços conhecidos, ainda assim as
. reservas provadas dariam para um consumo de 24 anos. As maiores
reservas são as do Oriente Médio com 27. 275. 000. 000 barris e depois as dos Estados Unidos com 20. 873 . 560 . 000 barris.
A Venezuela tem 7. 000. 000. 000 de barris nos 8. 301. 000. 000 do
total da América do Sul. A Colômbia tem 500. 000.000, Trinidad
300. 000. 000, Argentina 275. 000. 000, Peru 150. 000. 000, Equador
25. 000. 000, e, finalmente, o Brasil, com 17. 884. 567 barris.
O problema das reservas, muitas vêzes, se apresenta inquietante para leigos e entendidos. Constitui, a meu ver, uma das molas
do prestígio que o monopólio disputa e desfruta dos governos dos
países, de onde comanda o petróleo do mundo e um instrumento de
simpatia para a conquista da opinião pública, em tôda parte. Ainda
agora, ao invés de clamar por um consumo preferencial para o pe-
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tróleo, para prolongar um pouco a vida dessas reservas, quase em
exaustão, li um anúncio de uma página da Standard Oil Company,
de New Jersey, no The Christian Science Monitor de Boston, de 22
de março de 1948, proclamando que está despendendo um bilhão de
dólares em 1947 e 1948, para atender às crescentes necessidades de
óleo do povo americano. E, ainda, que tôda a indústria de óleo gastará 13 bilhões de dólares, nos próximos anos, para cumprir o seu
programa de expansão e modernização da produção. Apresenta o
slogan "The better you live the more oil you need" (Tanto melhor
você viva, mais óleo você precisa). Depois de lembrar que os Estados
Unidos utilizaram, em 1947, mais óleo que o mundo inteiro em 1939,
que mais de 1.5000.000 casas são aquecidas a óleo e rodam nas estradas americanas mais de 3 milhões de carros; depois de recordar que
os americanos obtêm 61 % mais de produto do petróleo do que antes
da guerra e 12% mais que o mais alto consumo durante a guerra;
depois de mostrar a sublinhar o progresso americano devido ao petróleo, termina afirmando: "And the oil for your needs is on the
way" (E o óleo para suas necessidades está a caminho) .
CONSUMO
As estatísticas mundiais de consumo de petróleo são bastante
deficientes, ou melhor, pouco difundidas. Não encontrei meios de organizar um quadro semelhante ao de produção, mas esta falha se
justifica até certo ponto. Há consumo para tôda a produção e não
se produz em excesso porque o melhor depósito para guardar petróleo ainda é o tanque natural do subsolo, de onde sai, na hora
oportuna de se transformar em calorias impulsionadoras do progresso humano. Além disso, a lei da oferta e da procura sofre as
restrições impostas pela vontade do monopólio que, graças às suas
imensas disponibilidades financeiras, mantém o desejado equilíbrio
entre a produção e o consumo.
No mundo o consumo cresceu de 5 .444. 000 barris diários, em
1936, para 8. 378. 000 barris diários, em 1947.
Nos Estados Unidos, foi, em 1936, de 2. 900. 000, em 1941, de
4 .100. 000 e, em 1947, de 5. 350. 000 barris diários.
No Brasil passou de 29. 500, em 1941, para 50. 850 barris diários em 1947.
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A lei de crescimento do consumo no Brasil é da ordem de 8 a
10%, anualmente, não considerada a anormalidade dos anos de
guerra.
Das regras, o óleo combustível, querosene, óleo Diesel e lubrificantes são importados da Venezuela e dos Estados Unidos, exigindo o emprêgo em média de 15 navios-tanques, em 1947, o Brasil importou cêrca de 2.600.000 toneladas dêsse produtos, valendo CIF
Rio Cr$ 1. 500. 000. 000,00.
POSSIBILIDADES DO BRASIL
Possuimos uma área sedimentar superior a 35 milhões de quilômetros quadrados. Até hoje, graças à política de "não furar nem
deixar que os outros furem", não fizemos ainda uma centena e
meia de poços, enquanto nos Estados Unidos, numa área equivalente, já ultrapassaram a cifra de um milhão de poços, se bem que
seja verdadeira a alegação de que antes da existência do CNP
havia completa liberdade de pesquisa e também não se furou. Elementos informativos de caráter reservado no CNP são os mais
auspiciosos. Além disso, John L. Rich, no número de maio de 1945
do Boletim da "American Association of Petroleum Geologists" prevê, para o Brasil, uma área de possibilidades petrolíferas de ..... .
300. 000.000 hectares, enquanto a Argentina aparece com ....... .
60.000.000 e a Venezuela com 30.000.000. Entretanto, o Mapa de
Possibilidades de Petróleo, no número de The Oil Weekly, de 1947,
põe áreas brasileiras, apenas como possíveis áreas de óleo, enquanto
outras de outros países, são registradas como áreas favoráveis à
existência de óleo.
O GAS NATURAL DE ARATU
A perfuração de poços em busca do petróleo, na Bahia, revelou
uma outra grande riqueza a ser utilizada como fonte de energia: o
gás natural. O valor econômico dos campos de Aratu e Itaparica,
quanto às possibilidades de produção de gás natural, foi calculado
em 1.177. 603 .120 metros cúbicos, sendo 893. 861. 626 do campo de
Aratu e 283.741.494 do campo de Itaparica.
Parte dêste gás já está sendo aproveitado numa fábrica de tecidos em Itaparica, ao preço de Cr$ 0,125, ou seja, doze e meio cen-
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tavos por metro cúbico de gás, sujeito à variação proporcional ao
preço do fuel oil na cidade do Salvador. Também, uma pequena
usina de açúcar utilizou fôrça do gás de Aratu, enquanto CNP
vem de encerrar uma concorrência para aproveitamento do gás
natural na base de 130. 000 metros cúbicos por dia, o que permite
um consumo das reservas já provadas durante 20 anos.
A equivalência do gás natural com o fuel oil e de 1.100 metros
cúbicos para cada tonelada de óleo, ou seja: 1.100 vêzes mais ....
Cr$ 0,125 igual a Cr$ 137,50.
A energia total é de 16.000 kw diários, o que, pràticamente, dobrará a energia atual da cidade de Salvador. Solicitaram energia:
a Viação Férrea Leste Brasileiro, para a eletrificação de 25 quilômetros de suas linhas, duas fábricas de cal industrial, uma fábrica
de beneficiamento de óleo de mamona e uma fábrica de cimento.
Esta parcela de energia levará o sangue novo ao depauperado organismo econômico da velha, querida e gloriosa Bahia.
O DILEMA
O desenvolvimento da economia brasileira não se processará
sem o aumento de consumo do petróleo, que é ridículo em sua média
atual de 50 quilos por ano e por brasileiro. Até aqui o nosso progresso tem sido emperrado pela carência de energia. Daqui por diante, ou aumentaremos a produção de energia ou regrediremos esmagados pelas necessidades de nossa expansão econômica.
Com um trabalho diário produzido de 0,47 kw h, per capita,
é deficitária, atualmente, a balança energética nacional. Avulta
êsse deficit se considerarmos a inadiável necessidade de elevar o padrão de vida do povo brasileiro que não tem casa para morar, nem
roupa. para vestir, nem comida para alimentar-se e nem escolas para
os filhos, vivendo o país com a sua economia e a sua defesa dependendo do exterior. De uma maneira geral, será preciso utilizar melhor e mais racionalmente as fontes nacionais de energia. Para o
petróleo é que se erguem as melhores e mais fundadas esperanças
nacionais. Podemos intensificar e baratear a produção do carvão
nacional, explorar intensivamente os nossos recursos hidráulicos,
utilizar judiciosamente as nossas reservas florestais, inclusive corrigindo, pelo reflorestamento, a insensatez das derrubadas indiscriminadas, explorar o gás natural, o bequisto de Maraú e as demais
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reservas de linhito e turfa, mas é na pesquisa, lavra e industrialização do petróleo que se consubstancia a esfinge de nosso porvir.
Ou adivinhamo-Ia ou ela nos devora ...
VII -

A procura da melhor solução

Nos meus dois últimos artigos, abordei o problema das fontes
produtoras de energia. Parece-me que deixei bem esclarecida, baseando-me em dados e estatísticas insuspeitáveis, a miserável situação do Brasil, cuja produção de energia per capita, sendo de
0,47 de kwh nos nivela à caquexia enlanguecedora dos "coolies"
chinêses e párias indianos.
Demonstrei que, na sua produção, o Brasil utiliza-se de 51 %
de energia muscular, 13,40% de carvão, 11,80% de petróleo, e
23,80% de energia hidráulica. Há portanto, a predominância da
energia muscular. Sabendo-se que o progresso industrial de um
povo se mede na razão inversa da percentagem em que o esfôrço
físico contribui para a sua produção, temos explicado porque nos
EE. UU. e no Canadá, as produções de energia, por indivíduo, são
21 vêzes superiores à dos brasileiros!
Abstração feita de tão alta contribuição da energia muscular,
- índice de mísero rendimento - uma outra dolorosa averiguação
dimana do fato de que, no total da energia produzida no Brasil, a
lenha representa 82 %.
Pobre terra e infeliz povo, cujo esfôrço decorre do desgaste e
esfalfamento da máquina humana, da devastação de suas matas e
florestas e do exaurimento irremediável de seu solo!
Mas, ainda não é tudo, no milagre de sobrevivência desta gente,
que, a despeito de condições geográficas desfavoráveis, constrói a
mais adiantada civilização do globo, comparativamente a outras
terras situadas na mesma latitude que o Brasil.
Sem levar em conta a sangria desatada que, desde o berço,
tem sido a evasão de divisas para o pagamento de carvão e carburantes líquidos, entremos em outros compartimentos da alarmante
situação nacional.
Suspendessem as conquistas de petróleo o fornecimento de combustíveis, ingressaríamos de chofre, em plena hibernação. Parariam os nossos tanques, navios e aviões, e o nosso parque industrial entraria em colapso, pois a produção brasileira de carburantes
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atingiu, em 1947, à ridícula cifra de 96.539 barris anuais, o que
representa uma fração centesimal do consumo americano em UM
DIA! Tenhamos ainda em mente que o nosso consumo anual equivale ao consumo americano de 2,7 dias.
Tôdas as côres sombrias e exatas dêste quadro negro devem
ser motivo de meditação permanente e de alarme constante para
todos aqueles que tenham uma parcela de responsabilidade na recuperação do organismo nacional.
No hino brasileiro há um verso, cuja rima esdrúxula parece indicar onde está o remédio heróico para o levantar-se e movimentar-se do gigante adormecido: - a exploração extensiva e intensiva de
seu "berço esplêndido", um berço de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados potencialmente petrolíferos.
Não há dúvida alguma de que só a exploração do nosso petróleo nos elevará no miserável índice energético individual de
0,47 kWh em que nos emparelhamos aos párias e "coolies'', aos tetos
de produção de energia das nações ricas e adiantadas. Nêsse particular, não creio haver discordância alguma entre os milhões de
brasileiros.
Outro terreno em que não há e não poderá haver discrepância
é na urgência, na extremíssima urgência, da exploração do petróleo nacional.
As discrepâncias e divergências manifestam-se ao se considerar
quem deverá explorá-lo e como deverá ser explorado.
As controvérsias se acentuam quando são encaradas e avaliadas as nossas possibilidades de libertação da miséria, pela exploração do petróleo com os nossos próprios recursos; sôbre os perigos
da associação, em um mesmo caçuá, do frágil pote nacional com a
portentosa bilha internacional; a respeito da procedência das fontes
financeiras com que custearmos, por nossa conta, êste empreendimento inadiável.
As dúvidas e os receios ainda mais se avivam na escolha entre
os diversos caminhos apontados: - a exclusividade do monopólio
de estado, para uns; para outros, diante da proclamada incapacidade industrial do Estado brasileiro, pela iniciativa privada de
pessoas físicas brasileiras, para alguns mais tolerantes, pela participação de pessoas jurídicas brasileiras, o que permite a cooperação das companhias petrolíferas que já funcionam no país, e fi-
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nalmente, os paladinos da free enterprise ou da open door, o que
possibilita a dominação do truste.
No debate dêste magno problema, atualmente entregue à so1'.lção do parlamento brasileiro, agitam-se os homens de todos os
partidos e tendências - salvo os comunistas que agem por conta e
no interêsse de terceiros - no empenho democrático e patriótico
de encontrarem para o caso brasileiro a mais rápida e melhor solução entre as mais eficazes.
Vejamos agora o que na minha modesta opinião é necessário
fazer-se, e fazer-se imediatamente para conseguirmos a curto prazo, uma solução totalmente satisfatória para a realização urgente
do objetivo de todos os bons brasileiros: - a exploração do petróleo
brasileiro sem a exploração do Brasil.
Há um denominador comum entre todos os brasileiros que,
neste momento e a respeito do petróleo, agitam e fazem vibrar o
ambiente nacional: - a urgência de dinamização da riqueza escondida no seio da terra, em mercê de melhoria das condições de
vida do povo brasileiro.
Desde que fui incumbido pelo partido, a UDN, para participar do estudo dêste grave assunto, ao analisar e dissecar cada uma
das teses apresentadas ao debate, verifiquei, de par com o são patriotismo de todos, que mesmo os autores mais serenos não fugiam à regra geral de tratar do escaldante assunto, sempre de modo
passional. Mesmo nas palestras pessoais e reservadas, que venho
mantendo a miude com os principais defensores das diferentes teses, quase invariàvelmente encontrei só emoção, onde esperava aninhar-se serenidade.
:G:ste estado emotivo e passional, revelador de um anseio generalizado do povo brasileiro, e da transcendência da responsabilidade do Congresso ante o problema do petróleo, tem constituído
um carburante excepcional para inflamar e extremar o ardor dos
debates.
Um ambiente de fermentação ácida como êste, tem constituído
um excelente meio de cultura de que se têm aproveitado os comunistas, para insuflar intrigas e fomentar cizânias. Coerentes com o
compromisso assumido ante a disciplina férrea do bolchevismo de
convulsionar e dividir os povos que, por quaisquer circunstâncias
estejam à mercê nem a favor do expansionismo soviético, pouco se
lhes dá que estas aceleradas manobras divisionistas e fracionistas
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constituam uma flagrante contradição até mesmo com uma das diretrizes estratégicas do marxismo que é a libertação dos povos coloniais e dependentes do jugo imperialista, pelo fomento de suas
fontes naturais de riqueza. Pouco lhes importa qualquer "pecado
mortal" contra o "evangelho marxista", desde que se alcance o objetivo de envenenar corações e desviar mentes que não possam ser
instrumentos dos sonhos de conquista do mais sanguinário e megalomaníaco de todos os czares. Para êles, comunistas, a EXPLORAÇÃO do petróleo processa-se de acôrdo com os planos traçados, sempre abusando dos infatigáveis "inocentes úteis".
É preciso que se reconheça que o petróleo brasileiro por cuja
verdadeira exploração êles não possuam interêsse algum, tem constituído a matéria inflamável, por êles magistralmente manejadas
para conturbar o clima das discussões.
Para exemplificar os fatos, vejamos em dois simples exemplos,
o estado passional provocado pelo petróleo, nas referências recíprocas que se fazem homens inteligentes e bons patriotas pelo simples
fato de uma divergência no modo de pensar.
Por um dos melhores combatentes da causa democrática brasileira, nas colunas de um de nossos mais respeitáveis diários, o
"Estatuto do Petróleo", fruto de um trabalho de respeitáveis cidadãos, feito com audiência do nosso Estado-Maior e do Conselho
de Segurança Nacional, foi nada mais e nada menos acusado de
obra da Standard e não obra de brasileiros.
Por sua vez, um outro de nossos mais vibrantes jornalistas e,
por igual, denominado legionário da democracia, não se exaure de
acusar de comunista a quem quer que divirja da solução colaboracionista que advoga.
Mas, se quisermos chegar em tempo útil a uma solução realmente satisfatória, a primeira medida a tornar-se é limpar a fuligem de tanta paixão e intransigência.
Sou um homem que, antes de mais nada, quer uma solução,
a melhor solução.
Para desfazer dissidências e desuniões, sugeri ao meu partido
que, antes de qualquer decisão, ouvíssemos, a portas fechadas, para
um mais completo e franco esclarecimento, os líderes das diversas
correntes, a começar pelos Generais Juarez Távora e Horta Barbosa,
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homens que pela sua cultura, integridade e patriotismo são das
mais altas expressões da nossa raça.
Ainda não satisfeito com esta delimitação de um terreno de
aspirações comuns que esperamos encontrar em tais debates reservados, pretendo ainda sugerir ao Congresso a designação de uma
comissão a ser integrada por parlamentares dos diversos partidos
que o compõem, para um estudo direto dos prós e contras das diversas soluções adotadas em nações americanas. Assim auferiremos
as soluções nacionalistas da Argentina e Uruguaia; a expropriacionista do México; e a de open door da Venezuela e Colômbia.
Creio que êstes meus propósitos são mais do que evidentes do
nosso desejo de acertar. E esperamos acertar.
Quando medito nas nossas imensas responsabilidades da hora
presente, sou levado a recordar-me da adoção de uma diretriz po..
lítica das mais combatidas por alguns de meus correligionários.
Apesar da incompreensão de muitos e da descrença de alguns, cada
instante mais me vanglorio do acêrto da linha política de que fui
um dos mais veementes batalhadores. Refiro-me à fórmula de Coalisão para a solução de nossos difíceis problemas políticos.
Se no regular as relações do partidos para solução dos problemas políticos foi possível uma coalisão, por que não seguirmos o
mesmo caminho, promovendo a união de todos os brasileiros numa
política de Coalisão Econômica para a rápida solução do problema
do petróleo?
Espero poder promover esta coalisão econômica, em tôrno de
uma fórmula amplamente satisfatória, para todos os interêsses e
aspirações em jôgo.
Para isto sou de opinião que, de igual maneira que nos unimos
para vencer a difícil conjuntura política, também nos devemos reunir em tôrno de uma mesma fórmula, para dinamizar o óleo - o
máximo gerador de comodidades- oculto nas entranhas do "berço
esplêndido".
Uma vez mais, o clima aglutinador de todos os bons brasilieros
não se encontrará na inclemência do equador ou na intolerância do
polo, mas na amenidade exuberante dos trópicos.
Post-escriptum - No n.º 39, da revista Panfleto, da segunda
quinzena de maio, o jornalista Noronha escreveu uma perfídia
de puro sabor e ótimo quilate comunista, onde põe em dúvida que
eu diga verdade sôbre o que sei a respeito da ação obstrucionista
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do truste, a propósito da construção de refinarias nacionais. Quando o porta-voz da Tribuna Popular forgicou a sua torpeza, onde
procura ferir a mim e a amigos meus, infamando por igual aos
grandes partidos democráticos nacionais, havia já vários dias que
eu redigira, onde conto, por miúdo, o que o povo brasileiro necessita
conhecer a respeito, reservando-me ainda uma parte para discutir
em sessão secreta da Câmara dos Deputados ou na Comissão de
Segurança Nacional, se aquela ainda não estiver escoimada dos remanescentes da representação comunista.
Habituados a só escreverem o que lhes dita a matriz moscovita,
os comunistas jamais concebem que um democrata brasileiro, cem
por cento brasileiro, não trepide em defender, acima de tudo, o Brasil.
VIII -

"On the good way"

J.M.

Antes de reencetarmos a caminhada, façamos uma recapitulação sôbre alguns pontos do que até aqui escrevi a respeito do petróleo que, no dizer de Clemenceau, em telegrama a Wilson, durante a primeira guerra mundial, "era tão necessário como o sangue". Sumariemos algumas das partes até agora abordadas sôbre
a terrífica substância que, segundo o Oil and Gas Journal, por
ser tão "essencial na guerra", centralizou as discussões dos estadistas das Nações Unidas, em seus encontros de Moscou, Cairo e
Teerã, pelo fato de ser considerado o petróleo, "o produto mundial
sôbre o qual urna justa e duradoura paz devia ser encontrada".
Preliminarmente, não nos olvidemos de que, há mais de vinte
anos, Briand já afirmava que " a política internacional é, hoje, a
política do petróleo".
Relembramos alguns tópicos de meu modesto estudo, cuja repetição facilitará a compreensão dos antecedentes em que se alicerça
o meu ponto de vista sôbre a maneira de encontrar-se o good way
para a política petrolífera brasileira.
Parti, corno se viu, de uma clara compreensão da capacidade
do truste para consolidar e ampliar o poderio de sua descomunal
sede monopolista, a ponto de haver conseguido uma cabal interpretação de interêsses políticos e econômicos entre as companhias de
petróleo que o constituem e o govêrno americano, Expliquemos
porque, embora sendo nós tão débeis e êles tão poderosos, não sinto
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alarmes nem temores sôbre a nossa possibilidade de escolhermos
livremente o caminho da nossa preferência.
Uma das características fundamentais do mundo Ocidental e,
máxime, das nações anglo-saxónicas, é o respeito fetichista da legalidade. Para quem possua esta convicção exata, é tranquilizador
saber-se que o grupo saxónico do Novo Mundo, a grande pátria de
Roosevelt, ainda mais obediente à lei que os seus ancestrais europeus, apesar do que nos revelou o inquérito do "Comité Especial do
Senado Americano", sôbre "Interêsses Petrolíferos, dos Estados Unidos em Países Estrangeiros', assumiu o solene compromisso e subscreveu, entre outras, as seguintes obrigações contidas na Ata de
Chapultepec:
§ 18 Erigimos em princípio a solidariedade econômica do Continente Americano. A era do imperialismo terminou. A miséria de

qualquer de nossos Estados, seja como pobreza e destruição ou insalubridade afeta a cada um de nossos países e, portanto, a todos
êles, em sua prosperidade conjunta.
§ 19. Iniciamos a era da cooperação econômica, em que coor-

denaremos os interêsses particulares, para criar a economia da
abundância que, - eliminando o aproveitamento dos recursos na-

turais e do trabalho humano, em benefício exclusivo de grupos de
interêsses de exploração, nacionais ou estrangeiros, - permita elevai' as condições de vida de todos os povos americanos. De um povo
e um govêrno como o norteamericano, convictos defensores doespírito da legalidade, e que assumiram tais compromissos, nada podem temer o povo e o govêrno do Brasil, possuidores de uma outra
arma legal indiscutível, que é a condição de iínico proprietário, dono
absoluto de tôdas as riquezas de seu subsolo, inclusive o petróleo,
situação privilegiada que nos propiciou o Código de Minas tão patriótica e vigilantemente defendido por êsse gigante desengonçado
do Nordeste, que é o General Juarez Távora. Recorde-se ainda, como
novo argumento tranqüilizador que muito antes mesmo do pacto
de Chapultepec, tôdas as manifestações contrárias aos países estrangeiros, foram perpetradas pelas diversas táticas de penetração
econômica, sem que jamais a nação americana haja intervindo,
violentamente, para a obtenção de concessões petrolíferas para as
companhias americanas. Mesmo no caso mexicano, onde houve a
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desapropriação das concessões petrolíferas anglo-saxónicas, o govêrno americano acatou as decisões do Judiciário.
Diante de tais realidades e de tão indiscutíveis antecedentes,
que alarmes ou sobressaltos podem perturbar a nossa soberania,
quando o Brasil está apoiado em lei legitima que lhe assegura a
posse exclusiva de duas reservas petrolíferas?
No que tange a mim pessoalmente, que mêdo poderia eu ter
do truste, quando não hesitei em servir-me da técnica dos nazistas
para promover a produção de gasolina sintética na Bahia?
Mas não nos antecipemos. A minha "linha justa'', como diriam
os comunistas ao mesmo tempo em que oferecem possibilidades a
todos os interêsses em jôgo, não abre mão da nossa plena soberania,
em favor de interêsses alienígenas.
Para o bom entendimento de meu raciocínio político-econômico sôbre o petróleo brasileiro, quero recapitular os temas em que
há completa concordância e aqueles em que há divergências entre
os vários setores da opinião brasileira.
Excluo, desde já, de qualquer discussão, o grupo comunista,
comprovadamente interessado em que o nosso petróleo continue
jazendo indefinidamente nas entranhas da terra.
A plena concordância entre brasileiros, consiste em que ninguém diverge em que só a exploração do nosso petróleo permitirá a
nossa independência econômica, a qual deverá ser libertação nacional.
Presumo ainda que uma enorme parcela de brasileiros não discreparia sôbre a conveniência da solução estatal do problema do
petróleo, desde a fase inicial da pesquisa à terminal da distribuição
se o Brasil tivesse ou pudesse vir a ter os recursos financeiros e a
capacidade econômica, necessários à imediata exploração desta riqueza.
Há, porém, algumas perguntas fundamentais que desejo aqui
formular, certo de que nas respostas é que começarão as discrepâncias:
1. ª) O Brasil dispõe ou poderá dispor de recursos próprios
para a exploração eficiente e imediata de suas jazidas de hidrocarburetos? De onde obtê-los?
2. ª) Disporá de recursos próprios para que esta exploração abranja a totalidade do problema?
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3.ª) Disporá de recursos pr(prios para a produção de combustíveis que satisfaçam, ao menos, às necessidades de seu consumo
interno, que é atualmente de cêrca de 50 mil barris diários?
4.ª No caso de inexistência dêstes recursos, o que seria preferível para o Brasil: presc.'Vamos indefinidamente à espera do dia
em que possamos explorar, à n.1ssa custa, a imensa riqueza escondida no "berço esplêndido:', ou nos arriscarmos em uma associação
com as companhias petrolíferas estrangeiras, de modo a atendermos, pelo menos, às exigênciai:- do nosso consumo interno de combustíveis líquidos?
Mas não nos apressemos em dar estas respostas. Continuemos
a nossa caminhada.
Ao analisar a maneira pela qual o Conselho Nacional do Petróleo conduziu as suas beneméritas atividades, tive a impressão de que
a trilha preferida foi justamente a mais áspera, a mais custosa e a
mais difícil. Concedeu-se prioridade à temerária loteria geológica
da pesquisa, relegando-se a plano secundário o jôgo de cartas marcadas e de lucro certo que é a refinação. Possivelmente, relevantes
motivos de interêsse público induziram o CNP a preferir a estrada
azarosa da garimpagem do óleo cru, à chave segura e rendosissima
do seu beneficiamento. Nada mais parecido do que um pesquisador
.de petróleo e um garimpeiro de pepitas e pedras maravilhosas. Os
caminhos de ambos são cobertos de urzes, que só a ambição de uma
riqueza súbita lhes dá fôrças para suportar estoicamente as picadas
e dilacerações do corpo. Vivem ambos entre as portas de um dilema
- uma miséria sem fim ou a esperança de uma opulência sem limite. O têrmo de sua caminhada é freqüentemente fome e, excepcionalmente, abundância.
Para ter-se uma idéia do que seja o "oilman's charater", o
caráter de um garimpeiro de "ouro negro" resumamos uma breve
anedota referida por P. J. Frankei. Para os que desconhecem o assunto, é preciso informar que "wild-catting" é como os americanos
chamam o inicio de trabalho de pesquisa em um campo inexplorado,
onde a caça do "gato selvagem" é incerta, difícil e arriscada. Narra
Frankei que um "wild-cater" morreu. Ao chegar à porta celeste, declarou a São Pedro a sua profissão. Foi-lhe negada a entrada, visto
que o alojamento destinado aos trabalhadores de petróleo já estava
completamente cheio. Choramingou o "oilman" que, se São Pedro
concordasse, poderia permanecer num pequeno "barraco" onde sem-
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pre viveu e que estava muito habituado a construir. São Pedro
aquiesceu e no dia seguinte, ao fazer a revista habitual, encontrou
totalmente vazio o alojamento dos "wild-catters". - "Todos os
outros partiram", explicou o "oilman", "pois espalhei o boato de que
tinham descoberto petróleo no Inferno". Qual não foi a surprêsa de
São Pedro quando percebeu o novato esgueirando-se pelos portões
do Céu. Ao interpelá-lo, ouviu como resposta: "Sabe de uma coisa,
São Pedro, eu vou também lá embaixo, porque bem pode ser que
haja um fundo de verdade em meu boato".
Pois foi esta rude jornada, a da preferência do CNP, e a meu
ver foi pena que se houvesse dado precedência ao problema da
pesquisa, relegando-se a segundo plano a questão das refinarias.
Não me baseio em opinião pessoal para afirmar que, se o CNP,
como etapa inicial de suas atividades, houvesse promovido a instalação de refinarias para prover às necessidades do mercado interno, destilando óleo cru importado, outro galo cantaria na Sé ...
Ao fazer tal afirmativa baseio-me numa das maiores autoridades na matéria, o grande cidadão e soldado argentino, o General
Henrique Mosconi, cuja obra "El Petróleo Argentino", deve constituir um breviário para todos. A êste respeito quero ainda transcrever uma antiga carta de meu irmão, Dr. Elyeser Magalhães, escrita ao meu nobre colega Deputado Licurgo Leite: "Caída a noite
tenebrosa do "estado novo", andei pelo mundo em longa peregrinação. Uma das reais recompensas do meu destêrro foi o conhecimento e a estima pessoal de um grande cidadão da América, o artífice da produção de combustíveis na Argentina. Entre as gratas
reminiscências do meu breve convivio com o digno êmulo "del Gran
Capitán", - porque se San Martín foi o herói da independência política argentina, o General Enrique Mosconi o foi da sua libertação
enconômica - nunca me esquecerei do que me dizia, em 1938, o
criador da YPF. (Yacimientos Petrolíferos Fiscales): - "Não pode
haver independência sem petróleo. Os países pobres não devem
dar-se ao luxo da pesquisa de combustíveis líquidos, sempre incerta
e extremamente perigosa. O caminho aconselhável é a instalação
de refinarias de petróleo, de resultados seguros e de custo acessível.
Os lucros obtidos remunerarão amplamente o capital empregado e
proverão o país de recursos para a pesquisa petrolífera".
Longe de mim malsinar o CNP, ao qual se deve, não só a
descoberta do petróleo no País, sobretudo a manutenção do direito
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de propriedade sôbre nossas riquezas petrolíferas, que constituem
patrimônio da nação.
Só êste fato justificaria a gratidão nacional àquele Departamento.
Mas ao ser promulgado em 1938 o Decreto-lei n.º 395 que definiu
as diretrizes de nossa política petrolífera, se tivesse ficado estabelecida, "com a descoberta ou não de jazidas de' petróleo", a prioridade na instalação de nossa indústria de refinados, que, no justo
conceito do ilustre General Horta Barbosa, é o "alicerce da independência econômica de um povo", com os quatrocentos milhões
de cruzeiros, até agora gastos em pesquisas, ter-se-ia montado em
nossa pátria, sobretudo aos preços daquela época, as refinarias necessárias à produção dos hidrocarbonetos requeridos pelo consumo
interno.
Com aquela soma teríamos montado, há anos, as destilarias
que, com o óleo cru importado, nos proveriam dos combustíveis
necessários ao nosso consumo interno e nos dariam recursos para a
pesquisa e as demais etapas da indústria do petróleo.
Sabendo-se que, aos preços de hoje, uma refinaria para a produção diária de 10 mil barris custa 10 bilhões de dólares e tendo
anualmente US$ 4.800.000.00 fácil é imaginar-se que enormes passos teríamos dado de 1938 até hoje.
Mas o CNP preferiu ser "wild-catter" e não resta dúvida que
foi feliz na loteria geológica.
Apesar disto, a imediata montagem das refinarias continua
sendo a pedra angular da indústria do petróleo, o que vale dizer,
do progresso e da prosperidade nacionais.
IX -

Coalisão econômica para uma solução brasileira

Propositada e intencionalmente tenho fugido de imiscuir-me
nos aspectos puramente técnicos da indústria do petróleo. Seria
abusar excessivamente do generoso espaço que me concederam os
Diários Associados, sem maiores vantagens para os meus leitores.
Julgo, porém, da maior utilidade, para uma exata compreensão
dêste magno problema, que o público brasileiro, interessado na solução em debate, procure conhecer os aspectos gerais que dizem
respeito à pesquisa, lavra, transporte, refinação e comércio do pe.tróleo. Aos que desejarem adquirir uma visão panorâmica, embora
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superficia.l, do palpitante assunto, aconselharia a leitura da edição
brasileira do livro de V. A. Kalichevsky sôbre "A admirável indústria
do petróleo". Pena é que não se haja publicado a magnífica conferência, pronunciada na sede do Partido Socialista Brasileiro, pelo
meu amigo Rodrigo Duque Estrada sôbre "O problema do petróleo
nacional". Trata-se de uma lúcida "mise au point" do importante
assunto, capaz de prover o leitor de conhecimentos utilíssimos sôbre
a matéria, sem embargo das restrições que oponho ao ácido inocuamente derramado sôbre eminentes personalidades brasileiras. Para
os que tenham conhecimento do inglês, a leitura do "Essential of
Petroleum", por P. H. Frankei, dará uma clara visão do "oil business", no conjunto de suas fases.
De todos os capítulos do amplíssimo tema, aquêle que mais me
empolgou, sobretudo porque é a estrada de Damasco de nossa salvação, é o referente às refinarias.
Pode-se dizer que a manipulação físico-química das moléculas
de hidrocarbonetos pelo engenho humano, é que constituiu o fator
máximo do progresso industrial contemporâneo. E isto de deveu à
indústria de fracionamento do óleo cru. No propósito de retirar
das moléculas de petróleo o máximo de energia e o melhor custo, é
que os cientistas porfiam no aperfeiçoamento gradativo dos processos de refinação. Segundo Kalichevsky, foi uma diferença a mais de
13 octanas, que permitiu a R. A. F. a sua espetacular vitória sôbre
a Luftwaffe, no Outono de 1940.
Assim como aquela pequena diferença, no potencial energético,
ensejou transformar, em esplêndida vitória das asas inglêsas a iminente derrota da pátria de Churchill, também espero e estou certo
de que a instalação da indústria transformadora do petróleo no
Brasil, embora tardia, ainda chegará a tempo de despertar definitivamente o "gigante deitado", transformando-lhes a miséria em
prosperidade, a doença em saúde, a tristeza em festa, a indolência
em febril atividade.
Menos apoiado em meus estudos pessoais do que na observação
e experiência existente, cheguei, há algum tempo, a uma inabalável convicção. Para os países de franca densidade econômica o meio
mais fácil, menos custoso e mais eficaz de transfundir a energia necessária à rápida elevação do ínfimo potencial existente, é a instalação imediata de refinarias, "com a descoberta ou não de jazidas
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de petróleo". Tão persuadido estou de que a montagem da indústria
transformadora de cru é o caminho mais curto, mais econômico,
mais viável e mais seguro para a urgente solução do problema do
petróleo nacional, que desejo antecipar, desde êste instante, qual o
terreno comum em que espero poder acenar com a reunião de todos
os brasileiros, para a nossa vitóriosa batalha dos combustíveis líquidos.
Em um dos meus artigos anteriores, ao mesmo tempo em que
me vangloriava por haver contribuído para a adoção da fórmula de
"coalisão" visando a resolver, ou, pelo menos, atenuar as nossas difíceis questões políticas, dispunha-me a promover um novo congraçamento de todos os nossos patrícios em tôrno de uma política de
"coalisão econômica" para .a rápida solução do problema do petróleo.
Começo a apresentar aqui as bases da minha formulação política para o justo equacionamento desta inadiável questão econômica. Pretendo começar a levantar o véu sôbre qual deva ser a política nacional da energia, que desejaria ver unânimemente adotada
por todos quantos polemizam neste momento sôbre o escaldante líquido. A minha "coalisão econômica" visa estabelecer uma prioridade diante do trinômio - pesquisa, lavra e refinação.
Pretendo e espero demonstrar que resolvido corajosamente o
último, dentro das imperativas exigências da soberania nacional,
propiciaremos a solução capaz de aglutinar todos os interêsses, nacionais, continentais e internacionais, sem abjurar um milímetro do
nosso direito exclusivo sôbre as riquezas de nosso subsolo.
Confio na fôrça aglutinadora de uma solução possível e patriótica, por isso acredito que, depois de tudo quanto hei de mostrar e
demonstrar, muitos brasileiros agora desavindos não se eximam de
trazer o seu apoio apaixonado e entusiástico ao grande caminho da
nossa libertação.
No terceiro artigo desta série, com que iniciei a minha colaboração jornalística, que tanto desagradou a órgão crepuscular da imprensa de minha querida Bahia, comecei a grande lição que aprendi
em João Branco. E ao referir-me aos mártires, cujas cruzes e sofrimentos assinalam as diversas tentativas dos pioneiros da produção
do petróleo nacional, mencionei que outras vítimas estavam no meu
pensamento, embora não fôsse ainda oportuno mencionar-lhes os
nomes.
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:t!:stes nomes, que continuarei ainda a não referir, constituem o
segundo e doloroso capítulo de minha experiência pessoal com a
via crucis de quantos se arriscam a penetrar nos domínios do déspota "oleoso" dos tempos atuais.
Sôbre êste gravíssimo assunto, plenamente conhecido de nosso
Estado-Maior e das altas autoridades do País, estou eu habilitado
a discutir, em sessão secreta da Câmara dos Deputados, para dar
conhecimento aos representantes da Nação das positivas e documentadas maquinações do truste, destinadas a impedir a instalação
no Brasil da indústria friccionadora do óleo cru.
Esta trama ignóbil e perversa contra a criação de refinarias
nacionais, veio corroborar a minha convicção de que um dos verdadeiros alicerces da independência econômica de um povo é a montagem de sua indústria de refinação.
Já o libertador da econômia argentina, o General Enrique Mosconi, proclamava que "não pretendais exercer um contrôle total na
importação e no comércio de petróleo, se não refinardes". De igual
forma, o ilustre General Horta Barbosa afirmou: - "Alicerce da
independência econômica de um povo, a indústria da refinação deve
ser criada, com a descoberta ou não de jazidas de petróleo. Sendo
livre o mercado de crus, as refinarias nacionais podem importar
a matéria-prima de que necessitem".
:t!:ste grande pensamento político-econômico vem confirmar a
precedência que a refinação deve merecer entre os demais aspectos
da exploração industrial petrolífera. De minha parte apenas acrescentaria que o livre mercado do cru só poderá suprir as nações que
intentarem instalar a indústria de pracionamento do óleo cru, se
estas também dispuserem de outro têrmo do terrível polinômio: o transporte de combustíveis.
Assegurada ao Brasil a posse sôbre a sua indústria de destilação,
correspondente ao seu crescente consumo interno, assegurando-se-lhe, ademais, o abastecimento da matéria-prima pela organização
do transporte - petroleiros e oleodutos - de propriedade nacional,
às prescrições estabelecidas no "Estatuto do Petróleo", submetido à
apreciação de Congresso e sôbre o qual oportunamente me pronunpoderemos abrir livremente os nossos três e meio milhões de quilômetros quadrados de terrenos potencialmente petrolíferos, a quem
quiser que pretenda ou deseje explorá-los, desde que se submetam
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ciarei. Desta maneira, em vez da política tão malsinada por Monteiro Lobato de "não furar e não deixar que os outros furem'', enveredaremos pela larga estrada de "perfurar e consentir e estimular
que os outros perfurem".
Desta forma atendemos aos interêsses continentais, resguardados ao mesmo passo e sobretudo os interêsse do Brasil.
X -

A refinação é a chave do contrôle de preços

Quero demonstrar a meus leitores, no artigo de hoje, que a montagem de refinarias é a arma sem paralelo para facilitar a vitória,
na batalha dos combustíveis líquidos. Para vencer tão potentoso inimigo, num combate em que se defrontam um Golias descomunalmente forte e um Daví extremamente débil, a funda capaz de arremessar a pedra que fira de morte o gigante de fauces devoradores é a indústria do fraccionamento de óleo cru. Impossível e temerário será procurar atacar o dragão na totalidade de seu complexo
organismo. Procuremos ferí-lo em seu tendão de Aquiles, o que está
em nossas mãos conseguir e com pleno sucesso.
Para corroborar êste meu ponto de vista, que espero será partilhado pela imensa maioria dos brasileiros, procurarei ainda demonstrar que a instalação de destilarias é preciosamente o tacape
que o truste tudo fêz e fará para que não caia nas mãos do Brasil.
Da prioridade absoluta que deve merecer a refinação, na jornada petrolífera, antes de formular a demonstração de minha experiência pessoal na matéria, quero transcrever algumas breves
frases das conferências e de outros documentos da autoria do ilustre
general Horta Barbosa.
- "Enquanto é livre o mercado de óleo cru, é essencialmente
monopolista a indústria de refinação, exercida pelos trustes ou
pelo Estado."
- "Um dos fins principais da indústria da refinação é o contrôle do preço dos refinados para a produção da energia barata".
- "O Uruguai, que não possui uma gôta de petróleo, controla
os preços de refinados porque a indústria de fraccionamento de óleo
cru é monopólio do Estado. A Venezuela, o maior exportador de petróleo do mundo, paga os refinados que consome ao preço que lhe
ditam os trustes, donos das refinarias".
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E mais adiante:
- "Petróleo é energia que tem que ser vendida pelo preço mais
barato possível para facilitar a produção de tôdas as demais riquezas".
E ainda:
- "Os trustes tiram da refinação os recursos para a pesquisa.
Do mesmo modo procedem a Rússia, a Argentina e o México. l!l o
caminho natural a seguir".
E finalmente:
- "Na posse das refinarias pelo Estado está a chave do problema".

Tôdas estas frases exprimem verdades translúcidas, como as
contas de um rosário do mais fino cristal.
Por isso mesmo, quando estudei as diretrizes do CNP, desde
a sua fundação, lamentei que êle tivesse preferido a vida azarosa
do "wild-catter", às favas contadas da refinação.
Novo quinhão de experiência em assunto de petróleo

Passo agora a contar aos meus leitores um pequenino trecho
de uma longa e negra história. Meditei muito antes de fazê-lo. Embora sendo verdade que os supremos responsáveis pelos destinos da
nação têm sido constantemente informados dos mais mínimos pormenores desta novela rocambolesca, em que o delírio megalomaníaco do truste tem empregado os mais torpes recursos, para ferir
de morte uma plêiade de patriotas, deliberados a instalar a indústria de refinação de petróleo no Brasil; nada obstante o caráter
sigiloso com que tem sido conduzida a heróica iniciativa de um
pugilo de ousados brasileiros, a minha consciência de soldado e de
parlamentar impede-me a levantar uma ponta do véu que até agora cobriu uma das mais altruísticas iniciativas de quantas realizadas no País.
Sinto-me na obrigação de desvendar alguns meandros desta
intrincada história. Revelarei alguns breves episódios de uma benemérita conspiração de amigos pela libertação nacional, de par com
a malvada conspiração do truste pela continuidade da servidão do
País.
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Abramos a primeira página desta ilustrativa novela. Façamos-lo
sem carregar as côres sombrias de um negro episódio que retratará
fielmente a política liberticida do monopólio petrolífero.
Passamos aos fatos. Na segunda metade do ano de 1945, um
grupo de amigos, capitaneados pelo grande patriota que foi o Major
Roberto Carneiro de Mendonça, convocou-me para uma reunião.
Desejavam expor-me um projeto e ouvir um conselho. Tratava-se de
um grupo de capitalistas, êstes, sim, realmente progressistas, aglutinados em tôrno de alguns patrícios que, embora destituídos de
bens de fortuna, conheciam amplamente não só tôda a legislação
do CNP, como sobretudo a importância que para o País teria a
construção de refinarias nacionais. Entre êstes estava o meu irmão, o Dr. Elyeser Magalhães, que então acabava de regressar de
um longo exílio.
Houve uma preliminar, estabelecida por todos, que me deu a
mais completa liberdade para dar o meu entusiástico, decidido e desinteressado apoio à grande iniciativa. Todos eram de parecer que

só ao Estado é que deveria caber a posse da indústria do beneficiamento do cru.

Para ajudar a levar a cabo uma tal política, inteiramente
acorde com meu ponto de vista, não podia vacilar e não hesitei em
ser, desde aquêle momento memorável, o consultor e conselheiro
gratuito de um grupo de homens dignos com tão dignos e elevados
propósitos.
Porém havia mais. O enunciado unânime de meus amigos pela
solução estatal, que eu preconizava, da indústria de refinação, não
era apenas teórico. Os responsáveis pela grande emprêsa declararam mais de uma vez, oral e em vários documentos, que só se candidataram à construção de refinarias de petróleo, porque o Govêrno
abriu mão dêste privilégio que lhe devia caber, ao aprovar a Resolução número 1, em conseqüência da exposição de motivos do
CNP, de 17 de outubro de 1945, autorizando a abertura de concorrência para à construção e exploração de destilarias no Rio e
em São Paulo. (Diário Oficial de 30 de outubro de 1945).
Mas ainda não era tudo. Em declarações reiteradas ao Presidente da República e ao Estado-Maior do Exército, tomaram o compromisso de colocar à disposição do Govêrno nacional, sem lucro de
um único centavo, na hora e momento que se quisesse, a indústria
que pretendiam construir ou ajudar a construir.

-

573 -

Guardo em meu arquivo uma carta que, a respeito, escrevi, a
23 de maio de 1947, a um ilustre chefe e antigo construtor, adido
militar do Brasil nos Estados Unidos: - "Os nossos ilustres patrícios, à frente desse empreendimento, partiram de premissa de que
a indústria que pretendem erigir estará à disposição do Govêrno,
sem lucros, no momento em que o mesmo se dispuser a encampá-la.
O que pleiteiam é que o Brasil seja senhor da sua indústria de refinados, quer através de mãos brasileiras ou oficiais. Seguramente,
por fôrça da grande autoridade moral decorrente dessa premissa,
- além de se tratar de um grupo de mais alta autoridade moral e
financeiro, - o nosso Govêrno vem dando integral apoio à iniciativa".
Não é tudo isto realmente admirável?! Não são merecedores
da gratidão nacional êstes pioneiros?!
Mas regressemos de maio de 1947, data de minha carta, à época
da concorrência do CNP, nos fins de 1945.
A ação sinuosa do truste

O requisito preliminar, formulado pelo CNP, consistia em
obrigar o proponente a assegurar-se o fornecimento do óleo cru.
Como se verá, o cumprimento desta primeira etapa importará na
demonstração de que:
a) apesar da posição nitidamente preponderante do truste,
o mercado internacional de óleo cru é realmente livre;
b) que a oposição do truste, desde que o mesmo se defronte
com uma serena decisão e perfeita compreensão do problema, se
modifica em ardilosa cooperação;
d) e que não faltam companhias americanas independentes,
dispostas a colaborar na implantação da indústria refinadora nacional, dentro do absoluto acatamento à legislação vigente.
Os diversos fascículos dêste primeiro tomo confirmarão, meridianamente, as quatro proposições acima.
Aberta a concorrência, o grupo a que me refiro, constituído de
brasileiros natos, subscritores de sessenta milhões de cruzeiros para
a sociedade em organização, procurou uma por uma, tôdas as companhias estrangeiras distribuidores de refinados, estabelecidas no
Brasil, solicitando o compromisso do fornecimento do óleo cru, necessário à satisfação da exigência preliminar do CNP. Note-se
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o fato ilustrativo e eloqüente de que estas mesmas companhias já
haviam assumido idêntico compromisso escrito com outros concorrentes à referida licitação pública, seguramente porque os mesmos,
todos dignos e idôneos, eram mais simpáticos aos olhos do truste,
por uma menor intransigência em sua orientação política. Pois
bem; cada uma das companhias consultadas, - e foram tôdas as
sediadas no Brasil, - recusaram-se terminantemente ao fornecimento da matéria-prima.
Apesar de ter o seu anteprojeto perfeitamente preparado, de
acôrdo com os têrmos do edital, o grupo de meus amigos estêve na
iminência de desistir da apresentação de sua proposta, à falta do
requisito da garantia do fornecimento do óleo bruto.
Inteirado dos propósitos obstrucionistas do truste, o insigne
embaixador americano de então, o Dr. Adolfo Berle, não hesitou
em demonstrar-nos que era realmente um "bom vizinho e um grande artífice do fortalecimento da f_raternidade brasileiro-americana.
Compreendeu que era do interêsse precípuo da defesa continental,
o fortalecimento e o progresso de cada uma das unidades americana. Tratando-se de um país, como o Brasil, amigo comprovado da
nação americana, nas horas boas e más, não era compreensível,
ante a mente iluminada do embaixador Berle que a nossa terra não
merecesse dos Estados Unidos, a mais decidida colaboração no
fomento da riqueza básica, que transformaria, de golpe, o Brasil,
num aliado realmente forte do colosso americano.
Posso afirmar, com segurança, que o digno representante de
Roosevelt, teve sempre em mira que, no próprio interêsse da América, era imprescindível e inadiável o fortalecimento do Brasil. Para
Berle, a rápida solução do problema do petróleo brasileiro devia
merecer a prioridade da ajuda norte-americana, "devendo, para
isto, contar com a cooperação, não só do govêrno americano, como
das próprias companhias petróliferas".
Adolfo Berle venceu esta escaramuça contra a intransigência do
truste. Forneceu, em tempo útil, ao grupo de patriotas brasileiros,
- todos amigos comprovados da nação americana, - um contrato
de fornecimento de matéria-prima, firmado com uma grande emprêsa americana independente.
Graças a êle, o núcleo de brasileiros, capitaneados, pelo nunca
assaz pranteado Major Roberto Carneiro de Mendonça, pôde apre-
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sentar-se, como licitante, ante o C. N. P., e ganhar em primeiro lugar, a concorrência pública.
Pouco depois, tôdas as companhias distribuidoras de refinados,
aqui sediadas, procuraram o grupo vitorioso, oferecendo e firmando
contratos de provisão de tôda a matéria-prima necessária, nos têrmos e condições citados por Carneiro de Mendonça.
Infelizmente, logo após faleceu êste grande cidadão. Substitui-o,
com idêntico devotamento e não menor patriotismo, o ilustre Senador Salgado Filho, que prosseguiu denodadamente a obra do
seu antecessor, até ao dia de sua eleição para o Senado Federal.
Quero, agora, apontar uma estranha coincidência. Logo após
os acontecimentos acima referidos, o eminente embaixador Adolfo
Berle foi afastado do Brasil! Suas palavras de despedidas, na Associação Brasileira de Educação, foram enigmáticas para alguns
dos ouvintes, mas ecoaram em meus ouvidos como nos de Hermes
Lima, José Augusto e Odilon Braga, como verdadeiras clarinadas
de boa vontade e compreensão na longa estrada da amizade brasileiro-americana.
E não nos esqueçamos de como os comunistas, naquela época
e na forma de seu inveterado costume, fizeram o jôgo dos inimigos
do Brasil. ..
XI -

Peculiaridades no petróleo brasileiro

Espero haver mostrado e demonstrado, até à evidência, que a
montagem da indústria da refinação deve merecer uma prioridade
indiscutível sôbre todos os demais têrmos, do polinômio da indústria petrolífera.
Conto ainda ter levado meus leitores à plena convicção de que
a pequena nesga do escabroso painel que pude arregaçar sôbre o
monstruoso "catch-as-catch-can" do truste contra abenegados brasileiros que se decidiram a armar o Brasil da valiosa clava de libertação que é a destilaria, apen::i.s confirma que esta é a chave-mestra do grande problema. Tantas manobras obstrucionistas e tão
monstruoso propósito de emigalhamento do pequenino Daví, pelo
Golias intolerante e intolerável, revelam que a montagem da indústria nacional de refinados é a "broadway" de nosas emancipação
econômica.
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- Quereis uma contraprova?
- Enquanto o truste usou e usa, abusou e abusa de todos os
"golpes baixos", contra a montagem da indústria da refinação do
petróleo~ nunca se viu e jamais se observa a menor ruga de
preocupação no seio do monopólio, pelas pesquisas levadas a efeito
pelo CNP.
Ainda mais: - Durante algumas décadas, o truste teve plena
liberdade de pesquisa e lavra do petróleo, em todo o território brasileiro, e nunca houve quem tivesse notícia da abertura de uma só
cacimbal Ao contrário, o que havia era a negação sistemática da possibilidade remota do aparecimento de qualquer vestígio de óleo no
solo pátrio... Mas, no dia em que foi promulgado o Decreto-lei número 395de1938, que foi que sucedeu?
- Responde-nos o general Horta Barbosa: "A nova legislação
veio a tempo de impedir que uma das ramificações dos trustes
concluísse, em São Paulo, a montagem clandestina de uma pequena
refinaria... " "Suspeitando o surgir da legislação nacionalista, apressou-se a companhia estrangeira em criar um suposto direito adquirido de difícil remoção".
- Não é concludente?
Se a pesquisa e a lavra constituíssem o alicerce da gigantesca
indústria, de há muito que seus agentes, no Brasil, teriam picotado
o nosso imenso território. Mas nenhuma só perfuração se fêz para
desvendar o mistério oleífero de nosso subsolo. No dia, porém, em
que o truste pressentiu a nova legislação, não foi ainda perfurando
o solo que pretendeu criar "um suposto direito adquirido", mas
eom "a montagem clandestina de uma pequena refinaria".
Não é transparente como um cristal?
Imagino só como os senhores do monopólio terão lambido os
beiços de contentamento quando perceberam que o CNP preferiu,
infelizmente ser "wild-catter" e não refinador. . . A loteria geológica, da escolha ofieial, assegurava ao truste, como assegurou, mais
dez anos de completo domínio do mercado nacional de combustíveis líquidos!
Outro pequeno comprovante da displicência tranqüila do truste
ante os que preferem o jôgo azaroso da investigação geológica; quase ao mesmo tempo em que se outorgaram as concessões para
a montagem de refinarias, o que mereceu a "blitzkrieg" fulminante
e feroz do truste, o CNP autorizou a diversos grupos brasileiros
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a pesquisa de várias bacias sedimentares, sem que êstes concessionários lotéricos jamais merecessem a mais pequenina represália.
- Não está claro como água?
Bem razão tinha o general Mosconi quando afirmava que o
"caminho aconselhável é a instalação de refinarias, de resultados
seguros e de custo acessível; os lucros obtidos remunerarão amplamente o capital empregado e proverão o país de recursos para
a pesquisa petrolífera".
A amizade brasileiro-americana

Tenho a veleidade de afirmar que nenhum brasileiro me leva
a palma no calor e no entusiasmo com que pugno e sempre propugnei pelo fortalecimento cada vez maior e mais íntimo das relações fraternais entre os Estados Unidos do Brasil e a América. Tenho hoje, entre muitos de meus melhores amigos, alguns grandes
soldados americanos que conheci de perto nas horas incertas da
guerar. Todos êles sabem pelo longo convívio que mantivemos, em
nossas atividades militares, "no corredor da vitória" e no curso e
viagem profissionais que fiz nas escolas superiores americanas, que
fui e continuarei sendo um soldado decidido da política tradicional,
sempre existente entre nossos países. Tenho a honra de ter sido
dentro do exército um dos oficiais que mais se bateram para que
os soldados brasileiros se unissem aos soldados americanos, na guerra em que o sangue selou uma velha solidariedade.
Tudo isto me confere amplos poderes para falar a amigos a linguagem franca da verdadeira amizade.
Ao protestar contra a açlfo do truste, sabotando o seu egoismo
a unidade continental, evitando, como trata de evitar, o fortalecimento de cada uma das peças do todo americano, tenho direito de
repetir o grito de Alberto Tôrres: "Não é uma reação nativista que
se nos está impondo: é um simples ato instintivo de conservação, um
vulgar movimento de defesa; a mera demonstração de nossa consciência sôbre a realidade. As melhores organizações militares nada
valem na defesa dos países ocupados pelas "armées financiêres des
états".
Ou, ainda, trasladar o pensamento do ministro Ildefonso Simões
Lopes, quando, em 1936, tratara da "questão do petróleo no Brasil":
-37-
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- "E' preciso que tão poderosas organizações financeiras encontrem, entre nós, as reticências e a superior orientação defensiva
que só a unidade de ação do Estado e a sua soberana autoridade podem, com proveito, reunir e operar".
É preciso, no interêsse comum de ambos os Estados Unidos, setentrionais e meridionais, que se restaure o catecismo rooseveltiano,
melhorando as condições de vida do povo brasileiro, pelo fortalecimento de sua economia. Enquanto o Presidente Truman, depois de
enaltecer a amizade dos Estados Unidos com os outros países do
continente e de reconhecer a importância de estabilidade política e
econômica do Hemisfério Ocidental propõe-se a ajudar o aumento
da produção latino-americana por meio de um "investimento considerável de capital, em transportes, equipamento elétrico, fábricas
e outras instalações", para o que "recomenda que o Congresso aumente a autoridade do Banco de Exportação e Importação para
a concessão de empréstimos em mais US$ 500.000.000", enquanto a
voz de Truman, no particular, Roosevelt, outras personalidades
americanas mais egoistas e menos "bons vizinhos" anunciam que "o
único modo de prestar uma tal assistência é através das companhias
particulares do petróleo".
4) O CNP, em exposição de motivos de 17 de outubro de
1945, ao Presidente da República, pediu aprovação para a Resolução n. 0 1, em que, depois de justificar a montagem de refinarias,
abriu concorrência para a construção e exploração de destilarias no
Rio e em São Paulo.
5) Pela Resolução n. 0 2 de 18 de janeiro de 1946 foram outorgadas concessões para a montagem de refinarias em São Paulo e no
Rio a dois grupos de brasileiros natos, ambos satisfazendo tôdas as
exigências impostas pelo CNP.
6) Os dois concessionários, ambos idôneos, moral e financeiramente, escolheram caminhos diferentes para chegar a Roma ... Enquanto o grupo capitaneado por Carneiro de Medonça e depois por
Salgado Filho se decidira a realizar uma obra totalmente nacional,
o grupo concessionário de São Paulo julgou mais fácil atingir o
objetivo em mira, aceitando uma proposta de associação com o truste, êste em minoria. Da trágica e tremenda guerra de extermínio
movida pelo monopólio contra os concessionários do Rio de Janeiro,
já apresentei um eloqüente pano de amostras. Quanto ao grupo concessionário de São Paulo, p<>Sso revelar que o compromísso escrito
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e subscrito pelo truste era um mero engodo, destinado apenas a
evitar que êstes ilustres patrícios procurassem outra solução.
7) Decorridos dois anos de concessão, o grupo carioca, apesar
de haver gasto alguns milhões de cruzeiros na confecção de seu projeto definitivo e na preparação do terreno, em Manguinhos, onde
pretende erigir a sua indústria; apesar de ter recebido todo o apoio
federal, não conseguiu concluir operações de crédito para pagamento das maquinarias, já contratadas, com uma das mais importantes
firmas americanas, construtoras de refinaria. Tenazes por temperamento e pugnazes por índole, prosseguem conspirando pelo Brasil,
tratando de obter, na América, o capital que julgam imprescindível
para o pagamento das listas, também constituído por elementos progressistas, está hoje à mercê da promessa do truste que, estou certo,
foi ardilosa e mendaz.
8) Em conseqüência, até hoje, o Brasil está à espera do lançamento da primeira pedra de sua indústria de fracionamento
de óleo cru, apesar dessa tarefa ter sido confiada a dois grupos idôneos, moral e financeiramente. Sôbre ambos os grupos estou autorizado a transmitir a seguinte informação:

Só com capitais particulares brasileiros, sem que se obtenha o
financiamento americano para o pagamento das maquinarias, que
esperam ainda conseguir, será impossível, durante muito tempo, a
montagem das duas refinarias.

9) De maneira que, decorrido tanto tempo e dispondo de manifesta e merecida boa vontade do govêrno federal, não houve dis-

ponibilidades financeiras no país para realizar um dos negócios
mais lucrativos e de rápido reembôlso.

10) Das tentativas do govêrno para a montagem e instalação
de refinarias, o único saldo existente é a destilaria de 2.500 barris
diários que o CNP vai montar na Bahia. Sem levar em conta a
insignificância da produção diária, apenas suficiente para atender
a 5% das necessidades nacionais, há um fato digno de ser assinalado
nesta elogiável iniciativa oficial: - apesar de refinaria do CNP
reger-se pela lei de sociedades mistas: - o capital até agora subscrito foi apenas o do govêrno, só foi possível dar-se andamento ao
projeto, pela circunstância de o Estado ter tomado a si a responsabilidade de subscrever o capital necessário para o pagamento das maquinarias que estão sendo construídas pela firma Kellog & Companhia.
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11) Se no Brasil, como ficou patentemente comprovado, não
há capital, nem mesmo para o jôgo de cartas marcadas e de lucro
rápido e alto que a indústria de refinação, como pensar em financiar-se, com a mísera prata caseira, a caríssima e aventurosa loteria geológica? Se não dispomos de recursos para solucionar o

mínimo, como vamos ter a veleidade de financiar o máximo?
12) Expostos os diferentes dados e aspectos peculiares do problema concreto do petróleo, qual a solução objetiva que proponho

para a grande equação dos hidrocarbonetos?

Fórmula conciliatória

Espero, em meu próximo artigo, apresentar uma fórmula em
que os patrióticos propósitos dos generais Horta Barbosa e Juarez
Távora se irmanarão, dentro de uma só solução objetiva.
Segundo Juarez Távora, dois objetivos devem orientar a solução
geral do problema.
l.ª) Suprir, quanto antes, às necessidades de consumo interne de petróleo e derivados, a preços adequados, - reforçando, assim, ao mesmo tempo, a nossa capacidade econômico-financeira,
'(redução de cobertura de cambiais para importação) e a segurança nacional (abastecimento de combustíveis líquidos, independentemente dos caprichos de terceiros e de riscos de transportes oceânicos);
2.ª) Concorrer, - se o justificar a potência de nossas reservas
petrolíferas, - para a satisfação das necessidades e, eventualmente,
mundiais de petróleo, proporcionando, de um lado maiores recursos
ao nosso organismo econômico-financeiro, pela ampla mobilização
dessa riqueza potencial (acumulação de divisas-ouro no exterior)
e, por outro lado, reforçando as condições de defesa do continente,

a cuja sorte estamos cada vez mais vinculados, tanto na paz como
na guerra, por compromissos internacionais (suprimento de com-

bustível aos países vizinhos que dêle necessitem e aumento da própria capacidade de defesa)".
Sim, não tenho dúvida de que os dois ilustres generais que, nas
salas tradicionais do Clube Militar, debateram, com tanto ardor e
patriotismo, êste magno e principal problema da nacionalidade, reunir-se-ão, juntamente com todos os seus comandados - todos os
brasileiros de boa vontade - sob a mesma bandeira de libertação
econômica do Brasil!
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Conclusão

Na conferência proferida no Clube de Engenharia de São Paulo~
o General Horta Barbosa referiu-se a um documento enviado a 10
de junho de 1941, ao govêrno federal, sôbre "a quem competirá
exercer a indústria da refinação do petróleo no Brasil". Regressava
o ilustre soldado de uma excursão ao Prata, onde observara, de perto os exemplos argentino (PS) e uruguaio (ANCAP).
É um documento digno do mais alto interêsse e onde refere:
"O Brasil porque não possui ainda uma indústria de refinação digna
dêsse nome, importa os derivados do petróleo por intermédio dos
grupos inglêses e americano. l!:stes impõem-lhe os preços dos combustíveis líquidos, controlando assim, indiretamente, os dos transportes e produtos manufaturados pelo domínio de uma das fontes
de energia de emprêgo mais generalizado".
Depois de referências ao Decreto-lei n.º 2. 615, criando o impôsto único sôbre refinados e lançando as bases de "uma razoável proteção, a fim de que pudesse surgir no País uma verdadeira indústria
de refinação", diz mais adiante que: - "Ademais é de se assinalar
outro aspecto importante da indústria de refinação: ela é essencialmente monopolista em todo o mundo. Nos países em que ainda
se tolera o exercício livre de tal atividade, os trustes lhes dominam
os mercados de combustíceis líquidos, exercendo o monopólio de
fato, ditando-lhes os preços e influindo na economia local". Passa
em revista à solução da Venezuela, em face da do Uruguai e Argentina, mostrando que aquela tem a sua economia dominada pelo
truste porque não possui refinarias e êstes são senhores dos preços
de refinados, mercê da propriedade estatal de suas destilarias.
Numa verdadeira antevisão do que se passaria no Brasil, vários
anos depois, afirmou: ... "nenhum grupo particular poderia montar
tal indústria sem apelar para o Govêrno Federal, que lhe concederia
isenção de direitos para os equipamentos e certamente ordenaria aos
estabelecimentos oficiais de crédito que lhe facilitassem as operações
indispensáveis à aquisição da maquinaria, à sua montagem e ao
capital de movimento".
·
Como já vimos, nem mesmo com o pleno apoio do govêrno federal, os concessionários das refinarias brasileiras ainda conseguiram o financiamento pleiteado nos Estados Unidos, por não se
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encontrar capital privado brasileiro em quantias e condições de fazer face ao custo desta indústria.
- Serâ possível continuarmos indefinidamente indiferentes,
quando temos à mão a· chave do problema?
E o General Horta Barbosa chega às seguintes conclusões:
"a) O edifício de nossa legislação sôbre o petróleo reclama
apenas uma melhor definição de quem deveria exercer a indústria
da refinação, estando-lhe até fixado o regime tributário em que vai
viver;
b) tal indústria é por sua própria natureza monopolista;
c) somente quem refina, controla os preços dos derivados do
petróleo;
d) a única política compatível com o interêsse nacional é a dos
preços baixos dos refinados".
E terminou opinando que "a solução que melhor consulta os
interêsses nacionais é o exercício da indústria da refinação do petróleo pelo próprio Govêrno Federal".
Aqui surge uma aparente discrepância entre os Generais Horta
Barbosa e Juarez Távora. Enquanto aquêle preconiza o Estado industrial no setor da refinação de petróleo, no que estou de pleno
acôrdo, o crente General Távora é confessadamente incréu na capacidade administrativa do Estado brasileiro. Não comungo desta
opinião pessimista.
Mas o assunto não é de crer ou não acreditar na capacidade administrativa do Estado. No caso particular das refinarias, se quisermos reservar realmente os interêsses nacionais, não haverá outro remédio, como se verificará, do que nos submetermos, de preferência, a ser mal administrados, do que bem explorados.. . Não é
uma entre diversas soluções; é a única solução.
Jâ está provado e comprovado que a iniciativa privada brasileira não dispõe, por si só, de recursos financeiros para levar avante
a impostergável tarefa de construção das destilarias. Sabendo-se do
caráter monopolista da indústria de fracionamento do cru e do contrôle do mercado interno dos combustíveis líquidos pelos que detêm
a refinação, se não pretendermos entregar totalmente a mãos alienígenas uma arma tão vital à nossa sobreania, uma saída que pareceria aconselhável seria a solução apontada pela mensagem presidencial n.O 61: - a formação do capital entre 60 por cento de
"pessoas físicas brasileiras" e 40 por cento de "pessoas jurídicas bra-
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sileiras", isto é, as "companhias organizadas no país", eufemismo
jurídico sob que se disfarça o truste.
- Mas o capital e brasileiros natos são suficientes para a subscrição de 60 por cento de orçamento das destilarias?
- Vejamos a resposta dos fatos. O capital subscrito pelos concessionários de nossas refinarias, - subscrição feita "à bout de
souffle" - atingiu, no caso do Rio de Janeiro, somente a 33 por
cento do capital necessário para a montagem da indústria, excluindo-se o vultoso capital de movimento; no caso de São Paulo, em
que a capacidade da refinaria é duplo da do Rio, o capital subscrito
alcançou a 16 e meio por cento. Isto importa em confirmar que a
louça caseira é insuficiente para tal banquete.. . E, no caso de se
insistir no casório da panela de barro com o pote de ferro, coitada
dél. frágil argila nacional! ...
Insisto em afirmar: condeno a associação, somente no que diz

respeito à refinação do petróleo necessário à satisfação das necessidades do país.
Do exposto se deduz que devemos condicionar as soluções objetivas do problema concreto do petróleo, segundo Juarez Távora, "aos
meios ou recursos efetivamente disponíveis para, ajudando ou contrariando as realidades ambientes, chegar aos objetivos ou fins visados".

Vejamos quais são as realidades ambientes, nessa conjuntura.
Demonstramos como está a atual incapacidade financeira do
capital privado brasileiro, para arcar - integralmente ou apenas
com 60 por cento - com os ônus da montagem da indústria de refinação no país - cujo orçamento atual, para produção diária,
de 50.000 barris é da ordem de 50 milhões de dólares -. Restará
saber se o Govêrno Federal poderá dispor de recursos para efetivar,
a curto prazo, um empreendimento de tão vital interêsse para a economia e defesa nacional.
A minha resposta é um sim categórico, propondo-me indicar,

oportunamente, como financiar o empreendimento.
Antecipo que essa matéria será objeto de uma emenda que,
com a colaboração de eminentes economistas patrícios, pretendo
apresentar ao Projeto de lei n. 0 61, sôbre o "incremento da indústria refinadora de petróleo no País. "
Uma vez que o General Juarez Távora, além da sua já referida
incredulidade, não concorda, como todos nós, em que a indústria
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refinadora seja entregue ao truste, apenas admitindo que o mesmo
participe em minoria, com o capital nacional; depois da confirmação da inexistência de dinheiro indígena, até mesmo para cobrir os
60 % do capital requerido para uma produção apenas de 30 mil barris diários das duas concessões, e desde que se comprove aritmeticamente que o govêrno federal - e só êle - poderá dispor fàcilmente
de recursos para efetivar, no prazo máximo de 3 anos, tão fundamental projeto; depois de tudo isto, não restará outro recurso ao
meu querido e velho amigo Juarez Távora, do que abrir um crédito
de confiança à capacidade administrativa do Estado para a construção e gerência daquela indústria básica. Estou certo, antecipadamente seguro de que o aval do eminente soldado não lhe trará decepções. A indústria de fracionamente do cru além de uma rentabilidade excepcional, é essencialmente mecanizada, prescindindo
quase completamente do trabalho humano. Deduz-se que não oferece terreno propício para se transformar em cabides de empregos ...
Não haverá dúvidas, portanto, de que o crédito aberto pelo bravo
general será reembolsado a curto prazo e a juros de agiota ...
Garantida ao Brasil a plena posse da indústria essencialmente
monopolista que é a refinação, em condições de suprir "às necessidades do consumo interno de petróleo e derivados a preços adequados'',
mantida em nossas mãos a única torneira do colossal tonel, que,
inconveniente ou perigoso poderia existir em "concorrer", - se
o justificar a potência de nossas reservas petrolíferas, - para a satisfação das necessidades continentais, e, eventualmente mundiais
do petróleo", conforme aconselha o General Juarez Távora?
Firmada a propriedade exclusiva do Estado sôbre o gargalo da
garrafa, com a plena posse do transporte especializado - oleodutos
e petroleiros, - que perigos ou inconvenientes poderiam advir da
política do open door para quem quisesse pesquisar e lavrar o nosso
subsolo?
Espero que, neste particular, o General Horta Barbosa retribuirá o "crédito de confiança" que o general Távora concedeu ao
Estado industrial. ..
Almejo e provejo que, na projetada audiência dos dois insignes
soldados pela União Democrática Nacional, ambos assentarão as
bases de uma mesma estratégia e de uma só linha política.
E, como êles, o povo brasileiro acertará rigorosamente os seus
relógios para a decisiva peleja da libertação econômica do Brasil.
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Se sou francamente otimista em que estas duas correntes adotarão, sem discrepância, a coalisão econômica com que venceremos
a batalha do petróleo, também não me dissuado de promover a

colaboração das "companhias organizadas no País na solução de
um problema, que também é do interêsse das pátrias de que são
originárias".

Faço questão de frisar que as minhas acerbas críticas à atuação
do monopólio não traduzem o mais tênue intuito demagógico, nem
o mais mínimo propósito sensacionalista. São palavras veementes
de um amigo caloroso e sincero, destinadas a chamar à razão aquêles que se esquecem de que o fortalecimento da unidades continental
deve prevalecer sôbre quaisquer outros interêsses. Quero lembrar-lhes que, em Chapultepec, assinamos todos o óbito da preponderân-

cia do imperialismo sôbre os legítimos interêsse continentais, e
que, em Bogotá, nos comprometemos ao incentivo e fortalecimento
da fraternal cooperação econômica de tôdas as nações americanas.
Vejamos o modus faciendi desta "frente única" de nacionais e

estrangeiros, pela unidade continental.
Não será da tribuna dos Diários Associados que pretendo comentar a mais importante de tôdas as iniciativas do govêrno federal, quando enviou as "Mensagens ns. 61 e 62, respectivamente, de
31 de janeiro e 4 de fevereiro de 1948, acompanhadas de anteprojeto, relativos ao incremento da indústria do petróleo e do Estatuto
de Petróleo". Poucas vêzes se realizaram no Brasil, obras com tão
lídimo espírito de equipe e tão alto desejo de acertar. Só a coalisão política, inicialmente tão malsinada, poderia propiciar êste
projeto de coalisão econômica. A voz destemerosa e patriótica de seu
eminente relator, o Dr. Odilon Braga, atingiu, naquele singular documento, altitudes e grandezas tão admiráveis, que, bem avaliando
todo o descomunal esfôrço realizado e o esplêndido fruto conseguido,
o povo brasileiro deverá abrir àquele eminente amigo um crédito
ilimitado de reconhecimento nacional.
Dêste crédito tem direito de participação plena uma equipe de
legítimos patriotas, verdadeiros heróis da "guerra fria", sustentada
em silêncio, e bravamente, em defesa do Brasil. Todos devemos
render a homenagem de nosso alto aprêço aos ilustres membros da
"Comissão de Anteprojeto da Legislação do Petróleo", constituída
pelos nossos dignos compatriotas Avelino Inácio de Oliveira, Co-

-586-

rnnel Artur Levi, Rui de Lima e Silva, Glycon de Paiva Teixeira e
Antônio José Alves de Sousa.
O eminente Chefe do Govêrno, avaliando a transcendental importância dos dois projetos, submetidos à apreciação do Congresso,
afirmou, com justeza, que "poucas leis serão tão importantes para
os destinos da Nação quanto o Estatuto do Petróleo". E, como inequívoca demonstração de seu sincero desejo de acêrto, sobretudo,
do propósito de conseguir a "cooperação de todos". S. Ex.ª declara
que "não seria acertado que o Poder Executivo perfilhasse incondicionalmente qualquer anteprojeto", "tratando-se de matéria de
larga controvérsia".
Pretendo, como já disse, cumprir o meu dever de representante
do povo ocupando oportunamente a tribuna do Congresso, para levar a modesta colaboração de minha análise e de minhas emendas
aos dois citados anteprojetos.
Pretendo provar a todos, inclusive às companhias distribuidoras de refinados, que, se elas têm realmente algum interêsse na exploração de nosos subsolo, nenhuma contestação plausível poderão
opor ao "exercício da refinação do petróleo pelo Govêrno Federal",
bem como à propriedade estatal do transporte especializado. Em
primeiro lugar, a instalação de refinarias que totalizem apenas uma
produção diária de 50 mil barris não poderá constituir um negócio de arregalar os olhos dos que possuem destilarias de centenas
de milhares de barris diários e as possuem por tôda a parte. Os
lucros a serem auferidos, apesar de vultosos, são ganhos de pobre,
ante os lucros descomunais dos bilionários do petróleo. Ademais,
as nossas refinarias apenas se destinarão a prover as necessidades
do mercado interno, não pretendendo, mesmo remotamente, competir no mercado internacional. Não terei dúvidas em pleitear, numa demonstração de especial interêsse pelo capital forâneo, que
às emprêsas concessionárias de nossas jazidas de hidrocarbonetos
fluidos, seja obrigatàriamente assegurado o direito da montagem
da indústria transformadora, para a venda do óleo cru brasileiro,
no mercado internacional. Excluída da posse estrangeira a fonte de
abastecimento de nosso consumo interno e resguardada a formação
e manutenção de nossas reservas de combustíveis, tudo deveremos
fazer para estimular e apoiar a quantos desejem contribuir em benefício recíproco, para o desenvolvimento de nossa imensa riqueza
adormecida. Do que não abriremos mão é das limitações impostas
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ao capital estrangeiro, nos setores da refinação e do transporte, indispensáveis ao provimento do mercado interno.
Satisfeitos êstes requisitos, sou de parecer que deveremos dar
amplas garantias às emprêsas e contribuir para o pleno sucesso de
suas atividades. Devemos definir claramente as obrigações legais e

recíprocas, entre o Estado e os concessionários, de modo que a normal vigilância do aparelho burocrático não impeça o normal desenvolvimento das atividades dos empregados, nacionais e estrangeiros.
O CNP, em vez do verbo exigir, deverá conjugar, de preferência, os verbos cooperar e ajudar em todos os tempos e modos. O
cumprimento das obrigações contraídas da pesquisa deve importar
na automática liberdade ao concessionário de dar início à exploração. O CNP deverá exigir apenas que esta exploração não seja
retardada, por interêsses injustificáveis dos empresários. Como já
o expressei, "se justificar a potência de nossas reservas petrolíferas",
deveremos permitir o direito de exportação, sempre depois de atendidas às exigências do mercado interno. A lei deverá estipular que
o Brasil não seja um exportador de crus, mas somente de refinados.

Para o fim específico dessa exigência, poder-se-ia ainda garantir
às emprêsas a concessão de oleodutos, etc. Sempre no propósito de
fomentar a mais intensa pesquisa de petróleo, não teria dúvidas em
ampliar o tamanho das áreas, a fim de evitar o elevado custo unitário da exploração, mas desde que se estipulasse o prazo obrigatório em que a pesquisa deverá ser feita. Os "royalties" do Govêrno e
os valores das concessões deverão ser nitidamente especificados, a
fim de se evitarem querelas reciprocamente prejudiciais.
Mas o chamariz mais atraente do capital que nos falta e de
que carecemos, é assegurar-lhe, explícita e indubitàvelmente, o
amplo direito da franca emigração dos lucros auferidos com a criação desta riqueza, geradora de riquezas, que é o petróleo. Serâ a

melhor maneira de mantê-lo a nosso serviço.
Estabelecida esta diretriz econômica tão salutar, o CNP devení promover uma ampla campanha de propaganda internacional,
para que tôdas as companhias, grandes ou pequenas, e de quaisquer
origens acorram ao "wild-catting", em que lhe garantiremos a melhor assistência e a mais ampla liberdade de disporem dos lucros
obtidos. Ao capital que se põe ao serviço do Brasil, sem pretender
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servir-se do Brasil, deveremos assegurar, por contrato explícito, o
máximo de garantias.

Não tendo sido julgado "acertado que o Poder Executivo perfilhasse incondicionalmente qualquer anteprojeto", sobretudo quando há prova cabal de que nenhuma decisão se tomou sôbre o petróleo brasileiro, sem a audiência do nosso Estado-Maior e do
Conselho de Segurança Nacional", uma vez que se admitiu "a colaboração de capitais estrangeiros, resguardados os interêsses da
Nação", não terei dúvidas em apresentar emendas ao "Estatuto
do Petróleo", que assegurem o máximo de colaboração do capital
alinenígena com o máximo de resguardo dos interêsses nacionais.
O máximo resguardo, como se viu, é "o exercício da refinação do
petróleo pelo govêrno federal". Esta exclusividade deverá constituir
a medula e o cerne da definição da nossa política do petróleo.
Estabelecida esta preliminar intangível, julgo que o "Estatuto
do Petróleo" deverá ser substancialmente simplificado. Deverá ser
rígido na definição da política nacional de energia, mas substancialmente flexível, "a fim de que não se torne passível de modificações freqüentes, para ajustar-se a tôdas as condições e problemas
imprevistos, relativos às operações". O "Estatuto do Petróleo" deverá conter apenas as definições substantivas. Os adjetivos deverão
ser objeto, de preferência, da regulamentação e dos "contratos"
de concessão que poderiam ser ajustados de acôrdo com as circunstâncias". Em resumo, estou de pleno acôrdo, em que "pareceria
essencial que, a fim de prover suficiente flexibilidade, a lei básica
deveria preocupar-se fundamentalmente com as declarações de princípios gerais, deixando limitações e detalhes específicos para serem
incluídos na regulamentação da lei e nos acôrdos contratuais".
O "Estatuto do Petróleo" gerado por um govêrno legitimamente
constitucional, deverá afastar-se, especifica e substancialmente, de
tôda legislação restritiva e coercitiva, como a oriunda da ditadura.
Dizia-me um amigo que "o Estado Novo criava dificuldades para vender facilidades". Uma lei democrática, como a que se acha entregue
ao exame do Congresso, por ser uma lei votada por um Congresso
de homens livres, deverá criar facilidades para gerar prosperidade.
Se o monopólio, o que não creio, puser os seus interêsses acima
dos interêsses da solidariedade continental e não se decidir a colaborar, dentro das normas liberais enunciadas no engrandecimento
do Brasil, então será o caso de repetir a frase final do relatório do
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ilustre Secretário Geral do Conselho de Segurança Nacional, o meu
eminente amigo General Alcio Souto: - "No caso em que nos venha

a ser recusado aquêle preço, melhor será que fiquemos como estamos".

Quero antecipar apenas duas palavras sôbre o que pretendo propor ao Congresso Nacional sôbre os mananciais do numerário para
a criação da indstria refinadora do petróleo nacional. Devo ao meu
ilustre amigo e correligionário, o Deputado Barros Carvalho, uma
importante colaboração sôbre "onde está o dinheiro", o que transmitirei oportunamente à Câmara Federal. Devo ainda ao Senador
Roberto Simonsen, cuja morte recente todos lamentamos ab imo
pectore, uma série de eficazes sugestões sôbre diversas fontes para
tão rendoso empreendimento. Posso assegurar que o "País dispõe de
fontes onde ir colher o capital suficiente ao custeio de todos os
serviços". Adanto apenas que o nosso projeto para obtenção dos

recursos necessários a tão remunerador e inadiável empreendimento,
não incidira sôbre aumentos de impostos.

Acrescento, outrossim, que o veículo para a segura obtenção dos
recursos, repousa principalmente sôbre uma ampla campanha popular. Esta campanha será ainda outro importante fator de unidade e solidariedade de todos os brasileiros, em tôrno da solução de
nosso problema fundamental. - "Uma campanha de profunda infiltração por tôda a parte, de estímulo e confiança a todos, bem
orientada, esclarecedora, desenvolvida por meio de conferências, de
palestras radiofônicas, pela imprensa, na praça pública, nas fábricas, nas repartições, nos escritórios, nas praças de desportos, nas
escolas, nos domicílios, em todos os cantos, utilizando quantos para
ela tenham capacidade, vocação e autoridade, alcançará, de início,
uma feição surpreendente. Confundindo os insinceros, animando
aos descrentes, animando os demagogos, esbarrando com aquêles
que preferem ver as nossas riquezas imobilizadas, utilizáveis unicamente e desgraçadamente, como matéria-prima de baixa políticagem. Preparado o espírito público em todos os setores, preparado
o terreno propício ao lançamento da campanha de captação de recursos, bem explicados todos os planos, os resultados positivos virão
em moldes compensadores".
Esta importante matéria será objeto de um minucioso estudo
a ser apresentado ao Parlamento brasileiro. Espero em Deus que
conseguirei unir, não somente todos os brasileiros de boa vontade,
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como ainda os interêsses continentais e internacionais, em tôrno
de uma coalisão econômica para a solução, rápida, eficaz e definitiva, do problema do petróleo brasileiro.
Alonguei-me muito mais do que pretendia na exposição de minhas observações e conclusões de soldado brasileiro e político, sôbre
o problema do petróleo, fonte de libertação ou de e-scravização dos
povos. Peço cordialmente mil descupas a meus leitores por toma~
-lhes tanto tempo com tão mirrado fruto, que consegui colhêr após
enorme esfôrço. Consola-me não haver escrito uma só palavra que
não fôsse oriunda de meu desejo de servir ao Brasil.
Antes de dar por terminada a honrosa tarefa de esclarecer e
procurar unificar a opinião pública brasileira, em tôrno do problema primacial do Brasil, quero agradecer ao meu querido amigo
Assis Chateaubriand a oportunidade que me brindou de pôr-me em
contato direto com os leitores dos Diários Associados, de todos os
quadrantes de nossa terra. Um amigo de muitos anos, como êle,
com vocação inata de servidor de causa pública, não poderia proporcionar-me maior satisfação cívica de que o propiciar-me o ensejo
'de transmitir ao povo brasileiro, desta nobre, alta e dignificante
tribuna, com realismo e sinceridade, a magra colheita de muito tempo de vigília.
Ao dar por finda a minha tarefa, quero dizer, de público, todo
o meu reconhecimento à colaboração prestada, na realização dêste
trabalho, pelo meu ilustre irmão e querido amigo Doutor Elyeser
Magalhães. Ao seu inveterado e antigo anelo de libertação nacional
devo não só a origem de minha iniciativa, como Governador da Bahia, de tentar a produção de gasolina sintética como a turfa de
Maraú, como também, uma grande cópia de elementos e documentos que ilustraram esta minha primeira excursão pelos domínios da
imprensa.
Não poderia deixar de exprimir o meu reconhecimento aos
eminentes companheiros de armas, os Coronéis Artur Levi e Ibá
Jobin Meireles, pela soma de informações e esclarecimento que
me proporcionaram.
Por fim, quero agradecer à minha querida sobrinha e funcionária da Câmara dos Deputados, Srta. Gilda Magalhães, a sua colaboração, como dactilógrafa, dêste longo e insípido trabalho.
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Lamento sinceramente não ter podido contribuir, mais e melhor, para a solução imediata do inadiável e fundamental problema
do Brasil. Confesso, porém, que empreguei o melhor e o máximo
de meus esforços para promover a coalisão econômica de todos os
brasileiros, em tôrno da questão de que depende o nosso futuro de
nação livre e povo independente. Confesso lealmente que procurei
fazer tudo quanto pude; que o façam melhor os que melhor puderem. "Feci quod potui; faciant meliora potentes".

O PROBLEMA DO PETRóLEO NACIONAL
Raimundo D. Padilha (Deputado Federal)

(Relatório apresentado ao diretório nacional do Partido de
Representação Popular e aprovado em 30-6-48)
Exmo. Sr. Presidente do Diretório Nacional:
Honrou-me V. Ex.ª com a grave tarefa de submeter ao nosso
Partido, por intermédio de seu Diretório Nacional, uma exposição
quanto possível circunstanciada dos pontos de vista do signatário
dêste em relação ao problema do petróleo, levado pelo Poder Executivo da República à sábia discussão e alta deliberação dos órgãos do
Parlamento Nacional.
As minhas conclusões serviriam não só ao objetivo de esclarecer
nossos correligionários sôbre os aspectos mais importantes daquele
palpitante problema, como também ao de facilitar a decisão que o
Diretório Nacional vai eleger e transmitir, por intermédio de nosso
representante à Câmara Federal, como doutrina de nosso Partido.
1!:ste trabalho estaria concluído há mais tempo, se não fôssem
tão amplas e variadas as fontes de informação a que tive de recorrer, acompanhando de perto o debate que se vem travando entre
nós desde 1932 e que agora, com o Anteprojeto do Estatuto do Petróleo encaminhado ao Congresso Nacional, reviveu de forma a
polarizar o interêsse geral de especialistas ou leigos, constituindo
sem dúvida o assunto dominante da atualidade brasileira.
Para fundamentar meu parecer, recorri à contribuição de algumas personalidades nacionais e estrangeiras com autoridade política jurídica, técnica e econômica na matéria, e bem assim a uma
infinidade de documentos avulsos.
Entendi, porém, ·que uma parte dêsse material de investigação
devesse constar do presente relatório, o que faço em seguida, resu-
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mindo-o nos capítulos mais representativos da verdadeira posição
do importante problema.
Começaremos pelos
ELEMENTOS HISTÓRICOS
Os elementos para a história da exploração do petróleo em
nosso País, inclusive sob seus aspectos geológicos e geográficos, encontram-se na "História da Pesquisa de Petróleo no Brasil", do
pranteado geólogo Euzébio de Oliveira, nas avaliações do Sr. Avelino de Oliveira, atual Vice-Presidente do Conselho Nacional do
Petróleo e também reputado geólogo, no Relatório de 1936 do então
Ministro da Agricultura, Sr. Odilon Braga, ao Presidente da República, e finalmente no excelente trabalho do Sr. Sílvio Fróis de
Abreu, consultor técnico do Conselho Nacional de Geografia, sob o
título "Aspectos geográficos, geológicos e políticos da questão do
petróleo no Brasil", publicado eu outubro de 1946, assim como outros trabalhos do mesmo autor.
Do ponto de vista fisiográfico, o espaço brasileiro abrange
planícies e planaltos. As primeiras correspondem à bacia amazônica, com a área de 1/3 do total, e à faixa litorânea que se estende
desde o Maranhão ao Rio Grande do Sul, com penetração lesteoeste em cada um dêsses Estados.
Os planaltos são o grande território existente entre o litoral, a
Planície Amazônica e a depressão paraguaia. Excetuando algumas
serras mais salientes, como as do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço, de Paranapiacaba e dos Pirineus, êsses planaltos constituem
amplos chapadões, alguns totalmente planos, outros apenas ondulados. "Não há portanto desníveis importantes" - acrescenta Fróis
de Abreu - "e os rios de&cem na maior parte em córredeiras ou
algumas quedas de pequena altura, devendo o potencial hidráulico
ser devido mais ao volume que cai do que às alturas da queda". E
o mesmo autor salienta como êsse conjunto de terras elevadas desce
lentamente para o vale amazônico e para o nordeste, caindo, porém, violentamente para leste e para sul, de modo a gerar um grande potencial hidrelétrico.
Do ponto de vista geológico - e conseguintemente o que mais
diretamente interessa ao problema que estamos focàlizando -38-
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esssa vasta região se compõe, em maior parte, de rochas muito
antigas, de formação basáltica, havendo, porém, extensos chapadões arenosos, particularmente na região central.
Estudando o conjunto do território nacional, Avelino de Oliveira o divide, quanto à possibilidade de se encontrar petróleo, em
duas categorias: "a região de afloramento das rochas pré-cambrianas, onde o combustível nunca poderá ser encontrado, e as zonas
cobertas por sedimentos que possibilitam a existência daquele combustível".
A primeira, abrangendo 42,3 % da superfície total, 3,6 milhões
de quilômetros quadrados, e a segunda, com 57,3%, ou 4,9 milhões
de quilômetros quadrados aproximadamente. Esta, por sua vez, deve
ainda ser classificada, segundo as possibilidades petrolíferas. Oliveira o divide, quendo à possibilidade de se encontrar petróleo, em
presentando 5, % da área territorial; 2) "com interêsse" abrangendo
27,4%; 3.) "com interêsse secundário ou ignorado", abrangendo
10,9%, 4) "desinteressantes", compreendendo 13,3% da área global.
A superfície com maiores possibilidades abrange a faixa cos~
teira desde a foz do Jaguaribe, no Ceará, até Ilhéus, na Bahia, medindo 60 mil quilômetros quadrados e tôda a Zona do Acre, com
432.000 km2 •
Medindo 2,3 milhões de quilômetros quadrados, são as seguintes as regiões com probabilidades petrolíferas, em virtude de sua
constituição sedimentar: Bacia Amazônica, com 1.147,000 km2 ,
litoral entre Ilhéus e Vitória, com 21.500 km2 , Zona ao Sul de Vitória, com 200 km 2 , a de Campos, com 4.250 km2 , a de Corumbá,
com 2 .150 km2 , e finalmente a Zona Meridional, abrangendo a
bacia do Paraná, com 1.159.000 km2 •
•
As áreas de "interêsse secundário ou ignorado" abrangem 34
mil quilômetros quadrados da Bacia do Paraguai, a grande planície
denominada Pantanal, ao Sul de Mato Grosso, a Zona do Meio
Norte, com os Estados do Piauí e Maranhão, e uma parte do Pará,
medindo cêrca de 900 mil quilômetros quadrados.
Outras áreas, como as da ilha de Marajó, a da fronteira de Minas, Bahia e Goiás, consideradas "desinteressantes", à falta de
elementos caracterizadores de possibilidades, serão, todavia, investigadas por indicação de técnicos norte-americanos, da mesma sorte
que algumas regiões até agora julgadas de menor interêsse.
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As pesquisas do petróleo entre nós iniciaram-se em 1892, com
as sondagens levadas a cabo pelo paulista Eugênio Ferreira de
Camargo, no local denominado Morro do Bofete, perto da serra de
Botucatu, em São Paulo, sondagens essas retomadas em 1918, no
mesmo sítio. Seus pioneiros revelaram-se intrépidos batalhadores
mas tiveram contra si duas circunstâncias: capitais insuficientes
e quase nula orientação técnica.
Outras pesquisas foram realizadas em Rio Claro pela Emprêsa
Paulista de Petróleo, tendo-se verificado também outra sondagem
em Pôrto Martins, no vale do Tietê, transferida mais tarde para
Alambari, na Socorabana.
Sondagens oficiais tiveram lugar ainda em Alagoas (Garça
Torta), Bahia (Corurepe, perto de Ilhéus) e Paraná (Marechal
Mallet).
A partir de 1939, foram afinal locados e definitivamente descobertos os seguintes poços:
- Lobato-Joanes, o primeiro do Brasil, mas de pequena importância econômica, com uma reserva aproximada de 100. 000
barris.
- Aratu, a vinte quilômetros ao norte da capital baiana, produtor de óleo parafínico e importante quantidade de gás, estimando-se as suas reservas em 900 milhões de metros cúbicos.
- Candêias, a 35 quilômetros de Salvador, o maior do Brasil,
com uma reserva da ordem de 9. 646. 648 barris.
- Itaparica, ao sul da ilha do mesmo nome, na Bahia de
Todos os Santos, com reserva de 3. 550 .182 barris.
- S. João, a uns 100 quilômetros ao norte da capital baiana,
com a reserva medida de 4. 647. 737 barris.
- Pitanga, próximo a êste último campo, sem reserva divulgada.
A produção total dêsses poços, em 1946, exclusive os de São
João, atingiu o total de 66.889 barris, ou, em média, 183 barris
diários.
A capacidade de produção dos poços demonstrou apreciável
aumento em 1947, e, apesar de não termos dados oficiais completos, sabemos ser na ordem de 9. 000 barris diários.
As reservas totais medem aproximadamente 18 milhões de
barris.
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LEGISLAÇÃO MINEIRA
O General Távora comenta, em uma de suas conferências
(21-5-47), a legislação sob a qual temos vivido, desde os tempos coloniais. Na primeira fase, a exploração mineira se regia pelas Ordenações Filipinas de 1603. Pertencendo as minas ao rei de Portugal, o particular as explorava pagando uma taxa denominada regalia, correspondente a um quinto da quantidade extraída.

Com o Império, as minas passaram à categoria de bens nacionais, sob o regime da propriedade "dominial". Imperou, então, o
regime de concessões, que não produziu resultados satisfatórios, à
falta de uma regulamentação estimuladora da iniciativa privada.
Restaram, assim, apenas as realizações de Morro Velho e Gongo
Sôco.
Por fim, com a República, foi instituído, em lugar do regime
dominial, o de acessão (propriedade acessória), pelo qual o proprietário do solo era ao mesmo tempo o dono do subsolo. :ffisse regime
também nada produziu em favor da indústria de mineração. Por
várias causas, que ela não corrigiu, a exploração caiu ainda mais.
A lei de 1915, a primeira lei de minas da República, também chamada Lei Calógeras, do nome do seu autor, nada produziu igualmente, mesmo porque jamais teve regulamentação. Afinal, cedeu
lugar à Lei Simões Lopes, de 1921, devidamente regulamentada.
Essa lei manteve a propriedade particular do subsolo com o proprietário do terreno superficial, mas admitiu a participação do descobridor nos resultados da exploração.
Sobrevindo a revolução de 1930, com a indústria mineira reduzida à expressão mais simples, em virtude das falhas da legislação respectiva, tratou-se de reformá-la, sob a inspiração dos seguintes princípios, que foram consagrados na Constituição de 1934
e no Código de Minas do mesmo ano:
a) Competência privativa da União para legislar "sôbre bens
do domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia,
águas, energia hidrelétrica, floresta, caça e pesca";
b) Abolição do direito de acessão, estatuído em 1891 em favor
do proprietário do solo;
c) Regime de autorizações e concessões para exploração de
riquezas do subsolo e aproveitamento de quedas d'água, ainda
quando se trate de propriedade particular;
d) Critério nacionalista quanto à outorga de concessões.
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A Constituição de 1937 alterou o regime precedente no sentido
de afastar completamente o capital estrangeiro de qualquer participação na indústria de mineração. O Código de Minas foi alterado
nesse sentido. Quanto ao petróleo, objeto de legislação especial, foi
declarado de utilidade pública, criando-se em conseqüência um
órgão (29-4-1938) - o Conselho Nacional de Petróleo - para regular-lhe a importação, a exportação, o transporte, a distribuição
e o comércio. Mais tarde (25-5-43), o Ministro da Agricultura propôs
e foi aprovada a restauração do regime de acessão, pelo qual,
como vimos, tem o proprietário do solo direito à exploração da riqueza porventura existente no subsolo respectivo. E em 29-1-44, um
decreto-lei, violando expressa disposição constitucional, permitia a
estrangeiros subscrever metade das ações de companhias destinadas à indústria de mineração.
No que respeita à Constituição de 1946, em vigor, foram confirmadas, em suas linhas essenciais, os princípios estatuídos na
Constituição de 1934 inclusive a abolição do direito de acessão, o
mesmo regime de autorizações e concessões, havendo apenas uma
alteração substancial e que se refere ao direito de participação do
proprietário do solo nos resultados da exploração por terceiros:
direito recusado em 1934 e permitido na Constituição atual.
CORRENTES DE OPINIÃO
Tese Horta Barbosa

Esta é a tese chamada nacionalista. Reclama o monopólio do
Estado na exploração do petróleo nacional, em tôdas as suas fases:
pesquisa, lavra, refinação, transporte e distribuição. Exprimindo
o pensamento norteador de sua corrente, o General Horta Barbosa
pronunciou, nesta Capital, durante os meses de julho e agôsto de
1947, duas conferências, nas quais, historiando as diretrizes e providências até hoje adotadas no País, expõe os argumentos favoráveis ao monopólio estatal. Mostra que a Constituição de 1937 já
vedava aos estrangeiros o aproveitamento das jazidas minerais.
Não obstante, o Estado Maior do Exército reclamou em 1938 "a
nacionalização do óleo cru ou o seu monopólio pelo Estado", o que

r
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deu motivo ao Decreto-lei n.º 395, daquêle ano, declarando de utilidade pública o abastecimento nacional dêsse combustível e estabelecendo que as refinariaas fôssem exclusivamente constituídas
por brasileiros natos.
Essa legislação, afirma o General Horta Barbosa, não constitui
exceção no mundo contemporâneo, de vez que outras nações perfilham os mesmos princípios. São elas a França a Grã-Bretanha, o
México e a Argentina, para não citarmos a Rússia bolchevista.
Quanto à Inglaterra, refere o conferencista à pressão de seu Govêrno
para controlar finalmente a Turkish Petroleum e.o, e a Anglo Persian e.o, as quais juntamente com a Royal Dutch Shell, formam
o imenso truste cuja irradiação pelo Médio e Extremo Oriente vem
alcançar a América, inclusive os Estados Unidos. Seguindo a mesma
orientação preservadora de sua liberdade econômica, a Argentina e
o México são as duas nações que lhe parecem mais dignas de exemplo. A primeira descobriu o seu petróleo em 13 de dezembro de
1907. No dia imediato, 14, era fundado o órgão estatal denominado
"Yacimientos Petrolíferos Fiscales'', que exerce pleno contrôle da
produção, distribuição e dos preços, concorrendo ainda, vantajosamente, com as emprêsas privadas, como se verifica das estatísticas
de 1946 e 1947.
Depois que nacionalizou tôda a indústria e o comércio petrolíferos, em 1938, o México se esforça para obter completo triunfo
na manutenção dos índices anteriores e na exploração de novos
lençóis, através da entidade oficial denominada "Pemex".
Em contraste com o que me parece a liberação econômica dêsses dois países, os exemplos da Venezuela e do Paraguai - países que
tudo concederam à exploração particular - são perfeitamente re'Veladores de uma diretriz lesiva aos interêsses dêsses dois povos.
Não aceita a tese de que o Estado seja absolutamente incapaz
de explorar petróleo. A Argentina e o Uruguai (êste último, sem
uma gota de óleo, refina em instalações próprias todos os derivados
que consome) provam sobejamente a capacidade dos órgãos oficiais. E o Brasil confirmou-o de modo cabal, pois enquanto houver
liberdade plena de pesquisa e lavra, nenhuma emprêsa particular
trouxe petróleo à superfície da terra, pelo menos em quantidade
comercial, ao passo que foram as pesquisas do Govêrno Federal que
levaram à descoberta dos poços baianos e à sua atual produção de
2. 500 barris diários, para cuja refinação está sendo constituída uma
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emprêsa do Estado. Acredita possível o desenvolvimento das nossas
pesquisas estritamente com recursos nacionais em dinheiro e em
técnicos e com assistência estrangeira exclusivamente em técnicos.
Durante sua presidência no Conselho Nacional, recebeu várias propostas nesse sentido, algumas delas concertizadas em contratos
que ainda hoje vigoram com o maior proveito para a economia nacional do petróleo.
Os argumentos apresentados para a participação dos trustes
em nossa indústria de óleo são os seguintes:
a) Intensificação de esforços, em tôdas as fases de exploração,
de vez que só os particulares são capazes, sob o aguilhão do interêsse, de ordenar os trabalhos de forma racional e conseqüentemente mais rendosa;
b) Obtenção de disponibilidades-ouro (divisas) pela exportação do petróleo que exceder às exigências do consumo nacional;
e) Refôrço da política de cooperação com os Estados Unidos,
que se acham, como se anuncia, ameaçados de um colapso de sua
produção oleífera dentro dos próximos anos.
Quanto à primeira razão, entende o General Horta Barbosa,
com os fatos já expostos, que a tese da incompetência industrial do
Estado não tem a menor consistência. De modo geral, prefere que
as indústrias sejam confiadas a particulares, mas no caso da energia, sobretudo a que se origina do petróleo, impõe a segurança nacional que não se transfira à economia privada um setor que as
nações mais previdentes e mais progressistas reservaram ao contrôle exclusivo do Estado. Salienta o exemplo do Uruguai, que fundou, sem petróleo nacional, uma florescente indústria de transformação, que se serve do combustível bruto importado para obter produtos que concorrem com os similares vendidos pelas emprêsas
privadas.
A vantagem de um fluxo de cambiais promovido pela exportação não parece ao General Horta Barbosa merecedora de demasiada
'exaltação patriótica. A seu ver, os frutos de uma venda de óleo
bruto não se fazem sentir sôbre a nossa balança comercial antes
de atingirem as exportações um índice muito elevado. Isto porque, sendo muito reduzidos os preços unitários, são necessárias
quantidades substanciais para afetar o valor das vendas, uma parte
do qual é desfalcado para cobrir juros e dividendos dos capitais
invertidos na indústria.
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Finalmente, a política de colaboração interamericana nada
tinha a sofrer com o monopólio. O Brasil, em qualquer hipótese,
estaria com seus irmãos do continente. Particularmente com os
Estados Unidos, sua orientação tradicional tem sido inflexível, independentemente de regimes e de governos, no sentido dessa
cooperação. Por conseguinte, não seria a indústria monopolizada
nas mãos do govêrno que iria comprometer essas relações fraternais, que se estendem muito além do campo econômico.
Poderíamos resumir o pensamento do General Horta Barbosa
nos seguintes itens:
1. A história de outros povos, em particular os nossos irmãos
do continente, revela que onde existiu o monopólio do Estado, como
no México, desde 1938, e sobretudo na Argentina, desde a descoberta
do primeiro poço em 1907, a nação inteira - e não grupos isolados
- foi beneficiada, sendo estimuladas tôdas as demais fontes de
produção econômica. Pelo contrário, onde prevaleceu o monopólio
privado, como na Venezuela e no Paraguai, só as emprêsas exploradoras e não o povo se locupletaram da alta produção, continuando
êsses países na mesma situação primitiva de dependência econômica
e política.
2. País algum de importância deixou que prevalecesse a liberdade dos interêsses privados em detrimento da economia geral. Nos
Estados Unidos mesmo, observa-se uma tendência a orientar essa
liberdade na conquista de novas fontes de combustível no país e no
estrangeiro como fundamento de uma política de preservação da
economia nacional e de realização de objetivo no plano internacional.
3. Inconciliável o regime de concessões a entidades particulares com a necessidade de constituição de reservas nacionais. A técnica demonstra que uma estrutura, em grande número de casos, é
indivisível, não permitindo, pois, que sôbre ela operem métodos
diferentes. Separadas juridicamente duas áreas contíguas - uma de
exploração particular e a outra destinada a reserva da nação - a
prática tem evidenciado (exemplo venezuelano) que as perfurações
da primeira comprometem às vêzes irremediàvelmente os depósitos
existentes na segunda. Ao empreendedor privado só interessa a sua
produção e esta deve ser a menos dispendiosa possível, à custa,
portanto, das reservas nacionais.

-601-

4. Sómente com a exportação massiça de petróleo bruto a
balança comercial pode beneficiar-se. Mas tal vantagem é anulada
pelo esgotamento dos poços nacionais em favor da indústria estrangeira concorrente.
Tese Juarez Távora

O General Juarez Távora, que voluntária ou involuntàriamente dirige essa corrente, não quis estabelecer qualquer diretriz
a priori. Para êle o problema do petróleo deveria ser considerado
como um problema de tática militar. O importante era a determinação do fim: o desenvolvimento da economia nacional. Deve-se
contudo examinar os fatôres de solução objetiva, os quais são os
seguintes:
a) Objetivos visados com a solução do problema;
b) Possibilidades nacionais para alcançar essa solução;
e) Realidades mundiais da indústria petrolífera;
d) Situação internacional ou continental e limitações impostas pelo texto constitucional.
Evidentemente que o consumo interno e a satisfação das necessidades mundiais constituem os dois principais objetivos de
uma política do petróleo. Admitindo, pelos dados geológicos já conhecidos, que dispomos de uma área petrolífera de 3 milhões de
quilômetros quadrados maior que a área norte-americana, resta
saber se estaremos em co'ndições de realizar uma extensa campanha de determinação geofísica e de sondagens para confirmar ou
não êsse algarismo. Não acredita o General Távora que estejamos
sozinhos em condições técnicas e financeiras de enfrentar essa
imensa solução. Portanto, a seu ver, é indispensável interessar
nisso os técnicos e os capitais estrangeiros.
Tomando por base as estatísticas mundiais de 1945, assinala
que as reservas americanas atingem a 23 bilhões de barris, ao
passo que as do Oriente Médio alcançam 30 bilhões, e como a produção anual é, para os Estados Unidos, de 2,2 bilhões de barris e as
do Oriente Médio de 0,226 bilhões, pode-se admitir que as disponibilidades ianques não lhes permitirão por muito tempo o atual ritmo
de extração e de consumo. Por outro lado, os produtos americanos
não poderão concorrer com os do Oriente Médio, vendidos quase
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pela metade do preço nos mercados da Europa, Asia e Africa.
Acresce que os campos do Irã e do Iraque estarão ameaçados em
caso de guerra, razão que, somada às anteriores, induz as grandes
emprêsas americanas a se voltarem desde logo para as prováveis
reservas de nosso Continente.
Entende o General Távora que os norte-americanos têm o
maior interêsse em nos ajudar em nossos empreendimentos petrolíferos, mesmo que os nossos depósitos sejam apenas suficientes
para o consumo nacional. A Constituição atual menos severa que a
de 1937 e mesmo que a de 1934, estabelece que a exploração das riquezas do subsolo será feita mediante autorização ou concessão
federal, conferidas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no Brasil. O problema, no seu aspecto mais delicado, está
em conciliar, na lei ordinária, êsse dispositivo constitucional com
o interêsse nacional e o dos colaboradores estrangeiros, de forma
que "os meios os auxílios externos se subordinem aos fins nacionais
e continentais objetivados".
A colaboração do capital estrangeiro lhe assegura direitos e
obrigações, que estabelecidos esquemàticamente podem ainda ser
assim resumidos:
a) Margem de remuneração do capital, com liberdade de exportar a parte amortizada, bem como devidendos e juros;
b) Subscrição, em igualdade de condições com o capital nacional, de ações e obrigações de emprêsas constituídas para a pesquisa, lavra e vendas dos produtos;
c) Subscrição de 40% do capital de emprêsas destinadas à refinação e à transformação;
d) Indenização, em caso de encampação, pelo custo histórico;
e) Exportação do excedente do consumo interno, até o limite
do triplo dêste último, e depois de constituída uma reserva extraordinária;
f) Garantia de que a tributação única federal se baseie num
critério econômico;
g) Prazo de exploração de 30 anos, excepcionalmente prorrogável até 50;
h) Entrega ao Govêrno Federal de metade da área petrolífera
pesquisada, lavrando-se a outra metade sem prejuízo da exploração futura dessa área de reserva;
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i) Pagamento de uma taxa superficial à base de hectare-ano,
e outra de regalia (royalty), a título de exportação e em proporção ao volume extraído;
j) Acima do triplo do consumo assegurado à exportação do
óleo bruto, cumpre às emprêsas exportar o produto beneficiado
em parcelas crescentes e mediante um impôsto até o máximo
de 5 % ad-valorem;
k) Constituição de um fundo de 5% sôbre os lucros brutos do
beneficiamento e do transporte, a cargo do Conselho Nacional do
Petróleo, e de 20% dos lucros líquidos destinados à pesquisa por
conta da própria emprêsa;
Z) Reversão, no fim do prazo contratual, de todo o acêrvo dãs
firmas contratantes ao patrimônio da União Federal, acêrvo que
pode ser arrendado da mesma forma que a exploração das reservas
nacionais exclusivamente a firmas brasileiras ou sociedades organi·
zadas no Brasil com a maioria de capital nacional;
m) Obrigação para as companhias estrangeiras que subscreverem ações de emprêsas organizadas no Brasil de cederem óleo bruto às distilarias nacionais, ao preço corrente, facilitando, quando
possível, o suprimento de técnicos e equipamentos às organizações
congêneres para desenvolver suas respectivas indústrias.
A síntese do pensamento do General Juarez Távora contém-se
nos itens seguintes:
1) O Estado, no Brasil, sempre se revelou incapaz de uma
administração racional, mesmo em setores que lhes são inerentes,
tanto mais no campo industrial, muito exigente quanto ao espírito
e aos métodos de direção;
2) A extensão da área explorável e a urgência de uma solução
para o nosso problema de energia, impõem o recurso à cooperação
estrangeira em capitais, equipamentos e técnicos;
3) Para conciliar essa necessidade com o dispositivo constitucional que torna privativa de brasileiros ou sociedades organizadas
no Brasil a exploração das nossas jazidas, sugere-se que a pesquisa
e a lavra podem ser realizadas indistintamente por entidades nacionais, mistas ou totalmente estrangeiras, ao passo que a refinação
e os transportes serão reservados a brasileiros ou sociedades mistas,
onde os brasileiros participem co:rn 60% de capital, no mínimo;
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4) Os trabalhos de lavra serão executados de maneira a não
prejudicar a área vizinha, destinada à reserva nacional;
5) A exportação, quer de óleo bruto, quer de petróleo refinado,
condiciona-se rigorosamente ao suprimento do mercado interno;
6) A única indenização prevista é a da encampação pelo Estado na vigência do contrato de autorização ou de concessão;
7) Prazo de 30 anos, excepcionalmente levado a 50, para as
concessões.
O ESTATUTO DO PETRÓLEO
Constituída dos Srs. Odilon Braga (como Presidente e relator),
Avelino Inácio de Oliveira, Coronel Artur Levi, Rui de Lima e Silva,
Glycon de Paiva Teixeira e Antônio José Alves de Sousa, a comissão
incumbida de elaborar o Anteprojeto de Estatuto do Petróleo, concluiu em fevereiro último seus trabalhos.
São 7 os títulos em que se distribui o anteprojeto: 1) Das condições básicas de aproveitamento de jazidas de hidrocarbonetos
fluidos, gases raros; 2) Dos titulares de autorizações e concessões; 3)
Da pesquisa e da lavra; 4) Da refinação, transporte, exportação e
venda interna de hidrocarbonetos fluidos; 5) Das disposições fiscais; 6) Do aproveitamento das rochas betuminosas e pirobetuminosas para a produção de óleos ou gases; 7) Disposições gerais e
transitórias.
Pelo que expõe o relatório, ao qual nos reportamos mais adiante, a comissão recebeu do Conselho Nacional do Petróleo uma orientação prefixada em dois itens: amoldar o novo código à Constituição de 1946 e facilitar a inversão de capitais estrangeiros. A Constituição atual manteve, como já vimos, os princípios da Carta de
1934, inclusive o regime de autorizações e concessões. Tratava-se,
por conseguinte, de resolver no novo Estatuto o problema da harmonização dêsse princípio com o interêsse econômico do capital
privado nacional e estrangeiro na exploração da indústria petrolífera. O Conselho estabeleceu, êle próprio, as linhas fundamentais dessa conjugação nas seguintes diretrizes:
1) Manter, para efeito de pesquisa e lavra, o princípio de que
as minas e jazidas minerais do subsolo constituem propriedade
distinta da do solo, atribuindo-se à União Federal a propriedade
das jazidas;
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2) Manter o regime de autorização federal para a pesquisa e
lavra das jazidas minerais, bem como para a definação do petróleo
e distilação das rochas betuminosas e pirobetuminosas;
3) Impedir qualquer monopólio nas autorizações para a pesquisa e lavra do petróleo, gases naturais, rochas betuminosas e pirobetuminosas;
4) Admitir a participação de capitais externos na pesquisa
e lavra do petróleo, gases naturais, rochas betuminosas e pirobetuminosas, bem como no seu beneficiamento e refinação;
5) Conferir as autorizações exclusivamente a pessoas naturais ou jurídicas brasileiras;
6) Haver obrigatàriamente a preferência para os capitais brasileiros nas emprêsas de mineração do petróleo, gases naturais,
rochas betuminosas e pirobetuminosas, bem como na indústria de
refinação do petróleo e da distilação das mencionadas rochas, na
forma que a lei determinar.
Tôdas essas condições devem realizar-se, tendo como objetivos
essenciais:
a) Garantir à Nação o máximo de aproveitamento na exploração da indústria do petróleo;
b) Assegurar-lhe a manutenção de reservas substanciais.
Para isso desde logo são declaradas de utilidade pública, no
anteprojeto e por fôrça do Art. 146 da Constituição, da exclusiva
competência da União "a pesquisa e a lavra das jazidas, bem como
a refinação do petróleo nacional e importado, e o transporte, por
meio de condutos, ou navios-tanques", podendo a União executar
essas operações "por administração direta ou contratada ou por via
de autorizações e concessões".
A diferença para o monopólio estatal absoluto consiste, pois,
em permitir-se por lei a transferência a terceiros como delegação
especial, de alguns dos poderes de que a União tem o privilégio. Portanto, será sôbre o regime das autorizações e concessões que irã
repousar a nova lei. Pedra angular do sistema,. serã ainda êsse regime que 'suscitarã tôdas as controvérsias.
Quanto às autorizações, estabelece o projeto que as mesmas
se apliquem ao reconhecimento, à pesquisa de zonas predeterminadas, à lavra a curto prazo de pequenas jazidas e à exploração,
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enquanto as concessões serão outorgadas para a lavra a longo
prazo de grandes jazidas, o transporte interno e refinação.
Somente com referência a estas duas últimas operações e desde
que condicionadas à satisfação do consumo interno, foram delimitadas as concessões a pessoas jurídicas, emprêsas de economia mista,
sociedades em nome coletivo ou comandita de que todos os sócios
sejam brasileiros, ou sociedades cujas ações com direito a voto, na
proporção mínima de 60 %, pertençam a brasileiros", sendo eliminadas essas restrições desde que satisfeitas as necessidades do
consumo interno de gasolina.
Cumprindo o preceito constitucional, estabelece o anteprojeto
as normas a que devem subordinar-se as indenizações que couberem aos proprietários das áreas ocupadas.
O território nacional é dividido em 13 províncias sedimentares
com a superfície aproximada de 3 milhões de quilômetros quadrados, províncias essas que abrangem zonas retangulares de pesquisas, subdivididas por sua vez em áreas de lavra.
O reconhecimento de uma determinada região consiste no seu
levantamento topográfico, nos "estudos de sua geologia superficial
estratigráfica e tectônica, completados por processos geofísicos,
se necessários".
A pesquisa, segundo o novo Estatuto, compreende detalhes
de estratigrafia e tectônicas das zonas requeridas, para determinação das possibilidades oleogenéticas e de acumulação de hidrocarbonetos fluidos, bem como a locação e perfuração de poços para
verificação de óleo em quantidade comercial.
Como lavra, define o anteprojeto a série de operações consistentes no preparo de poços, na abertura de outros da mesma zona, nos
estudos geológicos e geofísicos para locar e abrir novos poços, no
primeiro beneficiamento e enfim na organização técnica e administrativa dos respectivos serviços.
Para a refinação do petróleo e o tratamento de gases naturais,
tem o Govêrno a faculdade clf': construir e manter usinas, como
também oleodutos e navios-tanques para os transportes, administrando direta ou indiretamente êsses serviços, ou executando-os
ainda por meio de concessões.
Serão objeto de autorização e exportação e a venda interna,
estando a primeira sujeita a duas condições; a satisfação do con-
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sumo interno e a refinação durante 10 anos de pelo menos 25%
do produto exportado. Para que a exportação seja livre, uma terceira condição é estabelecida: a existência de uma reserva nos poços
igual ao triplo do consumo do País.
O comércio interno, e a importação exercidos por emprêsas
nacionais e estrangeiras devidamente autorizadas pelo CNP obrigam à distribuição dos produtos refinados no País e à observância
de preços uniformes.
Quanto à produção de óleos ou gases por meio de rochas betuminosas ou pirobetuminosas, a respectiva autorização obedece aos
preceitos do Código de Minas e comporta uma fase experimental de
três anos, durante a qual é livre o comércio dos produtos e subprodutos do minério, bem como o da refinação dos óleos.
Finalmente o anteprojeto trata de maneira pela qual se exercerá a administração direta pela União, da reorganização do CNP,
da aquisição pela União dos poços de gases raros, como o hélio, da
reserva de 25 % nos importadores e distribuidores de produtos estrangeiros, da progressiva nacionalização do pessoal técnico e, por
último da isenção de direitos e outorga de tarifas preferenciais em
favor do maquinário, ferramentas e material de consumo destinados à mineração.
DEBATES NO PARLAMENTO E NA IMPRENSA
Hermes Lima e a tese monopolista

Os debates foram iniciados no Parlamento pelo Deputado Hermes Lima, em dois discursos pronunciados a 20 e 23 de março dêste
ano. Sua doutrina é literalmente a do General Horta Barbosa, isto
é, pelo monopólio estatal. Em ambas as orações, o Deputado socialista abandona a análise do anteprojeto circunscrevendo suas
observações ao relatório que o acompanha, de autoria do Sr. Odilon
Braga, documento que reputa absolutamente honesto e elaborado
com amplo conhecimento da matéria. Seu ponto fraco reside, porém,
diz êle, na ênfase com que afirma a exigüidade dos nossos recursos.
Pensa o orador, ao contrário, que os obteremos por meio de tributação sôbre determinados produtos, para enfrentar sozinhos os encargos de nossa indústria petrolífera. E, por acreditar em nossa
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capacidade financeira, o anteprojeto mesmo estabelece para as emprêsas que se organizarem no País, tendo em vista a refinação e os
transportes, uma cota de 60% em capital exclusivamente brasileiro.
Para o Sr. Hermes Lima essa vantagem seria apenas nominal,
pois que nada impediria que o capital estrangeiro, possuidor dos
restantes 40% do patrimônio social, exercesse, pelos seus "testas de
ferro" encrustados na porção nacional, absoluto contrôle da organização. De resto, afirma, "o capital do petróleo não é qualquer
um, é o capital a serviço de uma política". Mesmo nos casos de sociedade mista, em que o Estado participa financeiramente, com
direito de veto, como preceitua o anteprojeto, não há a menor garantia de que as assembléias gerais, em que o mesmo Estado se
encontra em minoria venham sancionar êsse veto. Da mesma
sorte, nenhuma ação fiscalizadora poderia êle, Estado, exercer,
pertencente como é, a um país econômicamente débil para enfrentar o quase invulnerável poder dos trustes.
No que tange às reservas, não oferece o Estatuto em debate,
segundo pensa, a menor segurança de sua preservação. Define desde logo reserva petrolífera segundo um critério político, como fêz
com o capital. Acredita, assim, que os países produtores desejam
manter no mais alto nível os seus reservatórios à custa dos novos
mananciais que forem descobertos em outras nações. Entretanto, é
de opinião que as reservas americanas atualmente medidas ainda
suportam um consumo de 14 a 20 anos, enquanto as reservas guardadas podem durar de 30 a 50 anos, sem incluir o enorme potencial
em gasolina sintética, contido nos depósitos de carvão, medidos
para 4. 000 anos de consumo, e os de esquistos betuminosos, que
podem durar pelo menos um século.
Pelo anteprojeto, são as nossas reservas apreciadas pelo prisma simplesmente matemático ou quantitativo e elas, diz o Sr. Hermes Lima podem ser fàcilmente drenadas para as áreas vizinhas
das que forem objeto de concessões. E quando tal não se desse,
esgotadas estas últimas, ver-se-ia o Estado na alternativa de fundar sua própria indústria com as áreas que lhe foram destinadas
(o que lhe parece uma duplicação desnecessária) ou outorgar novas concessões. E assim não haveria como salvar essas reservas.
Passível de crítica é ainda a fórmula de se tornar ilimitada a
exportação desde que previamente efetuada uma reserva nos poços
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explorados igual ao triplo do nosso consumo anual. Sob tal condição,
o Estatuto assegura nada menos que ampla liberdade de exportação
para todo o petróleo que as firmas concessionárias extraírem.
E eis aqui no que consiste o engano, denominado pelo Deputado socialista como "ovo de Colombo" de tôda a construção legislativa: "forçar os trustes a organizarem a indústria de petróleo
para as necessidades nacionais, a fim de premiá-los com a liberdade de exportar o nosso óleo, de maneira ilimitada".
Jales Machado e a tese oficial

Coube ao Sr. Jales Machado, Deputado por Goiás, sustentar
da tribuna, no dia 13-4-48, a defesa do anteprojeto. Começa demonstrando que os exemplos de outros países, que adotam o monopólio ou o quase monopólio, não convencem inteiramente da sua
eficácia. A Argentina, muito citada, foi a nação que se aproveitou
magnificamente do acaso da descoberta de seu primeiro campo
petrolífero, podendo, assim, organizar imediatamente a indústria
sem o esfôrço preliminar da pesquisa, só mais tarde praticada em
novas áreas as expensas dos poços pioneiros.
Na Rússia, o Estado totalitário absorveu um imenso patrimônio em instalações e em experiências técnica, que lhe trouxeram
as nações capitalistas do Ocidente. Pelo menos 375 milhões de
rublos foram investidos no antigo império dos tsares pelo truste
regido por Deterding, Nobel e Shell. O México é o outro caso de nações que nacionalizaram sua indústria depois de ter incorporado a
ela um acêrvo representado por cêrca de 500 milhões de dólares e
tal como a Rússia beneficiário de uma técnica superior que lhes
proporcionaram as grandes emprêsas americanas e inglêsas que
exploravam seu petróleo.
Já em outros países, onde o óleo não se manifestou por exudação, como a Venezuela, os gastos de reconhecimento e pesquisas
foram consideráveis e só muito mais tarde compensados pelos lucros da exportação. Nos Estados Unidos, sabe-se que 80% do dinheiro gasto em pesquisas são inteiramente perdidos, sendo os
poços produtivos forçados a uma pesada recuperação, pela lavra,
do inútil custo dos poços malogrados.
-39 -
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No Brasil, já despendemos nada menos que 374 milhões de cruzeiros, sondando até agora 5.000 hectares, que correspondem a
0,00017% de nossa superfície sedimentar, calculada em 300 milhões de hectares, e assim não pudemos satisfazer mais de 5% de
nosso consumo.
Citando o professor Gudin, salienta o perigo das inversões governamentais de grande vulto em empreendimentos econômicos,
quando são escassas as nossas economias disponíveis e insignificante a renda nacional. Portanto, "só os ausentes de nossas realidades
sustentam que o Brasil tem capacidade de investimento suficiente
para estabelecer a nossa indústria de petróleo". Não há, pois, recurso fora do capital estrangeiro, de que todos os países produtores
de óleo se serviram, com a única exceção da Argentina, pela razão
que acaba de referir.
Aliás, manifesta-se absolutamente cético em relação à capacidade industrial e administrativa das emprêsas estatais, em que
os gestores não sentem de perto as variações dos negócios nem
lhes conhecem a psicologia, quando não estão sujeitos a influências
políticas e a outros interêsses absolutamente estranhos às finalidades das organizações. Nas emprêsas privadas, ao contrário, todos
os administradores estão integrados na vida dos negócios, cujas
variações acompanham de olhar atento, com o fito no lucro, que
é apenas o resultado da organização e da eficiência. Eis porque
nos Estados Unidos todos os serviços públicos são exercidos por
emprêsas particulares ou concessionárias.
Explica minuciosamente, em seguida, como foi resolvido, no
anteprojeto, o relevantíssimo problema das reservas nacionais. Tôdas as províncias sedimentares medem 300 milhões de hectares,
divididas em retângulos com um grau de longitude por outro de
latitude, o que dá para cada retângulo a área de 1. 210. 000 hectares, os pares, no total de 250, e os ímpares, na soma de 125. De
qualquer forma só a metade das bacias sedimentares, ou 150 milhões de hectares, será pesquisada e dêsse total apenas 75 milhões
serão concedidos para lavra. Restam, pois, como reserva nacional,
225 milhões de hectares, dos quais 75 milhões já pesquisados sem
a menor despesa para a Nação.
Em conjunto, as vantagens decorrentes do sistema seriam as
seguintes: a) pesquisa gratuita da quarta parte das bacias sedimentares; b) contribuições de aproveitamento, variáveis de 11 a
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14%; e) conhecimento efetivo da topografia e da geologia de nossas
reservas; d) conhecimento efetivo da topografia e da geologia de
tôdas as nossas províncias sedimentares; e) reversão de tôdas as
instalações e demais benfeitorias, inclusive estradas, ao patrimônio nacional.
As refutações do Sr. Carlos Lacerda

A posição do jornalista Carlos Lacerda já estava desde há
muito definida em outros trabalhos de imprensa, inteiramente favorável ao sistema legal constante do anteprojeto. Mas só depois
do discurso do Deputado Hermes Lima, resumido na presente exposição, pôde êle expressar numa série de artigos as razões essenciais
de sua preferência.
Contrapondo-se, pois, à tese Horta Barbosa, defendida pelo
Deputado socialista, responde-lhe o Sr. Lacerda com a afirmação
inicial de que a política dos trustes, tão combatida por aquêle,
consiste precisamente em procrastinar a solução do problema usando tôdas as armas do sofisma. A produção nacional é apenas 1/20
do consumo nacional e não 1/10, como é de uso propalar-se. Declara, pois, com o General Távora, que a solução é pesquisar intensivamente áreas diferentes das várias províncias sedimentares,
de modo a poder em seguida estabelecer-se uma exata política do
petróleo.
Entretanto, acrescenta, se para pesquisar 7.500 quilômetros
quadrados, isto é, 1/400 de tôda a área sedimental do Brasil foi
preciso gastar a elevada soma de 400 milhões de cruzeiros, pelo menos 160 milhões serão necessários para a sondagem de tôda aquela
superfície. No anteprojeto essa responsabilidade financeira é transferida a emprêsas estrangeiras, ficando com os nacionais ou sociedades controladas pela maioria de 60% de capitais brasileiros, o
que o Sr. Lacerda classifica como sendo os dois elos da cadeia petrolífera - a refinaria e o transporte - onde universalmente
prepondera, despótica, a vontade dos trustes. Estranha, portanto,
que o Sr. Hermes Lima se insurja contra êsse dispositivo estatuário.
E só pode explicar essa atitude pela falsa interpretação de que aquêles 60 % se aplicariam não só em refinação e transportes, como em
tôdas as demais etapas da indústria, responsabilidades que excedem de muito a nossa reduzida capacidade financeira.
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A solução é o recurso ao capital alienígena, que viria em maior
porção e com a vantagem de poder esperar uma compensação a
longo prazo. E êsse capital, por circunstâncias da atualidade econômica demasiado conhecidas, só se encontra nos Estados Unidos.
A inalienabilidade das jazidas preocupa o Sr. Hermes Lima
como uma obrigação parcialmente irrealizável, de vez que os poços
se exaurem e depois disso nada mais existe por alienar. Explica,
todavia, seu opositor que a exploração foi prevista para 30 anos,
prorrogáveis por mais dez e a orientação do explorador é sempre
no sentido de jamais concluir sua exploração antes do prazo contratual. Para isso equilibra a extração, de modo que, esgotado um
poço, sempre haja outro para substitui-lo.
Não têm maior cabimento os temores do Deputado socialista
com referência às nossas reservas. O assunto está regulado com
segurança no Estatuto, ao estabelecê-las como segue: 1) metade
do potencial petrolífero do País; 2) metade das áreas estudadas; 3)
nos poços em exploração, um depósito de, pelo menos 3 vêzes o
consumo anual. Pesquisado um campo petrolífero, metade da respectiva área é, portanto reserva nacional. Admite o Sr. Hermes
Lima a possibilidade de esgotamento dessa reserva pela eventualidade de sua coexistência na mesma estrutura geológica da área
pesquisada. Inadmissível semelhante hipótese para o Sr. Lacerda.
O anteprojeto, diz êle, dividindo as províncias sedimentares em
retângulos de 100 quilômetros de lado, torna essa hipótese irrealizável. Exemplifica com as maiores estruturas do mundo, a de
Kirkuk, no Iraque, com 90 quilômetros num dos lados, a de Abicaik (deve ser Kuwait), na Arábia Saudita, com 100 quilômetros, e
outra no Texas, com 60 quilômetros, as quais, contudo, não excedem os nossos retângulos sedimentares, com 100 quilômetros num
lado e 6 a 7 no outro. De resto, tem o Govêrno a faculdade de, descoberto um pôço, ficar com êle, por indenização ao concessionário
ou ceder a êste sua parte, também por igual indenizada.
A seguir, é o problema do monopólio estatal que prende a atenção do jornalista. "Em nenhum país do mundo, afirma, a indústria
petrolífera se criou na base do monopólio estatal". Demonstra-o
com o exemplo russo, divulgando as ofertas de Lenine aos capitalistas estrangeiros para ajudá-lo a intensificar a produção de seu país.
A Argentina mesma nunca nacionalizou a totalidade, mas uma
grande parte de sua indústria de óleo. De certo modo, compreende-
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-se o monopólio sôbre o que já existe, mas para uma indústria inexistente a instauração de semelhante regime é simplesmente absurda. Para o Sr. Hermes Lima, o Estado brasileiro é fraco demais
para enfrentar os trustes dentro do sistema preconizado no anteprojeto. Diz isso, mas não adverte que a êsse mesmo Estado pretende êle confiar o encargo, muitíssimo mais pesado, de criar, desenvolver, tudo isto a curto prazo, a indústria do petróleo, além da
responsabilidade suplementar da exportação, privativa de todo monopólio econômico.
Ao ceticismo do Sr. Hermes Lima quanto ao crescimento do
consumo nacional, opõe o Sr. Carlos Lacerda a cifra de 2. 255. 000
toneladas da estatística de 1947 e a estimativa de 4,5 milhões de
toneladas para 1954, citando ainda a Argentina como exemplo de
um país que controlava 2/3 do consumo e atualmente, devido ao
próprio desenvolvimento criado pelo petróleo, depende em 50 %
das importações para atender às exigências de sua economia.
A PALAVRA DA COMISSÃO
O órgão elaborador do anteprojeto, sob a presidência do Dr.
Odilon Braga, seu relator, fê-lo preceder de uma longa exposição
de motivos, documento revelador de rara competência técnica,
científica e jurídica, além de agudo senso político e de um patriotismo completamente isento de contorsões sentimentais.
A primeira informação importante que nos transmite êsse relatório é a de que os Estados Maiores do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica apresentaram recomendações de interêsse nacional, a
serem considerados no Estatuto, fato, aliás, a que aludira incidentemente o General Juarez Távora numa de suas conferências do
Clube Militar. Vê-se aí a significação política do problema do petróleo em suas relações com o problema da segurança nacional e
continental. O documento em aprêço alude a êsse aspecto quando
salienta o esfôrço alemão, na primeira grande guerra, para obter
na Rússia e na Rumânia o petróleo que escasseava em sua máquina
militar, tal como na segunda, ainda mais expressiva, sob êsse aspecto, da influência do combustível líquido na economia de guerra.
Mostra ainda como a conquista dos mercados, da fase inicial,
iria transformar-se em luta pela conquista dos campos petrolíferos,
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citando como sinal dessa evolução o empenho dos representantes
do povo norte-americano por uma associação de interêsses entre a
política do Departamento de Estado e as atividades no exterior das
companhias petrolíferas ianques. A frase de-Mr. Johnson, falando
pela Standard Oil, é sobremodo eloqüente: "Os objetivos da indústria petrolífera americana, diz êle, e os da política exterior do
Govêrno não podem ser separados em dois compartimentos distintos, sem perda da eficiência para ambos". São declarações bem
explícitas do Relatório do Senado estadunidense, em outubro de
1945, e que revelam um aspecto inédito no campo das ligações
entre Govêrno e emprêsas privadas na grande nação do norte, consoante ao puro modêlo britânico de que foi inspirador e realizador o Sr. Henry Deterding, rival de Rockfeller. Ver-se-á adiante
quanto o exemplo inglês influiu no espírito dos elaboradores do
anteprojeto.
Constitui êste uma fórmula que toma em devida conta as
realidades circunstanciais. Que nos permitam (clama o Relatório)
a posição de sócios no negócio do petróleo, como fizeram com a
França e a Holanda, os dois países que souberam lançar na balança das negociações o pêso de seus próprios interêsses.
Participa a indústria da natureza do jogo e daí a razão porque
as emprêsas preservam sua fôrça econômica, subdividindo-se entre
as fases preliminares da exploração e as da industrialização e dos
transportes (fenômeno de cissiparidade) para ao têrmo do processo
se recomporem na harmonização global dos resultados (fenômeno
de integração) . Assim realiza ela no campo da economia "os ideais
e propósitos do regime federativo, aperfeiçoado por um poder central de ação lúcida, vigorosa e pronta", o qual se aproveita dos lucros
abundantes para enfrentar os riscos imensos dêsse jôgo lotérico em
que se resume todo esfôrço de reconhecimento e de pesquisa.
Singularmente os poços mais caros são em geral os improdutivos, sendo aproximadamente de Cr$ 3. 750. 000,00 a média de seu
custo. Como exemplo, basta citar o poço sêco M 1, em Mata de São
·João, na Bahia, em que se despenderam inutilmente ........... .
Cr$ 6.244.000,00, com uma perfuração de 2.497,80 metros, a maior
do Brasil.
De fecunda utilidade para nós é o exemplo norte-americano.
Ali, depois dos progressos da geofísica, ainda a proporção de poços
improdutivos era até 1944 de 80,4%, representando, contudo, uma
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considerável melhoria em relação à média do período anterior a
1929, a qual se manteve na altura de 95,1 %, isto é, 4,9 %, somente,
de perfurações úteis. E a esta minoria cabe suportar tôdas as perdas colossais dos empreendimentos.
Mas não precisamos buscar fora o exemplo, pois que o temos
entre nós com as verbas do Conselho Nacional do Petróleo, que
recebeu de novembro de 1938 a julho de 1946 a elevada soma de
Cr$ 374.816.000,00, gastos depois de se haverem descoberto os campos produtivos, além de Cr$ 100. 000. 000,00 que se consumiram
desde 1918 a 1938, com o resultado de 25. 000 metros de perfurações
negativas. E, todavia, as nossas prospecções abrangeram uma reduzidíssima área de 250 quilômetros quadrados do Recôncavo em
sete anos de trabalhos. Portanto; se quiséssemos pesquisar 30. 000
quilômetros - 1/10 da superfície sedimentar -, sete séculos se escoariam juntamente com 210 milhões de cruzeiros, guardadas naturalmente as mesmas proporções.
A fôrça impressionante dêsses algarismos, mormente quando
confrontados com a experiência de outros países, predispõe o observador imparcial a considerar a hipótese da cooperação do capital estrangeiro, dentro de um regime legal que lhe garanta a justa
remuneração, cerceando-lhe, porém, qualquer tentativa monopolística. Esta solução deve ser harmonizada com a urgência de suprimento de nossas necesidades energéticas e, igualmente, com o
princípio constitucional que assegurou à União o domínio privado
das suas jazidas minerais.
Nestes têrmos é que o problema está resolvido no anteprojeto. A
Nação mantém a propriedade imprescritível do subsolo, mas tem
a faculdade não apenas de administrar sozinha, pelos órgãos do Estado, êsse patrimônio, mas o de explorá-lo por um segundo administrador ou por quem receba um título de autorização ou de concessão sôbre serviços ou objetos predeterminados. Aquela "é um ato
unilateral, que se regula pelo decreto de outorga", enquanto esta
"envolve um ato bilateral, o contrato, que documenta o ajuste das
vontades e dos interêsses da autoridade que a outorga e do outorgado, pessoa física ou jurídica".
A concessão, pelo que informa o relator, inexiste no direito
anglo-americano, salvo com a acepção de um contrato de alienação
de bens ou de prerrogativas de soberania e assim constitui o tipo
conhecido nesses países como concessão internacional (concessão
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internacional de Changai, por exemplo), perfeitamente distinta da
concessão administrativa aqui referida. Assim que há concessões
de serviços públicos, tais como dados de pesquisa, áreas pesquisadas ainda excluídas da lavra, contribuições de aproveitamento· e
reversão de campos petrolíferos de obras públicas: refinarias e condutos de óleo e gás.
Pelo sistema legal em projeto realizam-se plenamente os dois
princípios reclamados pela experiência moderna: o da nacionalização, que a tanto corresponde a manutenção das jazidas em domínio privado da União, e o de privilégio da exploração, conforme
nos ensina a lei inglêsa de 1934, ao declarar em seus artigos iniciais que: 1) "a propriedade do petróleo existente em estratos na
Grã-Bretanha, em sua condição natural, é outorgada pela presente lei a sua majestade e sua majestade terá o direito exclusivo
de pesquisar, perfurar e explorar o petróleo"; 2) "o Ministério do
Comércio tem a faculdade de outorgar concessões de pesquisa, perfuração e exploração do petróleo às pessoas que julgar idôneas".
Por não haver seguido êsses preceitos, a legislação da Venezuela foi submetida a sucessivas reformas, que culminaram na
incorporação de fato das jazidas ao patrimônio das emprêsas concessionarias. A solução brasileira, ao contrário, implica efetivamente no monopólio por via indireta, de aproveitamento das riquezas
do subsolo.
Não se exige, pois, o monopólio direto, com todos os ônus que
êle acarreta e desde que é possível ao mesmo tempo explorar as
suas vantagens. O sistema projetado reserva a brasileiros o contrôle das emprêsas "que tenham por fim a refinação e o transporte
do petróleo no País, ao passo que facilita a estrangeiros o contrôle
majoritário das emprêsas organizadas no Brasil com o declarado
objetivo de pesquisar, lavrar e exportar petróleo brasileiro". Nos
Estados Unidos, onde, como vimos, se processa uma profunda renovação de conceitos e métodos com referência à política do petróleo, a tese brasileira há de encontrar, segundo o Relatório, uma ressonância favorável junto a seu Govêrno, que decerto influirá na
forma e no espírito de ação que tenham a desenvolver entre nós as
companhias detentoras do monopólio mundial.
Cabendo ao Estado uma função mais orientadora e fiscalizadora do que executa, o anteprojeto lhe reserva os direitos supracitados de autorização e concessão, por não confiar na administração
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oficial, a qual, "desviada de seus fins específicos, ao invés de produzir o barateamento, concorre para a elevação do custo de suas atividades, o que decorre, segundo Charles Gide, não de sua natureza,
"mas de sua organização, concedida para satisfazer a outras espécies de necessidades e ainda não adaptada à complexidade dos empreendimentos econômicos. Proclama, porém, o relator as vantagens das emprêsas de economia mista, nas quais o Estado comparece
como instrumento de humanização do capitalismo e combina, destarte, o "intuito de lucro" com o "intuito de bem servir", como
há magníficos exemplos na experiência alemã, citada por Emile
James, a respeito de organizações municipais, provinciais e federais,
algo semelhantes ao modêlo argentino dos Yacimientos Petroliferos
Fiscales e do nosso Banco do Brasil.
A Comissão demonstrou, por fim, quanto cuidado lhe custou
a preservação das nossas reservas petrolíferas. Decidiu-se, ao cabo,
pelas três modalidades seguintes:
- Depósitos nas zonas que não podem ser concedidas;
- Metade das áreas pesquisadas;
- Petróleo equivalente ao triplo do consumo interno.
Alternando as áreas de exploração com as de reserva nacional
ficam, portanto, à disposição do Estado três quartas partes das províncias sedimentares, sendo um quarto resultante de sondagens positivas e o restante para ser pesquisado com os recursos do Fundo
Nacional de Petróleo, a constituir-se mediante contribuições de
aproveitamento pagas pelos titulares de autorização ou de concessão.
Admite o anteprojeto a livre exportação do petróleo bruto,
depois de comprovada a existência de uma reserva de três vêzes
o nosso consumo e distilada uma parte em refinarias nacionais. E'
êste o meio encontrado para fundar-se, com auxílio estrangeiro, a
indústria nacional do petróleo. "íl:sse o preço, o verdadeiro preço
a trôco do qual poderemos abrir mão das restrições nacionalistas
da legislação vigente", declara o relator acrescentando: "E convenhamos que não é elevado atendendo à pequena importância do
nosso consumo, se comparado com o de outros mercados. Renunciar a êle equivaleria aceitar, conscientemente, a miserável condição dos povos colonizados".
Constituída em 14 de fevereiro de 1947, a Comissão do Anteprojeto da Legislação do Petróleo instalou-se oficialmente a 11 de
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março seguinte encerrando seus trabalhos a 11 de novembro, mas
só em fevereiro último deu a conhecer pela imprensa aquêle anteprojeto, como também a exposição que acabamos de resumir.
CONCLUSÕES
Eis aí, Exmo. Sr. Presidente, os dados objetivos e os depoimentos pessoais referentes ao problema do petróleo brasileiro. Acredito,
que muitos elementos tenham escapado ao meu inquérito, além daquêles que mencionarei em seguida, como fundamento complementar das minhas conclusões. Entretanto, o que consta do presente
relatório basta, a meu ver, para uma apreciação segura da importante questão, nos vários aspectos em que ela se desdobra.
Do petróleo temos, através de nossa história, algumas experiências negativas e apenas uma que se positivou, em pequena faixa
do território baiano, graças à abnegação de alguns cientistas e técnicos patrícios brilhantemente coadjuvada por especialistas norteamericanos. Todavia ainda não formamos uma consciência do problema, o que só é possível com o próprio desenvolvimento e intensidade das realizações práticas, nas quais se plasmam as categorias
econômicas e elaboram-se os seus elementos típicos. Temos, pois,
conduzido as nossas discussões sôbre a matéria na base da experiência estranha, a qual, embora útil, nos leva por vêzes a generalizações que freqüentemente dificultam o encontro da fórmula mais
acertada. 1!:sse método tem, aliás, o grave defeito, muito comum ao
tratar-se de petróleo, de isolar sua economia da economia geral da
Nação, o que talvez seja devido à pressão moral exercida sôbre a
inteligência pelos elementos de ordem política implicados na exploração comercial do famoso combustível.
Não vamos ao ponto de desprezar êsses elementos, mas tememos
com sinceridade o risco de exagerá-los, como se tem feito, para
alimentar, conscientemente ou não, entre os povos atrasados nadescoberta de suas fontes de energia, um perigoso complexo de inferioridade, que absolutamente não é removido, mas antes agravado
pelas explosões delirantes da demagogia partidária.
A nosso ver, duas são as realidades que nos cumpre assimilar,
antes de tudo: 1) a exploração estrangeira, em seus fatôres técnicos,
geo-econômicos, científicos e políticos; 2) a verdadeira estrutura da
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economia nacional em seus índices presentes e nas suas possibilidades futuras, nela integrado, em coordenação com todos os demais,
o petróleo, como um dos elementos do quadro energético, e não o
exclusivo.
Com êsse duplo critério teremos uma visão muito mais compreensiva do que se ficássemos adstritos à comparação de dados
específicos isolados.
Dito isso, passemos ao exame do anteprojeto de Estatuto, em
trânsito pelo Parlamento, e das teses que lhe são contrárias, um e
outras resumidos nesta exposição.
Como dissemos, a pedra angular do sistema legal recém-elaborado é o regime de autorizações e concessões, abrangendo as
primeiras o reconhecimento, a pesquisa em zonas de antemão fixadas, a lavra a curto prazo e a exportação, enquanto as segundas
se referem à lavra a longo prazo, ao transporte no interior e à indústria de refinação, sendo tôdas essas operações de exclusiva competência da União, em obediência ao princípio de manutenção das
jazidas em regime de domínio privado da Nação, por fôrça de preceito constitucional e da lei anterior.
Pretendendo que êsse privilégio é intransferível, mesmo sob a
forma provisória das autorizações e das concessões, os partidários
do monopólio absoluto as repelem enfàticamente, utilizando grosso
modo os seguintes argumentos:
1) A tendência geral de todos os países para o monopólio estatal;
2) Os exemplos positivos da Argentina, do México e da Rússia;
3) Os exemplos negativos da Venezuela e Paraguai;
4) O monopólio do Estado constitui vigoroso estímulo a tôdas as
atividades e não apenas uma, em que os beneficiários são as
emprêsas concessionárias;
5) As concessões a particulares comprometem a integridade das
reservas nacionais;
6) A exploração massiça de óleo bruto esgota os respectivos poços,
em favor das reservas e da indústria alienígenas;
7) A capacidade do Estado para gerir a indústria petrolífera
está comprovada, contra a opinião dos céticos, nos exemplos
argentino e uruguaio;
8) Ao Estado devemos nós igualmente a descoberta do primeiro
poço produtor e a fase atual da indústria petrolífera em nosso
País;
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diária de 55. 000 barris, aproximadamente o consumo brasileiro.
:S:sse custo em moeda nacional alcançaria, portanto, ........... .
Cr$ 1.100. 000. 000,00 (um bilhão e cem milhões de cruzeiros).
Aplicando a proporção acima, chegamos, pois, aos seguintes
resultados:
Cr$

Produção ......................... . 3 . 564. 480. 904,00 59,3%
Refinação ......................... . 1 . 100. 000. 000,00 18,3%
Transportes ....................... .
745. 355 .196,00 12,4%
540. 983. 610,00
Distribuição ....................... .
9,0%
60 .109. 290,00
Diversos ........................... .
1,0%
Imobilização total ................. . 6.010.929.000,00 100,0%
Capital de movimento (Cr$ 31,96 por
643. 313. 600,00
barril) ........................ .
Preparação de 300 técnicos no exterior
90. 000. 000,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .

6. 744.242.600,00

(A)

O capital de movimento foi calculado tomando em consideração o custo de produção, por barril, nos Estados Unidos: US$ 1,598
igual a Cr$ 31,95 (Petroleum Data Book - edição 1947: custo
referente a 1944).
O orçamento para 300 técnicos pode ser esclarecido da seguinte
maneira:
Cr$
72.000,00
US$ 300,00 mensais ou Cr$ 6. 000,00 x 12
Ou em 3 anos ............................... .
Despesas de viagem ........................... .
Ajuda de custo ............................... .

216.000,00
30.000,00
54.000,00

Total para cada técnico ................. .

300:000,00

Idelll para 300 técnicos ................. .

90. 000. 000,00
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Não se contêm, entretanto, nas imobilizações e no capital em
giro as inversões da indústria petrolífera: há o grande capital malbaratado nos wild-cats e nas pesquisas malogradas de 80 % dos
poços perfurados, como vimos no decurso dêste trabalho. Os custos
de pesquisa, lavra e industrialização incluídos na cifra de ..... .
Cr$ 31,96 por barril compreendem exclusivamente as despesas derivadas dos poços bem sucedidos. Assim, precisamos medir, para o
nosso caso, os gastos consideráveis, que só as lavras felizes poderão
compensar através da refinação e da exportação.
Tratando-se de instalar uma indústria em país sem vias de comunicação adequada e cujas possibilidades petrolíferas são quase
inteiramente desconhecidas, vejamos em quanto importariam os
poços estéreis. Tomemos, para êsse cálculo, a cifra anual de ..... .
16. 500. 000 barris por base de nosso consumo, segundo as últimas
estatísticas. A média comprovada de capacidade de produção anual
por poço no Recôncavo Baiano, é, na informação do Conselho Nacional de Petróleo, de 47.450 barris. Se admitirmos, porém, a média
de 20 . 000 barris (os americanos não produzem, uns pelos outros,
mais de 4. 000 barris anuais), e dividindo por êsse número o total
consumido de 16. 500. 000, encontraremos para número de poços produtivos a soma de 825, que representa, como sabemos, 20% apenas
das perfurações. Assim, o total destas se exprimirá da seguinte maneira:
825
Poços produtivos (20 %) .............................. .
Poços estéreis (80 %) ................................. . 3.300
Total das perfurações .......................... .

4.125

Nas presentes condições do mercado, o custo de cada pôço, nos
Estados Unidos, é de US$ 86. 000,00 ou, em moeda nacional, ..... .
Cr$ 1. 720. 000,00, que multiplicados por 3. 300 poços secos (pois
que os 825 já constam do total acima de Cr$ 3. 564. 480. 904,00, produzem o custo de Cr$ 5. 676. 000. 000,00 (B).
Somando os totais de (A) e (B) teremos para dispêndio global
Cr$ 6.744.242.600,00
Cr$ 5.676.000.000~0
de Cr$ 12 .420. 246. 600,00
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a cifra com a qual estaríamos aptos a fundar a indústria de petróleo com a produção média diária de 55. 000 barris de produtos
refinados, ou o total por ano de 20. 075. 000 barris, que deve ser aproximadamente o consumo nacional dentro de poucos anos, tendo
em vista o algarismo atual de 16. 500. 000.
Que os dados acima não são exagerados basta confrontá-los
com os do acêrvo de uma companhia norte-americana como, por
exemplo, a Atlantic Refining e.o, de Filadélfia, cuja produção equivale ao nosso provável consumo de óleo cru. Pelo seu relatório, essa
emprêsa tem uma produção anual de 23. 578. 000 barris e refina
44.156.300, certamente com o auxílio da produção de organizações
de outro grupo ou a ela associadas. Quanto ao número de poços
produtores, o relatório em aprêço acusa o total de 2. 731, contra
825 da nossa hipótese, diferença que não tem maior significação
em virtude da baixa produtividade dos poços norte-americanos.
Econômicamente sua posição é a seguinte pelo relatório de 1946,
feita a convenção do dólar à taxa de Cr$ 20,00:
Investimento líquido ..................... .
Reservas (55% dos investimentos brutos)

Cr$
4 .111. 200. 240,00
5. 024. 800. 360,00

Investimento bruto ....................... .
Diversas verbas ativas

9.136.000.600,00
949. 472. 120,00

Soma .................................... .
Capital de movimento .................... .

10. 085. 472. 720,00
864. 635. 680,00

Total do acêrvo

10.950.078.400,00

A diferença entre êsse total e o da hipótese prevista para a
instalação de nossa indústria é de cêrca de 12%, quer dizer, o capital
inicial para fundar, há vários anos passados, uma indústria nos
moldes da que pretendemos, elevou-se, com. as valorizações e os
lucros diretos do empreendimento, a uma quantia que se afasta ligeiramente de nossos cálculos apenas em virtude dos coeficientes
que foram utilizados em algumas ou algumas dessas valorizações.
Portanto, quer nos parecer que a nossa estimativa se fundamenta
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em algo de concreto, servindo, em qualquer hipótese, como ponto
de partida para mais profundas indagações.
Note-se que êsse imenso capítulo é apenas o exigido para a
fundação de uma indústria limitada ao consumo nacional, sem poder estender-se, portanto, às onerosíssimas pesquisas de tôda a área
sedimentar brasileira.
Os adeptos da tese monopolista afirmam, contudo, que o Brasil tem recursos na sua capacidade tributária para enfrentar uma
emprêsa como essa, faltando-lhes, porém, dizer qual o limite dessa
capacidade. Deixam-nos, assim, o encargo de examinar o assunto
nos têrmos exatos em que êle deve ser formulado, quando se trata
de qualquer previsão orçamentária ou de semelhante estimativa
em que se tenha por alvo a transformação de um patrimônio, seja
particular ou nacional.
Ora, é precisamente no exame dessas transformações que se
podem surpreender as realidades contidas numa estrutura econômica, tais como as possibilidades de seu desenvolvimento e os graus
de rentabilidade das categorias que a constituem. Tanto mais complexa essa investigação quanto maior o número dessas categorias
e mais difícil de precisar a localização de seus efeitos no âmbito em
que elas atuam. Será êste o caso quando se tratar de um patrimônio
nacional, por exemplo. E mais espinhosa a tarefa quando se referir
a um País como o nosso, no qual as estatísticas possuem mais um
valor indiciário do que absoluto, exigindo, portanto, esfôrço muito
maior de combinações de dados para se atingir uma razoável interpretação.
Compreende-se, assim, a que extremos de paciência analítica
chegou o Sr. Alfredo Reis Júnior, no seu notabilíssimo trabalho
Balança Econômica, publicado há poucos meses na imprensa desta Capital. O título basta para significar a importância do seu inquérito, cujo objetivo é precisamente o estudo das variações operadas no sistema econômico brasileiro, desde 1872, data em que o
autor pôde obter possivelmente os primeiros elementos estatísticos
indispensáveis às comparações com os períodos subseqüentes.
A análise abrangeu exatamente a fase de transição da economia agropastoril para a de economia industrial dos dias presentes.
fenômeno que encontra a sua expressão demográfica nas cifras de
crescimento das populações urbanas que subiram do índice 100 em
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1870 para o índice 900 em 1940, sendo que nas sedes dos municípios
o índice de aumento, em igual período, atingiu seu ponto máximo
de 600 no fim do período em aprêço.
Em conseqüência dessa concentração urbana, cresceu desmedidamente a importação do trigo, a partir de 1925, em detrimento
da capacidade aquisitiva nacional, enquanto, cada vez mais, se desenvolviam as indústrias manufatureiras, que, atraindo trabalhadores rurais, agravaram mais ainda o problema alimentar nos
grandes centros.
O mercado interno, por sua vez, acusa variações comprometedoras do equilíbrio geral, pois que tendo aumentado os índices de
urbanismo, houve, não obstante, aumentos menos acentuados na
produção de gêneros alimentícios, enquanto, por lado, êstes declinavam sensivelmente em valor, até 1941, e cresciam em volume com
sacrifício portanto para as classes rurais. Contrastando com essa
situação as manufaturas sempre prosperaram enormemente, tanto
em valor como em. volume, mas sobretudo em valor.
Na terminologia do autor, as classes produtoras são exclusivamente os produtores rurais e os manufatureiros, pois que tôdas
as demais categorias da produção recebem dêstes, como seus derivados, os suprimentos indispensáveis à sua expansão. No quadro seguinte, êle fornece o "valor do mercado", isto é, os bens que as
"classes produtoras" entregaram ao mercado, deduzida a exportação e incluída a importação cif, antes de incorporada, portanto, ao
comércio interno:
Em milhares de
cruzeiros

1872 .......................... .
1925/29 ....................... .
1930/41
1941/42
1942/44

Cr$
440.000
11.230.000
16.395.000
24.181.000
43.039.000

Uma parte dêsse valor de mercado desvia-se para aplicação
a outros fins, como em construções de prédios, etc., formando o
-40-

-626-

que se denomina a "inversão", mercado auxiliar e de extraordinária importância nos resultados do balanço econômico. "Se êsse
mercado derivado cresce em demasia, o balanço torna-se desfavorável às classes produtoras".
Distinto do "valor de mercado", o "valor originário" exprime
os totais recebidos pelas duas classes produtoras e traduz, assim,
o seu "poder aquisitivo", que, ampliado a tôdas as categorias econômicas, dá o "valor final".
Para determinação do "poder aquisitivo", é preciso conhecer
previamente o que o Sr. Alfredo Reis classifica como "fator de
distribuição", o qual nada mais significa do que o coeficiente de
multiplicação do "valor do mercado" para produzir êsse "poder
aquisitivo", cuja distribuição do período em aprêço damos a seguir:
DISTRIBUIÇÃO DO PODER AQUISITIVO
(Milhares de cruzeiros)
Aos
produtores
rurais

ANOS

1872............................................ .
1925/29.......................................... .
1930/41. ......................................... .
1940/41. ......................................... .
1942/44.......................................... .

8
10
14
21

500
975
995
483
572

000
000
000
000
000

Aos
manufareiros

4
7
13
26

10
100
400
400
000

000
000
000
000
000

DISTRIBUIÇÃO DO PODER AQUISITIVO
(Milhares de cruzeiros)
ANOS

1872...............................
1925/29............................
1930/41. ...........................
1940/41 ............................
1942/44........................ ..

Govêrno
(Fed. Est..,,
Muni e.)

3
5
8
12

120
500
500
000
170

000
000
000
000
000

Outras
categorias

10
21
36
69

370
380
005
658
375

000
000
000
000
000

Total
(valor final)

1
26
44
72
129

000
955
900
543
117

000
000
000
000

ººº
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Reduzido a percentagens, o quadro imediato fornece uma apreciação mais sintética da participação das várias categorias ali mencionadas no valor final do mercado:
CLASSES
PERÍODOS

Govêrno

Rurni~

PRODUTORAS
Manufaturciras

Outrp.c;
categorias

15
16
18
20
2

39
48
51
55
36

---1872 ................
1925/29..............
1930/41. .............
1940/41. .............
1942/44..............

12
13
12
11
9

33
24
20
16
50

O Govêrno e as classes rurais são os que mais têm perdido em
substância, em favor parcialmente das classes manufatureiras e
principalmente das classes englobadas na designação de "outras
categorias", em que se incluem o comércio, os transportes e tôdas
as demais atividades complementares do processo econômico. A
elevada parcela de Cr$ 69. 375. 000. 000,00 distribuída na fase final
do período a essas classes não representa de modo algum um acréscimo de progresso econômico, no sentido da produtividade nacional,
mas o preço que pagamos à superfluidade de certas exigências da
vida urbana e ao teor de sua vida social, a que não desejam renunciar os habitantes das cidades. Rigorosamente falando há, pois, um
poder aquisitivo em parte artificial, não correspondente a valores
oferecidos no mercado pelo desenvolvimento das matrizes da produção nacional, sobretudo de natureza agro-pecuária. Dêsse modo,
a renda nacional, que exprime uma parte dêsse poder aquisitivo,
traduzida em lucros, rendas e salários, apenas atingia a 77 bilhões
de cruzeiros, em 1942/44, ou Cr$ 1.925,00 per capita.
Há, pois, urgência de um deslocamento da distribuição da capacidade aquisitiva, de modo a beneficiar, em primeiro lugar, as
categorias econômicas mais sacrificadas, que são os produtores rurais, cuja situação atual reputamos muito mais grave do que a
expressa nas estatísticas aqui mencionadas e que remontam, as
recentes, a quatro anos passados. Temos, assim, que presumir um
maior declínio de sua participação na renda nacional.
Não é, assim, o aumento absoluto desta última que produz benefícios ao organismo econômicQ, mas, como acertadamente afir".'
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ma o autor em quem nos estamos inspirando, a renda nacional
funciona freqüentemente de acôrdo com o valor final do mercado,
que é o poder aquisitivo global da comunhão econômica e não de
conformidade com o valor originário, que é o valor do mercado distribuído exclusivamente pelos produtores rurais e manufatureiros.
No entanto, é só quando evolui em função dêste último valor que
a renda nacional exprime um progresso econômico efetivo; no outro
caso, qualquer elevação será o preço bem caro, aliás, que uma nação
pobre tem a pagar por certos benefícios do progresso técnico em
desproporção flagrante com a sua produtividade. E assim vivemos
a desperdiçar, nos centros urbanos, uma parcela avultada de lucros,
salários e rendimentos que fazem falta ao desenvolvimento das
próprias fôrças econômicas que os produzem e que em boa parte
vão adquirir serviços ou bens de importação exigidos para o confôrto moderno, mas não compensados satisfatoriamente por serviços ou bens exportados, tanto assim que somos daqueles países que
ainda compram ao estrangeiro quantidades massiças de trigo para
sua subsistência.
Eis aí o balanço econômico nacional com tôda a eloqüência dos
números. Em síntese, a situação brasileira é a seguinte: baixa renda nacional por deficiente produtividade; produtividade escassa por
falta de instrumentos financeiros e técnicos para desenvolvê-la;
falta dêsses instrumentos, porque tem uma indústria siderúrgica
com ferro, mas sem combustível inteiramente nacional, e não dispõe de petróleo e carvão para acelerar seu mecanismo de transportes.
Desta maneira somos incapazes de desenvolver as fontes de
cultura e as obras de assistência social, quer por iniciativa do Govêrno, quer por iniciativa particular, o que está plenamente refletido nos índices de analfabetismo, na reduzida capacidade das
elites e dolorosamente nas cifras demográficas de desnutrição, referidas em particular às zonas rurais.
Nestas condições de incapacidade economica, pretendem os
adeptos do monopólio absoluto, nada menos que atribuir ao Estado,
isto é, à sociedade nacional, a responsabilidade financeira de pagar o
reconhecimento a pesquisa, a lavra, o transporte, a refinação e o
comércio do petróleo, com todos os problemas técnicos e administrativos que isso envolve. Seus argumentos já foram transcritos ao
longo dêste trabalho, mas à exceção de algumas experiências es-

-

629-

trangeiras, demasiadamente repisadas, nada foi aduzido em abono
das possibilidades econômico-financeiras, para enfrentar a Nação
êsse gigantesco empreendimento, o qual bem desejariam os verdadeiros patriotas ser obra exclusiva de nacionais, mas estão êles
convencidos de qua ainda a melhor forma de nacionalismo é a que
se serve de nossas aptidões individuais e de nossas disponibilidades
materiais como um parâmetro da eqüação político-econômica, e
não como uma grandeza contínua, circunscrita nos limites prefixados de suas variações.
O monopólio direto tem contra si, conseguintemente, as seguintes razões muitas das quais já exaustivamente enunciadas:
1) Obriga a tôdas as operações de uma indústria que tanto mais
se aperfeiçoa quanto mais as especializa;
2) Ainda que êsses encargos não excedessem à capacidade técnica
e administrativa do Estado, todos os ônus lhe caberiam, entre
êles o de 80 % de perdas forçadas no reconhecimento e nas
pesquisas;
3) msse monopólio conduz naturalmente à procura de mercados
externos para colocar o excedente da produção - e isto significa apenas a luta contra os trustes no campo em que até
hoje êles não sofreram derrotas;
4) A limitação dos recursos forçará o Estado à redução das pesquisas, o que não só retardará a solução definitiva do problema
como também a formação de outro capital indispensável, que é
a técnica de exploração nas mãos de especialistas nacionais;
5) O Estado monopolizador é um escravo de suas próprias limitações, pois não tem jamais a liberdade de escolher soluções
provisórias ou intermediárias dentro das atividades particulares, se acaso as circunstâncias o exigirem no benefício da própria exploração;
6) Nunca teríamos uma indústria nacional do petróleo, desde que
os capitais privados dela não participassem, como participam
de tôdas as demais atividades econômicas.
Ao contrário, a fórmula contida no anteprojeto, assegurando
à Nação o pleno domínio das riquezas do subsolo, oferece uma
imensa superioridade de vantagens, entre elas porque:
a) O Estado pode eximir-se das atribuições que lhe perecerem
excesivas, mas de qualquer modo sempre é êle que estabelece a&
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áreas de pesquisa e de lavra, como tem o direito de preferência em
relação às entidades que pretendam praticá-las;
b) Podendo escolher livremente entre nacionais e estrangeiros
para essas duas primeiras operações, justamente as únicas verdadeiramente incertas, o Estado só a nacionais ou firmas controladas
por nacionais pode dar concessões para a exploração das indústrias
de refinarias e de transporte;
e) Assim, a economia privada estrangeira vai aplicar-se na
descoberta de nosso petróleo, sujeitando-se ao risco de 80 % de
perdas;
d) Assinalado o petróleo em condições comerciais, a exportação de óleo cru dependerá: 1) da satisfação do consumo interno; 2)
da constituição de reservas prévias, prospectadas e medidas; 3) da
refinação e exportação de uma parte substancial da produção para que tenham a respectiva autorização as firmas estrangeiras;
e) Do balanço econômico nacional se evidencia, sem sombra
de dúvida, a nossa incapacidade de resolver alguns dos mais elementares problemas de uma nação civilizada;
f) O Estado, no anteprojeto, tem maior liberdade do que no
regime de monopólio absoluto, porquanto pode livremente exercer
a orientação e a fiscalização da indústria em tôdas as suas fases,
sem nenhuma participação direta em suas atividades, como pode
ainda assumir o contrôle absoluto até chegar à forma desejada
pelos adeptos do monopólio integral, se a tanto lhe impuserem as
conveniências econômicas e políticas;
g) Tudo finalmente porque, na palavra do relator Odilon
Braga, a fórmula do anteprojeto consiste em separar o mercado
interno, que nos cumpre controlar, do mercado externo, no qual
nem remotamente pensaríamos em intervir.
Considerando tôdas essas razões entendo que o nosso Partido
deve colocar-se intransigentemente ao lado do sistema legal que o
anteprojeto define e que nesse sentido deve manifestar-se seus ilustres representantes na Câmara Federal.
Ao respeitável Diretório Nacional transmito, por intermédio de
V. Ex.ª, êste meu parecer, para que êle decida em definitivo como
lhe indicarem o patriotismo e a sabedoria de seus dignos membros.
Respeitosamente me subscrevo, pelo bem do Brasil, Raymundo
D. Padilha.
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A NOTA OFICIAL DO DIRETóRIO
O Diretório Nacional do Partido de Representação Popular reuniu-se segunda-feira, especialmente para se manifestar sôbre o relatório que por incumbência do Presidente, Sr. Plínio Salgado, o
l.º Vice-Presidente, Senhor Raymundo Padilha, elaborou sôbre o
relevante problema do petróleo.
Além dêsses dois dirigentes, estiveram presentes à sessão os
Srs. Hermes Barcelos - Secretário Geral, Murilo Fontainha Consultor Jurídico, Fernando Cochrane, Correia de Figueiredo, Vicente Meggiolaro e Paulo Lomba Ferraz - Vogais, faltando apenas
os membros do D. N. que se encontram licenciados, por motivo de
doença ou ausência desta Capital.
Conhecedores já do importante trabalho de que haviam recebido cópias dias antes, os dirigentes nacionais do populismo debateram durante cêrca de quatro horas o momentoso problema,
tendo, por fim, assinado unânimemente a seguinte resolução:
"O Diretório Nacional do Partido de Representação Popular,
Considerando que o problema do petróleo é de palpitante interêsse nacional;
Considerando a necessidade imperiosa de defender os interêsses
da Nação Brasileira, o seu patrimônio econômico, político-militar, e
a sua soberania, intimamente relacionados com êsse problema;
Considerando que, para isso, cumpre traçarem-se normas capazes de fortalecer o Estado e ampliar-lhe os deveres no sentido de
efetivar aquela defesa;
Considerando que urge apressar a solução do problema, evitando-se o seu indefinido adiamento em conseqüência de alvitres
inexequíveis e que por isso só favorecem aquêles que não desejam,
de forma alguma, que o Brasil explore o seu petróleo;
Considerando que aos partidos, como órgãos orientadores da
opinião pública no País, compete esclarecer o povo sôbre tôdas as
questões vitais da nacionalidade;
Considerando que, em cumprimento de incumbência recebida
do Presidente do P.R.P., o l.º Vice-Presidente dêste Diretório Nacional, Sr. Raymundo D. Padilha elaborou um relatório, resumindo
as diversas opiniões de técnicos e tecendo considerações sôbre o
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texto do anteprojeto ora em curso de discussão na Câmara dos
Deputados, relativo à questão do petróleo, apresentando a solução
mais conveniente;
Considerando que êsse trabalho foi examinado meticulosamente por todos os membros dêste D. N. merecendo os maiores encômios
pela sua clareza, rigor técnico das observações e das conclusões;
Resolve:
I - Aprovar o relatório apresentado pelo Sr. Raymundo D.
Padilha, 1.0 Vice-Presidente dêste Diretório Nacional, recomendando-o a todos os populistas do País, como norma de orientação ao estudo e debate do problema, base da atitude do Partido e fundamento das discussões que se processarem na imprensa e nos órgãos
legislativos;
II - Dar ampla publicidade a êsse valioso trabalho que constitui tão patriótica contribuição ao esclarecimento de matéria intimamente relacionada com a própria vitalidade econômica da nossa Pátria;
III - Consignar na ata dos trabalhos desta sessão um voto de
louvor ao Sr. Raymundo D. Padilha pelo seu brilhante relatório".

CARTA DO SR. OSWALDO ARANHA AO
SR. MATOS PIMENTA

Rio, 20 de abril de 1949.
Dr. Matos Pimenta.
1. - Não me poderia deixar de surpreender sua démarche,
aliás generosa e agradável, no sentido de conhecer minha opinião
no chamado "Problema do Petróleo".
2.º - Deve lembrar-se que, como Presidente da Liga de Defesa
Nacional, quando de sua brilhante conferência, ao encerrá-la declarei, em têrmos claros e incisivos: "A minha experiência da vida
administrativa do nosso País não me permite concordar com qualquer concessão a brasileiros e menos a estrangeiros para exploração
de riquezas nacionais".
3.0 - A nossa Constituição no Art. 153, regula o aproveitamento dos recursos minerais, estabelecendo que a sua exploração por
particulares dependerá sempre de autorização ou concessão federal, e no Art. 148 estatui "A lei reprimirá de tôda e qualquer
forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de emprêsas individuais ou sociais, seja qual fôr a sua
natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitràriamente os lucros".
4.º - A concessão condição sine qua non para a exploração,
por particulares, nacionais ou estrangeiros, foi objeto de minha
condenação, e o monopólio sôbre as formas comuns foi mandado reprimir pela nossa lei fundamental. Lógico se torna, pois, condenando eu a concessão e condenando a lei o monopólio particular, não
são as duas hipóteses, na minha opinião, admissível. Sou contrário
a ambas.
5.º - A conclusão é uma só ao Estado, unicamente ao Estado
cabe explorar esta riqueza. Não se trata de questão política e, menos ainda, partidária, não se debate a influência ou preferência des-
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ta ou daquela forma de emprêgo de capital desta ou daquela forma
de exploração. Não admito a concessão e a lei não admite monopólio.
6.º - Resta, pois, o Estado como o único capaz de pesquisar,
extrair, transportar e refinar o nosso petróleo. A distribuição, esta
pode ser confiada ao comércio. As demais etapas de exploração
são conjugadas e inseparáveis, uma vez que interdependem e se
completam. É esta, por sua natureza, como a produção em massa,
por exemplo, uma atividade de caráter monopolista da economia
contemporânea. Não é possível, como seria desejável, a livre concorrência. A concessão é sempre uma forma de privilégio maior ou
menor. No caso do petróleo, redundaria em monopólio inevitável.
7.º - Tôda a minha formação econômica é liberal mas reconheço que ela tem de ceder aos imperativos de uma ordem econômica e social, não só criada em nossa Constituição, como necessária a nossa segurança e ao nosso bem-estar. O monopólio estatal é,
a meu ver, um mal, salvo quando, como no caso do petróleo, visa
a evitar um mal maior, como, através de concessões, o da criação
de monopólios particulares condenados pelas leis. Nestes casos, não
é a administração pública que se substitui à indústria e ao comércio
particulares. Não é o Estado que se torna comercialmente ou industrial. :t!:le exerce apenas uma de suas funções primordiais e imperativas a da proteção da ordem econômica e social instituída no
País. É uma função não só constitucional, mas obrigatória e contingente, como tôdas as demais que dizem por exemplo, com a manutenção da ordem material, e moral como a policial, a militar, a
judicial, a fiscal e a civil.
8.º - Não sou contra o capital estrangeiro, salvo quando êle
quer concessões e privilégios sôbre o nacional para entrar, permanecer e depois sair do país e se êle quiser cooperar, em igualdade
de condições, com o nosso, deve submeter-se às impostas ao capital nacional. Se, porém, quer concessões e privilégios para entrar
e sair, sem nunca se nacionalizar parece-me melhor evitá-lo.
9.º - A minha opinião, hoje, é, pois, a mesma que enuciei ao
encerrar sua conferência na Liga de Defesa Nacional dentro do nosso regime legal não encontro outra solução fora da ação exclusiva
do poder público. É dever do Govêrno prever e prevenir, de preferência a ter, amanhã, de reprimir ou remediar.
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10. - Não entro no exame dos múltiplos e complexos problemas da exploração petrolífera em nosso País, porque, não admitindo a concessão, resta para mim, unicamente, boa, má ou péssima, a sua exploração pelo Estado.
Do seu cordialmente. - Osvaldo Aranha.

A INDúSTRIA DO PETRóLEO
FRANCISCO PRESTES MAIA

Ex-Prefeito de São Paulo

{Trabalho publicado no n.º 83, de outubro de 1951,
do "Digesto Econômico', de São Paulo)

O interêsse pelo petróleo renasceu, nos últimos tempos, entre
nós, devido às refinarias que elegeram sede neste Estado: a oficial
de Cubatão, em início de construção, e a de iniciativa privada, de
Capuava, que se prepara para acompanhá-la.
O lançamento financeiro desta última, em moldes nacionais e
populares, tem falado sobremodo à imaginação do povo. Tornamse, por isso, oportunas algumas explicações elementares sôbre o
assunto.
Antes de mais nada, convém precisar a modalidade da nova
indústria. Nova entre nós, está claro. Não tem ela nada que ver
com a pesquisa e extração do petróleo do subsolo, atividade que
já proliferou no Sul do País alguns lustros atrás, em regra com
insucesso e, por vêzes, com honestidade discutível. Numerosos pequenos acionistas, pouco avisados, aí perderam seus recursos.
Atividade sujeita a grandes riscos, dependia duma probabilidade assaz pequena de sucesso em cada perfuração, e exigia para
compensar-se, de acôrdo com a "lei estatística", tentativas muito
numerosas e um enorme capital. Havia, a mais, um alheamento
excessivo à investigação prévia, científica e sistemática, tanto mais
necessária quanto o nosso território não apresentava precedentes
muito encorajadores, que permitissem esperar jorrbs fáceis e espetaculares, comuns nas histórias americanas.
No ardor dos negócios, os pareceres técnicos eram constestados por palpites de amadores, e até por revelações mediúnicas e
oníricas. Equívocos, indícios superficiais eram tomados como afir-
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mações de jazidas. Certa vez, na Secretaria da Viação, tomamos
por conta um rabdomante que descobria filetes d'água e combustível a quilômetros de profundidade, mas que não percebeu,
um metro sob seus pés, o reservatório d'água do prédio. De longe
em longe, nas vésperas dum apêlo aos acionistas, surgia a notícia
duma nova descoberta, dum novo indício reanimador dos entusiasmos. Menos ainda se fazia diferença entre um encontro limitado
de petróleo e uma jazida comercial. Uma das grandes esperanças
paulistas, o poço de Bofete, por exemplo, deu realmente petróleo
a 365 metros de profundidade; mas apenas duas latas. . . O "gás
dos pântanos" e a "turfa", que se estudam na química ginasial,
foram responsáveis por muito alarme patriótico, como o "vulcãozinho", que em mil novecentos e pouco ardeu por semanas no Macuco, em Santos, ou outro mais recente, do Recife. Falsas analogias, extensões e extrapolações geológicas, têm também animado
aventuras petrolíferas. O "Pantanal" matogrossense, freqüentemente assimilado ao Chaco boliviano, é um caso dêsses. Glicon
de Paiva mostrou, entretanto, que nem o Pantanal é simétrico ao
Chaco (zona desértica e sêca), nem o Chaco Boreal é petrolífero,
mas sim o Grande Chaco da faixa subandina. ,Mostrou ainda, com
palavras do próprio diretor da Companhia Matogrossense de Petróleo, a falácia dos indícios alegados na região: a maioria das
exsudações eram natas de dióxido de ferro, devidas ao alto teor
em pirita dos calcáreos de esquistos; quanto ao célebre morro "do
Azeite", a conclusão foi que "de azeite sómente tinha o nome, a
tradição local contando que êste provinha da antiga fabriqueta de
óleo de peixe, e não de qualquer ocorrência de óleo mineral". A
guisa de consôlo diremos que nos Estados Unidos aconteceu muita
coisa semelhante, no período heróico do petróleo, inclusive, em
1906, o caso duma importante companhia, que embarcara nas habilidades dum vidente fotógrafo, só alijado depois de claramente
desmascarado.
Além disso, na época, a prospecção geológica ainda não havia
atingido tão alto grau de eficiência, como hoje, com o que tem
subido a porcentagem de sucesso nas perfurações. Por isso, a
descoberta do petróleo foi ficando nas mãos das grandes emprêsas,
senhoras de imensos recursos e de completa organização técnica,
ou na dos poderes públicos.
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Diferentes são as condições da indústria da "refinação". Esta
é uma indústria de objetivos e modalidades bem definidos, de funcionamento bem conhecido, alimentada por matéria-prima corrente no mercado mundial, e, por isso mesmo, independentes de
explorações incertas. Não se trata, em nosso caso, de estabelecimentos destinados a tratar o petróleo nacional, que, salvo na Bahia (e aí mesmo em quantidade limitada) ainda está por descobrir. Evidentemente, se as descobertas neste campo tiverem sucesso e o óleo mineral vier a jorrar dos nossos poços, tanto melhor
para todos e para as refinarias em particular. E estas, por sua vez,
permitirão maior eficiência à exploração do solo, favorecendo os
produtos com o mínimo de perdas e transportes. Em qualquer
caso, as refinarias não visam especialmente o combustível nacional, mas o óleo bruto em geral, mercadoria existente no mercado
internacional. Mataripe, na Bahia, alimenta-se com óleo do Recôncavo, e já é uma bela amostra. Não seria possível, entretanto,
prender tôda a indústria refinadora, no Brasil como em tantos outros países, à condição do óleo indígena.
Pode-se perguntar se, nestas condições, ainda apresenta arefinação muita vantagem. Indubitàvelmente, pelas razões seguintes, muitas de caráter nacional e não circunscritas meramente à
indústria em si:
a) Concede ao País muito maior independência do que no
caso dêste ter de importar produtos petrolíferos, cada um de per si;
b) A importância correspondente à obtenção dos produtos,
a partir do óleo bruto, ficará no País, constituindo uma economia
considerável de divisas, de que tanto necessitamos para outros fins
e para outras importações;
e) O transporte do óleo bruto é mais fácil, seguro e barato
que dos produtos derivados, resultando mais uma economia;
d) O depósito e conservação do óleo bruto é mais fácil e pode
ser feito por maior prazo que o permitido pelos derivados;
e) A nova indústria, além de contribuir para criar uma
"mentalidade do petróleo", concreta e não meramente demagógica, concorrerá para animar muitas indústrias secundárias e subprodutos ou de aplicações;
f) De acôrdo com esquema estabelecido pelo Conselho Nacional, do excesso de lucros das refinarias, além de certos limites,
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metade reverterá para a investigação e prospecção do petróleo nacional, que dêste modo recebe uma contribuição apreciável, independente das vicissitudes políticas e orçamentárias da União;
g) O caminho fica até certo ponto preparado para o encontro não só do óleo nacional, mas também para o possível aproveitamento do óleo de outras origens, como os extraíveis dos esquistos.
A instalação de refinarias tem precedente em todos os países
civilizados, pobres de jazidas. E' o caso de muitos países europeus,
entre os quais, a França, Inglaterra, Itália, Alemanha, etc. Aqui
mesmo, na América do Sul, há o caso do Uruguai. O Brasil era um
dos poucos grandes países que se davam ao luxo de importar todos
os produtos petrolíferos já prontos;
h) Os combustíveis líquidos e a maioria dos produtos petrolíferos sendo artigos básicos na economia moderna, o abastecimento de óleo cru torna-se uma obrigação precípua dos governos,
o que constitui uma garantia de continuidade da indústria refinadora, mesmo nos períodos difíceis. O Govêrno brasileiro considerou êste a~unto à vista da experiência passada nas duas guerras
mundiais e resolveu constituir uma frota de vinte navios petroleiros, dos quais os primeiros já chegaram às nossas águas;
i) Certa garantia e facilidade de transporte terrestre é também necessária. No caso de Capuava essa condição é satisfeita pelo
oleoduto em construção, entre o pôrto de Santos e a Capital (Utinga) . Dêle será derivado um ramal com três tubos para a refinaria
da Companhia União, situada a pequena distância. Subsidiàriamente, haverá os tanques-ferro e rodoviários, que após a conclusão
do oleoduto passarão a servir no interior.
Convém finalmente distinguir entre a "refinação" de que tratamos, atividade autônoma, corrente e em grande escala, e as refinações médias vinculadas à extração do óleo das jazidas esquistosas. Em regra, a exploração dos esquistos petrolíferos ainda não
pode concorrer com o óleo mineral comum, exigindo o fracionamento e aquecimento prévio da pedra em retortas especiais.
Monteiro Lobato dava uma explicação: "óleo de poço é como
leite tirado da teta da vaca, óleo de esquisto é como se recebessemos o leite num monte de areia e depois ainda o tivéssemos de tirar
de lá". Evidentemente há um handicap econômico apreciável entre
as duas situações. Por motivos militares e estratégicos, entretan-
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to, muitos países da Europa, não produtores de petróleo, recorrem
aos esquistos. Caso da Itália e Alemanha. A Suécia possui até uma
indústria regular, que funciona com certo sucesso, e a Escócia
outra, quase centenária. Os próprios Estados Unidos, com longa
antevisão, estudam, a questão, principalmente no Colorado, visando uma fonte suplementar em caso de guerra. Em qualquer caso,
os esquistos pirobetuminosos são reservas preciosas, máxime se levarmos em conta a grandeza das jazidas já conhecidas, entre as
quais não é das menores a do Norte paulista, na bacia terciária do
Paraíba. Esta imensa e rica jazida, sôbre que assentam Taubaté e
várias povoações, tem um comêço de exploração, a braços com as
dificuldades que eram de esperar. Na maioria dos casos só um
franco auxílio oficial tirará a questão do ponto morto.
Voltemos todavia às "refinarias".
Ao interessado leigo torna-se necessário, antes de mais nada,
definir com maior precisão êsse têrmo. A "refinação" ou "purificação" é, na realidade, apenas uma das muitas operações das refinarias modernas. Estas destilam os óleos crus ou brutos, separam
os diversos produtos comerciais, modificam a produtividade física
e elementar dos óleos por tratamentos diversos e, finalmente, apuram e aperfeiçoam os produtos finais, em números crescentes.
Quais serão os imediatos fornecedores da matéria bruta?
O principal, naturalmente indicado, é a Venezuela. Outro,
mais duvidoso em caso de conflito internacional, é o Oriente Médio. Há ainda o petróleo em países limítrofes, como o Peru e a
Bolívia. O transporte a partir do Peru (Ganzo Azul) nas cabeceiras do Amazonas, é porém problemático. :.l!:sse combustível poderá oportunamente abastecer o Alto Amazonas. A Bolívia é mais
acessível; não devemos entretanto contar com êste petróleo normalmente, devido à distância, além da fraca capacidade transportadora da ferrovia Brasil-Bolívia (cêrca de 3. 500 barris por dia) .
A Argentina é um fornecedor potencial, porém, naturalmente cioso das próprias necessidades, ainda não cobertas.
Uma garantia importante da indústria em questão é o consumo. No caso das duas refinarias de São Paulo, verifica-se uma
correspondência, e ainda com margem, entre a capacidade produtora total e o consumo do hinterland que lhes é geográfica e
naturalmente tributário. :.l!:ste compreende, além do próprio Estado, o Norte do Paraná, o Sul de Minas e o Triângulo Mineiro,
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parte de Mato Grosso e Goiás. O desenvolvimento industrial paulista e as perspectivas agrícolas do Paraná e Goiás, a mecanização
da lavoura, garantem um consumo crescente e variado.
Além disso, numa acertada repartição de atribuições, as refinarias nacionais privadas não estarão obrigadas a certas produções especializadas onerosas, como a de gasolina de aviação, podendo concentrar-se, o quanto possível, na de mercadorias de mais
fácil saída e maior rentabilidade. Evidentemente, o Conselho Nacional não deixaria de atender a necessidades aviatórias e sobretudo aviatório-militares, mas isto está previsto no programa das
refinarias oficiais. É o caso da de Cubatão. A de Mataripe não
considerou êste aspecto do problema devido à qualidade do petróleo baiano, predominantemente parafínico e também desfavorável à produção de betume ou asfalto.
O fato de o Govêrno, diretamente ou por meio de autarquias
ou emprêsas de economia mista, participar duma atividade industrial, constitui também, até certo ponto, fator favorável às iniciativas privadas do mesmo ramo. Com efeito, daí decorre um conhecimento oficial concreto e direto, não burocrático, das coisas, a
segurança duma boa compreensão das situações, e certa garantia
de providências gerais eventualmente necessárias. Até certo ponto, temo-lo sentido na siderurgia.
Mas uma indústria não pode apresentar somente vantagens.
E a das refinarias, não fazendo exceção, também oferecem algumas dificuldades. A maior, no caso, é o vulto das instalações, ou
melhor, a grandeza dos recursos necessários. Segunda, o caráter
de indústria profundamente técnica, em profunda e rápida evolução. :H:sse caráter obriga-a a manter-se permanentemente a par do
progresso técnico e científico, tanto maior quanto impelida pela
competição econômica, comercial e militar das grandes potências.
Embora a indústria do petróleo seja nova, o essencial dela, como
hoje se apresenta, não remonta a mais de trinta anos; e todos os
anos novas descobertas ou novas técnicas vêm à luz, obrigando
por vêzes a perda ou substituição de grandes aparelhamentos.
As duas guerras mundiais a segunda sobretudo, foram muito instrutivas a êste respeito.
Durante a guerra, a necessidade de mais combustível, de
maior número de produtos, e de produtos cada vez mais perfeitos,
apressaram a evolução. Quando a indústria do petróleo co-41-
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meçou, só se utilizava o petróleo para iluminação e algum lubrificante residual. Perdiam-se os gases, que saíam juntos com o
óleo bruto, as essências que desconheciam emprêgo, e os resíduos
capazes dos mais numerosos e úteis artigos. O que não era querosene esvaía-se no ar, ou era queimado, ou atirado nos cursos dágua,
que impestavam, para desespêro dos moradores e cultivadores ribeirinhos. Logo, porém, a essência, o óleo combustível e o diesel
encontraram emprêgo nas caldeiras e motores de explosão inventados na Europa. O automóvel multiplicou-se. O avião, cujo maior
problema era o motor de baixo pêso por cavalo, encontrava a sua
solução. Finalmente, a navegação comercial e logo as marinhas
de guerra, Inglaterra à frente, adotaram o mazout com tôdas as
suas vantagens de manuseabilidade e maior poder calorífico, o
que lhes aumentou consideràvelmente o raio de ação. Estava superada a era do carvão de pedra, e a humanidade entrava na do
petróleo, com tôdas as suas conseqüências técnicas, econômicas e
políticas.
Na última guerra, só o exército americano usava quinhentos
produtos do petróleo e só um B29 nada menos de vinte . E de qualidade cada vez melhor, como no caso das gasolinas de aviação,
de cem octanas que, mais que os próprios aparelhos, foram a mola
real dos grandes raids, da elasticidade das manobras e das operações de cobertura, que culminaram com a invasão da Europa.
Já divisamos no horizonte uma nova era, ainda mais épica, da
energia atômica. Todavia, o próximo conflito mundial ainda se
desenvolverá, predominantemente, ao que parece, sob o signo do
petróleo.
Abaixando porém os olhos destas perspectivas para a preocupação do momento, que é a sorte das refinarias, conclui-se pela
necessidade de grande previsão, pública e particular, referente à
evolução e constante aperfeiçoamento dessa indústria. Não pode
haver uma excessiva preocupação de preços de produto baixos,
justamente porque a reserva anual para ampliações e substituições deve ser considerável, como em nenhuma outra indústria.
Outra dificuldade, aliás perfeitamente vencível nas instalações
e processos, é poder atender a diversos tipos de petróleo bruto,
·visto que a providência mais elementar manda não confiar num
único fornecedor. As refinarias situadas nas zonas de extração
petrolífera, em sua vizinhança imediata ou na extremidade de
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grandes oleodutos, podem visar um único bruto, mas não as dependentes de fonecimentos menos seguros. Outra precaução importante é procurar uma utilização suficiente de tôdas as frações e
resíduos do processo industrial. Caso semelhante ao da carne, onde
a grande superioridade dos frigoríficos está no maior aproveitamento nos subprodutos e no mercado externo, cujas chaves de penetração e transporte possuem .
A matéria-prima das refinarias é o petróleo bruto, ou, melhor,
ligeiramente tratado. As manifestações petrolíferas apresentam
três formas: o gás natural, que pode sair só ou conjuntamente
com o petróleo líquido; o petróleo líquido, petróleo comum, bruto
ou nafta; e as formas pastosas, posteriores a oxidações geológicas
ou à desaparição dos elementos voláteis, ou seja, o betume. O
betume misturado com substâncias minerais é o asfalto. O gás
natural, que antigamente se desperdiçava, hoje aproveita-se: "desgasolina-se", isto é, tiram-se dêle as "umidades ricas" e envia-se
"sêco" seja às cidades e centros próximos de utilização, seja a longa distância, por tubulações (pipe-lines) .
O petróleo líquido, antes de entregue às refinarias, é libertado
das impurezas, terra e água. O processo é a decantação. A água
(no caso soluções salinas), não se mistura, como é sabido, com o
petróleo, porém emulsiona-se com êle em certa quantidade e passa
a constituir um companheiro incômodo e de difícil expulsão. Além
da ação da gravidade, já citada, outros processos costumam empregar-se: aquecimento, separação elétrica, tratamento químico,
centrifugação e filtragem.
O petróleo não é uma substância quimicamente definida, mas
uma mistura natural e variável de hidrocarbonetos (compostos
de carbono e hidrogênio) com alguns compostos de enxôfre, azôto,
oxigênio, etc., considerados "impurezas". Se o petróleo ou, melhor, os hidrocarbonetos, são de origem mineral ou orgânica, é
ainda questão debatida; mas, principalmente pelos argumentos
geológicos, a hipótese "orgânica" prepondera. O fato não tem
importância na indústria química, mas é interessante sob o aspecto geológico e da indústria extrativa.
Sendo de composição e característicos muito variados, seriam
de esperar classificações perfeitas do petróleo. Na realidade, nenhuma é inteiramente satisfatória. Antigamente, quase se limitava a uma ordenação pela densidade ou pelo pêso específico: petró-
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leos leves, médios, pesados. Os refinadores limitaram-se a uma
classificação prática: petróleos brutos ou crus de base naftênica,
de base parafínica, de base asfáltica, e de base mista. Os primeiros
são muito leves e dão bons combustíveis para motores de combustão interna. Os segundos, quando leves, fornecem bons querosenes; alguns produzem bons lubrificantes, e os mais pesados a
parafina. Os crus asfálticos costumam conter maior proporção
de enxôfre e favorecem a produção de asfaltos e combustíveis pesados. Nenhum petróleo encaixa-se numa categoria pura, mas é geralmente misto, com uma base predominante. Quando há certa
equivalência de bases, dizem-se petróleos mistos.
O sistema de classificação exposto é útil para o refinador, porque dá logo uma idéia dos tratamentos convenientes, dos produtos possíveis e das dificuldades prováveis. Aperfeiçoamentos têm
sido tentados no sistema, por exemplo, introduzindo considerações numéricas ou referentes ao conteúdo em cêra ou parafina
(wax-bearing ou wax-free), aliás acusando a falácia de conterem
cêra apenas os crus parafínicos .
Os refinadores antigos nunca concederam muita atenção à
natureza química dos produtos. Hoje, a situação é diversa, e as propriedades antidetonantes das gasolinas e as referentes à combustão dos óleos Diesel, e as possibilidades reconhecidas de se intervir na constituição da matéria estão levando os industriais a urna
maior consideração da química do petróleo .
A representação da composição dos petróleos crus por diagramas triangulares ou mesmo poliédricos é interessante, mas de alcance limitado.
A título meramente ilustrativo, daremos uma sumaríssima
idéia da natureza dos principais campos petrolíferos do mundo.
Os óleos americanos variam muito com a zona: Pensilvânia,
Mid-Continent, Sul, Golfo, Califórnia, etc. Os da Pensilvânia tiveram a melhor fama e cotação; e, inicialmente, a vantagem da
pequena profundidade. Os da Califórnia são mistos pesados ou
aromáticos naftênicos, asfálticos, pouco parafínicos. O Mid-Continent (Kansas, Oklahoma, parte do Texas) é das maiores e mais
ricas regiões encontradas, com alto teor de gasolina e nafta. E'
conhecido o aspecto da cidade de Oklahoma, onde os derrick
(tôrres de perfuração) ocuparam as praças principais, mascarando o próprio Capitólio. No Texas há diferenças sensíveis: a Leste
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os óleos crus são "doces" (sweet), com compostos sulfurados, inofensivos, ao passo que a Oeste, pela origem geológica diversa, há
forte teor de parafina e compostos corrosivos de enxôfre. Nas Montanhas Rochosas (i. é, na área próxima) abundam os "óleos negros" de alto teor em enxôfre. Na costa do Golfo, aos óleos pesados, pobres em gasolina, têm sucedido, com o aprofundamento das
perfurações, óleos leves mais ricos.
No México, os primeiros poços notabilizaram-se pela forte
pressão; muitas vêzes ficavam largo tempo descontrolados, jorrando em pura perda. Notam-se aí pelo menos duas qualidades de
óleo. Os do Norte, pesados, asfálticos, viscosos a ponto de exigirem aquecimento para escorrer, com enxôfre até 5%, pobres em
gasolina e nafta. Enfim, material de baixa qualidade, para obtenção de fuel e asfalto. E os do Sul, mais leves.
O venezuelano é freqüentemente misto, pesado e negro. Alguns assemelham-se aos da Califórnia. Mas há leves, ricos em essência. Geralmente de origem cretácea e terciária.
As reservas de Trinidad estão próximas do célebre lago de pez.
O cru é misto e também assemelha-se aos californianos e venezuelanos, parecendo das mesmas camadas geológicas.
O óleo peruano apresenta o teor de gasolina, sendo de base intermédia ou tendente a naftênica.
Passando ao velho Continente, temos em primeiro plano os
óleos rumaicos, classificáveis geologicamente em meótico-pilocenos (wax bearing) e dácios (asfálticos, sem parafina). Têm caráter aromático, do que resultou certa modalidade de refinação.
A Polônia apresenta duas qualidades de petróleo, conforme a
proveniência; schodowica {parafínico-asfáltico) e borylaw (wax
bearing).

As manifestações na Alemanha, França e Inglaterra têm pouca importância.
Nas fronteiras da Europa é impossível esquecer Baku e o Cáspio, de óleos naftênicos. O urálico é mais propriamente misto . Os
do NE do Cáucaso parecem aproximar-se dos tipos mexicanos . Os
do Oriente Médio, nem todos bem divulgados, apresentam certa
uniformidade. Podem ser considerados mistos, ou de base parafínica ou asfáltica, ricos em essência mas sulfurosos. Alguns assemelham-se aos americanos do Mid-Continent.
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O petróleo irânico tende ao parafínico.
No Norte da Africa pouquíssima produção existe: há o óleo
egípcio, misto pesado, e o óleo marroquino, com analogias com o
rumaico.
No Extremo Oriente são notáveis as jazidas de Bornéu, de óleo
pesado, pouco asfáltico, rico em hidrocarbonetos aromáticos. Outros geogràficamente conexos, do arquipélago do Pacífico, são
igualmente aromáticos.
O japonês é variado, naftênico, favorável à produção de fuel.
Voltando, porém, às características físicas do petróleo natural, repetiremos que a principal é o pêso específico, variável entre
largos limites. Em geral entre O. 700 a 1. 000, havendo porém qualidade russa com O• 650 e mexicana com 1 . 080 .
Muitas propriedades físicas são interessantes, umas do ponto
de vista científico, outras de acôrdo com os objetivos industriais.
Na fabricação dos lubrificantes, citaremos a "viscosidade", que,
entretanto, já não interessa às gasolinas e pouco (temperaturas
muito baixas) ao óleo Diesel. Os índices de refração ótica têm
importância na caracterização das "frações" do petróleo. O poder rotatório, exigido por quase todos os óleos crus, tem sobretudo
interêsse científico, apoiando a teoria da origem orgânica do petróleo.
A fluorescência, estreitamente relacionada com a absorção
ultravioleta, como sua reemissão visível, e sobretudo pronunciada
nos compostos aromáticos, podendo ser utilizada por exemplo no
contrôle dos óleos isoladores, muito deterioráveis com o tempo. O
ponto de fusão é um auxiliar útil na apreciação da pureza dos
hidrocarbonetos. O calor latente de vaporização tem grande importância técnica e industrial, por interferir estreitamente com
o projeto e cálculo das instalações de refinarias. Do mesmo modo,
o calor específico, usado em todos cômputos de aquecimento ou
resfriamento dos produtos. E ainda os pontos críticos de temperatura, pressão e volumes, devido às práticas modernas de refinação sob altas pressões e temperaturas. Para outros fins técnicos,
citaríamos ainda os flash and fire points, o anilin point, a
tendência à eletrificação estática, o pêso molecular, etc.
Depois desta introdução preparatória, vamos encarar a "refinação" propriamente dita, e da forma mais esquemática, pois o
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nosso objetivo não é uma exposição técnica, mas apenas um esclarecimento aos leigos sôbre uma indústria e um negócio que,
no momento, desperta a curiosidade popular.
Como já foi dito, o que se chama "refinação" do petróleo não
é uma refinação ou purificação simples, mas um processo múltiplo e complexo de separação de componentes (ou grupos de componentes), de fabricação de certos produtos e, finalmente, de refinação em sentido restrito . A base teórica e fundamental de todo
o processo é simples: uma destilação fracionada, que conhecemos
da física elementar. Na realidade, porém, o processo multiplica-se,
complica-se e completa-se de muitas maneiras, constituindo hoje
técnica assás especializada .
Como mistura que é o petróleo, de diversas substâncias de diferentes tensões de vapor ou diferentes pontos de ebulição, a aplicação contínua do calor irá produzindo uma evaporação separada
e progressiva para cada composto ou, pràticamente, para cada fração da composição. A composição destas frações é homogeneizada
e mais bem determinada por uma conveniente manipulação do
petróleo e de seus produtos nascentes. Para isto os aparelhos, em
que o processo tem lugar, são providos de disposições adequadas.
As diversas frações da mistura petrolífera extraem-se em pontos
diversos do aparêlho e recolhem-se separadamente. Trata-se das
frações maiores, principais, industriais, e não ainda de tôda a
imensa escala de produção cada vez mais subdivididos e especiais,
que se contam por centenas.
O processo, que já foi descontínuo e rudimentar, é hoje contínuo e objeto de aperfeiçoamentos constantes. :t!:stes referem-se
sobretudo à qualidade e variedade dos produtos, e ao aproveitamento do calor, antes grandemente perdido na dispersão das operações.
O processo começa pelo aquecimento do petróleo, que atravessa uma fornalha por dentro de uma serpentina de pequeno diâmetro mas grande comprimento. Evitando naturalmente qualquer contacto com as chamas. Daí passa o petróleo para o aparêlho mais típico das refinarias que é a "tôrre de fracionamento",
"de borbulhamento", ou buble tower. São os grandes cilindros
metálicos, de dois a três metros de diâmetro e trinta a quarenta de
altura, que dão às refinarias a sua silhueta característica. Não é
um cilindro inteiramente ôco, mas guarnecido internamente de
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numerosos "pratos" ou "bandejas" (trays), que formam câmaras
intercomunicantes verticalmente. Estas intercomunicações fazemse de dois modos: por tubos-ladrões (troppleins ou overflow-pipes)
e por escapadouros com chapetas (bubblecaps). Os primeiros escoam o liquido excedente da bandeja superior na inferior; os segundos dão saída dos vapores da câmara inferior para a superior.
Ambos os dispositivos são de oclusão hidráulica. A parte mais pesada do petróleo acumula-se no fundo da tôrre, donde é extraída.
O resto, composto de vapor e suspensões líquidas, sobe, atravessa
as câmaras e deixa em cada bandeja uma porção mais condensável, ao passo que a porção mais leve ascende até o tôpo, onde é
captada para ser enviada a um condensador.
A alturas determinadas no fuste da tôrre há geralmente dois
ou três pontos intermediários de extração. A êles correspondem,
de cima para baixo, o "querosene bruto'', o gás oil e os "destilados", afora o "resíduo" do fundo, de que já falamos. São êstes os
grupos fundamentais do processo. De cima até os querosenes, os
produtos chamam-se "brancos" ou "claros"; do gás oil para baixo, são os "negros", embora na realidade costumem ser apenas
amarelos ou pardos.
Os vapores condensados, saídos pelo tôpo, dão a "gasolina" virgem, imediata ou bruta (raw ou straight-run gasoline), de que
parte é bombada de novo na tôrre. Todos os grupos retirados são
resfriados ou condensados, guardados em reservatórios ou submetidos a novos processos de mistura ou purificação.
Em cada bandeja a oclusão hidráulica não só separa as composições como, sobretudo, facilita o contato dos líquidos descendentes com os vapores ascendentes, fazendo com que êstes se enriqueçam dos elementos mais voláteis e aquêles captem as umidades carregadas pelos vapores. Após alguns minutos de funcionamento o equilíbrio das composições, trocas e temperaturas, estabelece-se, e o processo prossegue normalmente. Como o depósito
inferior costuma reter em suspensão produtos voláteis, uma injeção de vapor liberta-os, e o resíduo restante pode ser retirado para
posterior tratamento e aproveitamento de asfalto, lubrificantes,
combustível, tudo conforme a natureza da matéria-prima e os
objetivos industriais.
Esta separação, física e preliminar, que inicialmente só visava
a gasolina por assim dizer preexistente no petróleo cru, fàcilmen-
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te retirável, é o topping, expressão comum na técnica da refinação: topping, isto é, corte por cima, decote, fracionamento.
Uma instalação de topping ou destilação elementar do petróleo
pode consistir numa só tôrre ou coluna, ou subdividir-se em três
(correspondentes, respectivamente, a gasolina, querosene e gásóleo.) As diversas retiradas ou extrações chamam-se coupes
(fr.), tagli (ital.) ou cuts (ingl.), e nós chamaríamos "frações"
ou "fatias". Na prática cada fração apresenta certa contaminação ou mistura de produto vizinho. Convém notar, em parêntese, a importância da nomenclatura na indústria. E' um
verdadeiro jargon, ora científico, ora técnico, ora popular, nem
sempre preciso e coerente. O leigo deve fazer disso uma leve idéia,
para prevenir algumas confusões grosseiras e compreender as exposições usuais em assunto já popular. Topping, racking,
reforming, octana, cetana, etc. são palavras que já ingressaram na
Inglaterra, petroleum (petróleo) e petrol (gasolina). Nem,
a nomenclatura americana é freqüentemente adotada ao menos
paralelamente, nos livros doutras nacionalidades.
E' necessário não confundir certos têrmos . Por exemplo, na
Inglaterra, petroleum (petróleo e petrol (gasolina) . Nem,
em francês e inglês, exploration (exploração preliminar, reconhecimento) e explotation ou exploitation, exploração comercial). Nafta muitas vêzes é o simples petróleo líquido natural,
acepção antiga; outras vêzes, é o produto leve preliminar, paralelo à gasolina, do topping. A gasolina nossa e americana em
muitos países é conhecida por benzina; às vêzes motor-spirit óu
essência, embora êste último têrmo tenha maior extensão. A própria gasolina apresenta diversas variedades: a natural (aproveitada dos gases muito voláteis); a traight-run (da destilação elementar), a de cracking (obtida neste processo especial, de que
ainda falaremos), e a de aviação, de qualidades especiais. O querosene é um têrmo extenso, mas freqüentemente resume-se ao óleo
ou petróleo lampant dos franceses, o "petróleo" tout court de
diversos países, o "azeite de candieiro " dos peninsulares, o LeuchtOl
alemão. Fuel oil, óleo combustível, mazout, são sinônimos. Resíduos (combustível) e óleo para fornalha são quase sinônimos; na
realidade resíduo é têrmo muito extenso,· com aplicação freqüente
ao asfalto e coque.
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Há finalmente o notar as semelhanças ou vizinhanças, importantes: gasolina, naphtas, aguarrás (white-spirit), benzinas
solventes; o gás oil e o óleo Diesel; querosene e óleo de trator, etc.
Voltando porém ao assunto, havíamos atingido, no processo
da refinação, à produção dos grupos essenciais, obtidos no topping.
Não para contudo aí a indústria moderna. O topping feito
à pressão atmosférica, não satisfaz a tôdas as necessidades.
Quando é forçoso evitar perdas no tratamento e manuseio de produtos voláteis, procura-se operar sob pressão, a fim de favorecer
a condensação de compostos leves como a propana, butana, pentana, etc. E' chamada "estabilização" da gasolina. Na mesma
ordem de idéias há os processos denominados de "destilação areotrópica" e "extrativa".
Dos novos processos, complementares da destilação, o mais
importante é o cracking - outro têrmo corrente, de que muitos
ignoram a significação. Se o cracking na realidade é conhecido
há noventa anos, só nos últimos lustros assumiu a tremenda importância que hoje tem. Contam que a sua descoberta proveio
falta dum operário, que precisando ausentar-se por momentos do
serviço, antes de sair ativou o fogo duma destilação. Ao voltar
verificou que resultara um produto melhor. A historieta parece
pura invenção, para fazer pendant com o célebre menino inglês,
que por preguiça inventara o automatismo da máquina a vapor.
O que caracteriza o cracking em relação ao topping é a
ação sôbre a estrutura íntima da matéria, modificando ou rompendo a sua constituição molecular, transformando produtos de
grande pêso molecular em outros de menor pêso e de mais baixo
ponto de ebulição. Cracking quer dizer ruptura; os espanhóis
propõem craques. A destilação é um processo puramente físico, "conservativo"; o cracking é já químico, "destrutivo". As
suas condições principais são altas temperaturas e altas pressões.
Por isso diz-se que é uma pirogenação ou uma pirocisão .
A destilação elementar do petróleo não pode elevar demais
suas temperaturas, justamente porque, a partir de certo ponto,
além da separação física começa a notar-se um princípio de decomposição molecular. Isto já a 350ºC. A matéria-prima para o
cracking não são sàmente os derivados pesados do petróleo,
gás oil, querosene, fuel oil, como as naftas pesadas. Resulta
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uma maior proporção de gasolina, gasolinas leves e gasolinas de
alto número de octanas.
A obtenção de gasolina de alto índice de octanas a partir da
gasolina straight run, é mais propriamente o reforming. Nesta
operação atenuam-se as perdas e a produção de gases pelo quenching, isto é, um resfriamento brusco pela injeção de matéria reformada fria.
Isto, a partir da primeira guerra mundial, atendia às necessidades prementes das potências em luta, tanto para os usos civis
e industriais, como para a guerra. No segundo conflito a questão
das essências de elevado número de octanas foi decisiva para a
aviação, o que quer dizer, para a vitória. O processo do cracking,
aplicado e aperfeiçoado com rapidez, enfrentou o problema e salvou a situação. 1!:lc aumentou a produção de essência por tonelada de petróleo cru em mais de cinqüenta por cento.
O cracking produz gases aproveitáveis, ora para compostos
úteis, ora para liquefação sob pressões moderadas. É o caso do
supergás argentino, mistura de propano e butano, hoje muito divulgado para uso domiciliar.
Temos até agora falado da operação que utiliza somente a
temperatura e a pressão. É o chamado cracking térmico. Mas
há ainda outra espécie importantíssima: o "cracking catálico",
inventado ou, melhor, aperfeiçoado por Hodry, muito recentemente. Aí surgem elementos catalisadores, que melhoram ou intensificam as reações e dispensam as temperaturas e pressões excessivas.
São geralmente pós terrosos de silica-alumina, alumina-magnésia,
silicato de alumínio, clorato de alumínio, óxido de ferro, etc.
Há diversas maneiras de aplicar o catalisador e daí os diversos
processos: revestimento estático (fixed beds), leito móvel, cracking
suspensóide, catálise fluída, etc. No sistema perco cycloversion da
Phillips Petroleum Co. - um apontado ao acaso - o tratamento
pode utilizar, com pouca adaptação, a mesma instalação de dessulfuração e de reforming, e o catalisador usual é a bauxita.
As refinarias de Mataripe e do Cubatão aplicarão o cracking
térmico; a de Capuava adotou preferencialmente o cracking catalítico.
Processos complementares do cracking e do reforming são
a polimerização, a alquilação e a hidrogenação . Sem aprofundar, diremos apenas que o primeiro procura, mantendo a compo-
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sição qualitativa, formar corpos líquidos leves de pesos moleculares duplos. A matéria-prima costuma ser o gás natural ou o gás
de cracking. Os resultantes são gasolinas comerciais e de alto
índice de octanas. Pode-se distinguir entre polimerização limitada, que não ultrapassa determinado aumento molecular dentro
da configuração básica, a polimerização que pode ser repetida muitas vêzes, com a formação de complexos de altos pesos moleculares. O acréscimo linear é exemplificável pela isobutilena que, em
certas condições, dá lugar a complexos do tipo "borracha". A
butadiena é importante por conduzir à borracha sintética.
As operações fazem-se com os instrumentos conhecidos: a
temperatura e a pressão. Mas o processo térmico é complexo e
mal controlável. Daí a voga da polimerização catalítica, que emprega, conforme a matéria, ácido sulfúrico e fosfórico, oxigênio
e peróxidos, alumina, greda de pisoeiro (fuller's earth), etc. Fato
é que êste processo abre à indústria um vasto campo de ação, que
inclui resinas, plásticos, aparelhos, lubrificantes, bases para perfumes, etc.
Na alquilação, em vez de soldar moléculas, procura-se uma
combinação catalítica especial de hidrocarbonetos, parafinas com
oleifinas, resultando gasolina de alto número de octanas.
Vê-se do exposto a preocupação de alcançar combustíveis de
alta qualidade para a aviação. E' uma expressão justa dizer que a
essência de cem octanas é que na guerra "deu ao falcão as possibilidades da águia".
Não se trata, entretanto, de uma substância simples apenas
aperfeiçoada. Pelo contrário, é um produto feito "sob encomenda" e sobretudo por mistura de substâncias profundamente elabaradas. A composição completa compreende: a) a essência básica (base stock) provinda da destilação, hoje, preferivelmente,
do cracking; b) produtos aromáticos, em especial o cumeno
(isopropil benzena) eficientíssimo nos momentos críticos do motor; c) produtos isoparafínicos diversos; d) o chumbo-tetraétilo,
fator antidetonante precioso, cuja proporção regula apenas um
centímetro cúbico por litro, têm efeito análogo o ferro carbonila, o
aniol, o álcool etílico. O chumbo-tetraétilo exige cuidado de emprêgo por ser venenoso e por certas peculiaridades químicas, como
a possibilidade de depósito do metal nas paredes do cilindro. :G:ste
mal corrige-se por um neutralizante ou, melhor, uma substância,
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como o didromoetano, que combinando com o chumbo liberado,
dá um produto volátil expelível.
Esta fabricação já constitui um ramo especializado e aliás
caro. Por isso uma das dificuldades da última guerra foi obter
que a indústria se dedicasse a essa produção recente e onerosa.
Da refinação temos mostrado os dois grupos de processos fundamentais: a destilação e o cracking, com outros processos complementares. A indústria petrolífera compreende ainda um terceiro grupo de processos: os relativos à "refinação" propriamente
dita, isto é, à purificação do produto, à eliminação das impurezas
e de certos característicos inconvenientes. Processos por assim dizer "de acabamento".
Alguns produtos dispensam purificação, ou satisfazem-se
com uma sumaríssima: é o caso dos gás oils e fuel-oils. A
maioria, porém, exige a eliminação dos componentes instáveis, dos
oxidáveis, dos resinosos, dos compostos sulfurosos, das gomas.
Umas destas impurezas ameaçam a composição e a duração do
produto; outras prejudicam o perfeito desempenho dos seus objetivos, como as gomas e resinas; os compostos do enxôfre são em
geral corrosivos. Algumas impurezas são reais, outras são apenas
potenciais, forml:J,m-se nas reações ou nos reservatórios, mas não
menos indesejáveis. Há finalmente ainda o cheiro, quase sempre
motivado pelo enxôfre, mercaptanos, hidrocarbonetos aromáticos,
etc., e a côr.
Um tratado não bastaria para versar esta questão e os inúmeros processos usados de apuração, constantemente modificados
ou aperfeiçoados. :mstes são químicos, físicos ou de inibição.
Nas essências, os compostos inconvenientes são os sulfurosos e
os hidrocarbonetos instáveis, como as diolefinas, responsáveis por
aparições gomosas nocivas ao funcionamento dos motores. Nos lubrificantes são indesejáveis os asfaltos, os constituintes instáveis
e as parafinas.
As gasolinas diretas lavam-se com ácido sulfúrico, que dá reações complexas e variadas, conforme o hidrocarboneto. Contra
as gomas prefere-se usar anti-oxidantes e inibidores, isto é, produtos que impedem de antemão a formação inconveniente em vez
de destruíla. A evacuação do malma resultante do tratamento
constitui às vêzes sério problema para os industriais. As frações
tratadas filtram-se depois em leitos de terra ativa, que neutrali-
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zam o ácido e absorvem as substâncias coloridas. Ou neutralizam-se por lavagem em solução de soda cáustica e depois em água.
O hidrogênio sulfurado e os mercaptanos conferem odor ocre
(sour) característico às essências. O remédio antigo e usual é o
tratamento pela chamada doctors solution.
O querosene de iluminação apura-se com ácido sulfúrico, e
neutraliza-se em seguida com soda. Em Cubatão será usado o processo Eldeleano, mediante o anidrido sulfuroso.
As essências de cracking requerem tratamentos mais complicados, e ainda mais os óleos lubrificantes: a base costuma ser a
ação do ácido sulfúrico e depois lavagem em soda ou contato com
a greda absorvente. Outros óleos exigem a extração das parafinas,
o que se pode fazer, por exemplo, mediante abaixamento de temperatura, centrifugação ou prensagem da impureza solidificada.
As parafinas brutas obtidas por sua vez refinam-se com ácido e
terra e tornam-se comerciais. Como vemos, o ácido sulfúrico é
ainda um agente predominante, embora haja levemente decrescido o seu emprêgo por muito brutal e por ocasionar perdas sensíveis. Por isso nalguns casos usam-se os "solventes seletivos" (por
exemplo clorex, furgurol, fenol, duosol, etc.). Técnica iniciada em
1910 na Rumânia e recentemente estendida. Os processos físicos
da refinação tendem a espalhar-se por serem mais controláveis e
econômicos, havendo menos perdas e melhor recuperação de resíduos. 1llles distribuem-se em três categorias: a adsorção, a solução
seletiva e a precipitação.
A refinação mediante contato, percolação ou filtração é antiga. Primeiro usou-se o carvão animal; depois a greda de pisoeiro
ou análogas, cuja divulgação começou em 1893 na Flórida. A sílica gel é outro agente poderoso, principalmente para enxôfre e
colorantes. Parece pó de quartzo, mas seus poros são invisíveis,
mesmo ao ultramicroscópio. A greda de pisoeiro é uma argila muito silicosa, talvez proveniente da desintegração de augites e hornblendes. A atividade dessas substâncias filia-se ao fenômeno chamado "adsorção" (não confundir com "absorção") . 1llste fenômeno repousa na tendência já prevista por Willard Gibbs, de um soluto alterar sua concentração na película superficial duma solução, conforme as mudanças da tensão superficial da solução em
experiência. Se a tensão diminui, o soluto concentra-se na superfície; se a tensão aumenta, a concentração tem lugar na massa da
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solução. Assim, a introdução duma substância, como o carvão ativado, de imensa superfície, pode provocar uma sensível deslocação
do soluto, a adesão dêste à superície do sólido e a sua remoção. E'
sobretudo muito aparente a descoloração, atribuível à ação sôbre
constituintes asfálticos e resinosos. Essa ação vai até a um verdadeiro fracionamento, de acôrdo com a gravidade específica e a viscosidade.
Nas páginas anteriores terá notado o leitor freqüentes referências a um cabalítisco "número de octanas". Expliquemo-lo em
poucas palavras. Os combustíveis de motor têm uma propriedade
muito importante, que é a sua tendência à "detonação" (knocking). Um combustível muito detonante é mau pelo menor rendimento e pelo dano que pode causar. Quando o combustível, sujeito a compressão no cilindro, é muito detonante, entra em combustão pelo só efeito do calor gerado, sem esperar a ignição da
vela. Essa combustão antecipada surpreende o pistão antes do
fim do seu curso e força-o a voltar antes do tempo esperado pela
regulagem do distribuidor. Resulta um choque, com perda de
energia ou rendimento e risco de dano ao motor.
Para estabelecer uma escala, tomam-se duas substâncias: a
iso-octana, pouco detonante, que recebe convencionalmente o índice 100, e a heptana normal, muito detonante, que recebe o índice O• A característica de detonação vai variar nas misturas das
duas substâncias, proporcionalmente à porcentagem dos componentes. Quando há um combustível qualquer cujo índice de detonação se deseja conhecer, basta compará-lo, num aparêlho standard, com a mistura capaz do mesmo efeito. O índice exprime-se
em porcentagem da octana na mistura, isto é, em "número de
octanas", "octana" significando nesta expressão apenas uma unidade de medida, como o metro, o galão ou o grau térmico. Usualmente a medida ou conferência "CFR", faz-se no aparêlho-padrão
adotado pela Cooperativa Fuel Research Committee.
Anàlogamente, as qualidades ignitivas dos óleos Diesel exprimem-se em "cetanas". Aqui a escala refere-se à mistura variável
de composto parafínico de alto ponto de combustão (cetana, n-hexadecana) e de uma substância aromática de baixo ponto (metilnaftalena). O índice exprime-se em por centos da cetana. Domesmo modo, como o número de octanas duma gasolina pode crescer
pela adjunção de compostos como a anilina ou o chamado tetra-
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étilo, também o índice cetânico dum óleo Diesel pode ser melhorado por meio de substâncias apropriadas.
O exposto até aqui confirma a grandeza e a complexidade da
indústria moderna da refinaria. Ela caracteriza-se também pelo
encadeamento "em cascata" das operações e pela recuperação e
aproveitamento máximo dos produtos e do calor utilizado. Conforme a matéria-prima e os objetivos visados, ela adapta ao seu
esquema geral de trabalho.
Uma refinaria dispõe suas instalações em pelo menos cinco
secções: a) administração (escritório, portaria, pessoal, socorro,
laboratório, oficina, garage, almoxarifado) ; b) serviços auxiliares
(usina geradora ou transformadora de fôrça, casa de máquinas,
bombas, água de uso domiciliar e de refrigeração) ; c) operação
(aquecimento prévio, fracionamento ou destilação, cracking, reforming e operações complementares, purificação); d) depósito
(reservatórios, manobras finais, expedição); e área de reserva.
Os reservatórios das refinarias são geralmente metálicos, de
formas diversas, pintados de alumínio claro, o que reduz a absorção do calor e as perdas por evaporação. Os reservatórios comerciais são em regra aferidos com muita precisão (gauge) .
No período heróico do petróleo e, ainda depois, nas eventualidades da extração, usaram-se reservatórios em terra. Quando as
perfurações jorravam inesperada e violentamente, sem contrôle
rápido possível, improvisavam-se às pressas reservatórios que não
passavam de pequenos açudes. Grandes eram as perdas por infiltração e. evaporação, máxime no caso de petróleos pesados e asfálticos como os da Califórnia. Logo foram melhorados êsses depósitos, mediante revestimento do solo e cobertura contra o sol e
as chuvas. Finalmente organizam-se os reservatórios modernos,
alguns, no início, de madeira, a maioria metálica, cilíndricos, achatados ou esféricos. Nas refinarias e nos grandes campos (tank
farms) cada unidade é recintada por um muro de terra, capaz de
conter todo o líquido que escorrer num caso de acidente ou incêndio. Há campos enormes. O de Copan (Oklahoma) contava trezentos reservatórios. A evaporação reduz-se por tampas flutuantes ou oclusão hidráulica. As formas esférica e de gôta, principalmente para gases e para produtos refinados, tiram o maior proveito das chapas. Um dos grandes motivos de preocupação nos
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grandes depósitos e refinarias, é o fogo. Origina-se por acidente
e descuidos, mas sobretudo por faíscas elétricas nas tempestades.
A atmosfera de vapores-combustíveis, que às vêzes se forma sôbre
as instalações, agrava o perigo. Além dos recintos de terra já aludidos, que delimitam os desastres, usa-se correntemente um sistema preventivo baseado no emprêgo das espumas químicas. Na impossibilidade de usar água, ineficaz no caso, a substância química, despejada por encanamentos de emergência, forma um recobrimento de espuma ou grumo capaz de abafar o fogo. Um reticulado metálico de isolamento, espécie de gaiola de Faraday, reduz os riscos. Finalmente o cuidado nas fornalhas, nas máquinas
e aparelhos suscetíveis de faíscas, a substituição do ar carregado
de vapores perigosos por gases neutros (azôto ou gases de escapamento de motores de explosão), o isolamento dos fios elétricos em
dutos ou a segregação dalguns aparelhos elétricos em caixas fechadas, completam as precauções.
Resta-nos falar da alimentação das refinarias. Os seus reservatórios enchem-se de petróleo cru chegado em barcaças, naviostanque, caminhões, ou vagões-tanque, donde é bombeado. Ou chega, o que é ideal, por oleodutos (pipe-lines).
Se investigarmos onde realmente começaram certas grandes
invenções consideradas modernas, chegamos a uma conclusão
curiosa: foi na velha China. O Coronel Drake, que perfurou e fêz
jorrar o primeiro poço moderno na Pensilvânia, em 1859, apenas
estava repetindo uma manobra dos chins da mais remota antiguidade, em busca do sal. Aliás, a busca do sal entrava também por
muito na atividade dos pioneiros americanos. A mesma surprêsa
nos oferece a história dos oleodutos. A primeira linha, quase experimental (2" de diâmetro e 100 pés de comprimento), foi lançada
na Pensilvânia em 1862, e a primeira verdadeiramente comercial
(2" e 5 milhas), no mesmo Estado, em 1865. Pois bem., os amarelos, há dois mil anos, já levavam os gases naturais para uso combustível, através de longas tubulações de bambu, até os palácios
dos seus reis ou de seus mandarins ...
Hoje, os Estados Unidos têm 300. 000 quilômetros de oleodutos, que vão do Golfo ao Mid-Continent, do Texas e do Michigan
a Nova York, atravessando o país. As primeiras linhas tinham as
medidas que vimos; durante a última guerra construíram-se, ven-42-
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cendo tôdas as dificuldades, o Big Inch (24" = 61 cm, 1. 341 milhas) e o Little Big Inch (20" = 51 cm, 2. 750 quilômetros) . Aquêle é usado hoje para gás.
O último grande empreendimento do Oriente Médio foi o pipeline transarabiano, de Abadan (Golfo Pérsico) a Haifa (Mediterrâneo) de 86 a 91 cms. A linha americana da Transarabian Pipeline Co. (donde o nome Tapline) mede 1. 720 quilômetros de comprimento e 75 cm de diâmetro entre Abkaik e a mesma Haifa. Na
Venezuela, a Creola Petroleum Co. fêz uma linha de 26 polegadas
e 235 quilômetros. O México, a Argentina, o Peru, a Colômbia, etc.,
todos já têm extensos sistemas de pipe-lines oleodutos e gasdutos.
O Brasil estava realmente atrasado nesse campo, o que é entretanto justificável, se observarmos que não tínhamos centros produtores do petróleo nem grandes canais ou funis geográficos de passa-·
gem. Nestas condições, só havia uma linha de penetração SantosPaulo, com um pôrto beme determinado e um grande hinterland
consumidor. Mesmo o Rio não responde a tais condições, porque
o consumo fluminense e mineiro é muito menor. Santos representou em 1949, 41,5% da importação brasileira e o Rio apenas 33,6%.
Portanto a primazia conferida a São Paulo foi perfeitamente natural. A pavimentação de rodovias, a extensão do hinterland, a
mecanização da lavoura e o desenvolvimento industrial fazem prever que o crescimento do consumo seja o mais rápido do País.
A União fêz ainda o oleoduto de Mataripe. Lógico, embora de
pequena importância. O oleoduto duplo Santos-São Paulo, além
de tôda a região, servirá particularmente às refinarias de Cubatão
e Capuava, por pequenos ramais. Por memória, consigne-se que
entre Alamoa e Barnabé a Companhia Docas já mantinha um
pequeno pipe-line submarino, de dois quilômetros. O primeiro pedido de concessão em São Paulo foi de David Hutchison em 1933.
Propunha-se estender três linhas (gasolina, fuel e Diesel); pretendia então exclusividade em todo o Estado, tarifa mínima de 60
rs/lt entre Santos e a capital, contribuição de 5 % do lucro bruto
para o Estado, a reversão pare o Estado no fim de 30 anos.
Os pipe-lines dividem-se geralmente em ramais de distribui!:ão e coleta (gathering) e troncos, em linhas para petróleo bruto
e linhas para produtos refinados. Em São Paulo acham-se em
construção dois tubos, de 10" e 18", respectivamente para produtos claros e para o óleo bruto e combustível. O recebimento, em
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Santos, faz-se na ilha Barnabé (claros) e na Alamoa (escuros);
da Alamoa a Cubatão, que é a raiz da serra, estendem-se quatro
linhas, das quais duas mais especialmente para a refinaria federal,
que ficará também em Cubatão. De Cubatão ao quilômetro 16,
já no planalto, 725 metros de desnível são vencidos em quatro quilômetros horizontais . Era de esperar que êste trecho fôsse subdividido em dois ou três, para reduzir a pressão. Estudos acurados e
comparativos todavia fizeram preferir um único lance, com duas
linhas, de 10 e 18 polegadas.
As pressões atingidas são muito altas, embora com precedentes nas Motannhas Rochosas, na cidade do Lago Salgado, México,
etc. A viscosidade do fuel oil obriga a prever aquecimento, a fim
de reduzir as resistências do atrito, máxime nos casos de retomada
de serviço, quando fica óleo na tubulação . Os canos são de aço
soldados. Ficam na superfície ou enterrados a pequena profundidade.
A inclinação e instabilidade superficial da escarpa marítima,
num dos pontos mais chuvosos do mundo e onde há desmoronamentos e escorregamentos freqüentes, e a dificuldade de dispor
uma plataforma para instalações e fundação, foram os principais
argumentos contra uma subestação a meia encosta, ou seja contra
a divisão da subida em secções. A eletricidade parasita e a ação
química do solo são sérios conspiradores contra a vida dos oleodutos, devido à corrosão. As tubulações para produtos claros também são muito sujeitas à corrosão interna, provocada pelo líquido.
Os remédios usados são os vernizes e esmaltes a quente, revestimento betuminoso, parafina, cimento, envolvimento em tecidos
fibrosos (juta, amianto, etc.). Contra a eletrólise recorre a correntes neutralizadoras, ou melhor, diga-se o pipe-line a dínamos que
lhe assegurem um potencial negativo em relação à terra.
O orçamento do oleoduto Santos-São Paulo é de 141.460 mil
cruzeiros, inclusive estações e ramais de Utinga. A concessão foi
dada à Estrada Santos-Jundiaí; o estudo básico é do técnico americano Helttzel; o projeto de William Brothers Co. de Nova York;
a construção, da firma ítalo-internacional Techint; a direção e
fiscalização, da Comissão especial chefiada pelo Coronel Artur
Levi.
No primeiro período americano os pipe-lines não eram regulamentados, e muitas vêzes eram dos produtores. Isso criava discri-
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minação entre os clientes e punha os necessitados nas mãos dos
possuidores do transporte. Como sói suceder, a regulamentação
oficial aos poucos corrigiu a situação; o serviço passou a ser considerado de utilidade pública, com tarifas aprovadas e obrigação
de servir sem discriminação (Hepburn Act de 1906 e Interstate
Commerce Commission).
E' razoável a curiosidade acêrca da maneira como funcionam
os pipe-lines. Preliminarmente é necessário que o serviço seja
compensado por um volume suficiente de mercadoria. Os óleos
cru e combustível utilizam uma tubulação; os produtos chamados
claros, outra. Cada "partida", "lote" ou "carga" (batch) tem seu
deslocamento controlado de postos especiais (dispatching). Os
lotes que se sucedem imediatamente apresentam, no ponto de
contacto, uma "contaminação" que afeta uma ínfima porcentagem de cada um. Habitualmente assinala-se a diferença por meio
dum colorante, ou concretiza-se a separação por uma espécie de
bucha ou êmbolo, que acompanha a carga.
Uma praga dos oleodutos, embora de pequeno efeito, são os
roubos. Há roubos em grande estilo, como os praticados pelos próprios manobristas. Numa emprêsa americana de transporte um
tal chegou a esvasiar todo o petróleo dum reservatório duma companhia e revendê-lo à mesma. Nas regiões desertas existe o ladrão
miúdo, que fura ou broca os tubos, chupa o necessário para encher
um caminhão, e foge com facilidade.
E' difícil cotejar num só quadro os custos de transporte por
oleoduto, por água e por estrada de ferro, porque os trajetos nem
sempre são comparáveis. A título exemplificativo, entretanto, diremos que, em certa época, o transporte do cru entre o Mid-Continent e a costa oriental dos Estados Unidos estava para as três hipóteses enunciadas, na relação aproximada de 1 . O: 1 . 2 : 2 . O.
O transporte por mar pode ser mais barato que por pipe-line o
que é fácil conceber, pois, os navios petroleiros não são mais que
grandes e simples reservatórios flutuantes, e suas manobras de
carga e descarga, por bomba, são também. simplíssimas. No transporte marítimo merece especial cuidado a operação nos portos.
Nessas ocasiões os barcos desfraldam a bandeira vermelha de "perigo"e um circuito de flutuadores deve formar um septo em redor,
capaz de circunscrever os vazamentos e os incêndios. O ideal, porém, é uma bacia especial.
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O Govêrno brasileiro compreendeu perfeitamente que o início
das atividades petrolíferas no País e a expectativa permanente
duma nova guerra mundial exigiam algumas medidas preliminares básicas. Uma era a constituição duma frota petroleira, a fim
de garantir o abastecimento dos centros consumidores, o fornecimento às refinarias e o escoamento das zonas produtoras. E assim
adquiriu 22 unidades, 12 oceânicas e 10 costeiras para cabotagem.
As primeiras são: duas de 20. 000 toneladas (deadweight) e dez de
16. 300 toneladas, encomendadas na Holanda, Suécia e Inglaterra.
As segundas são de 2. 000 toneladas, compradas no Japão, e uma
de 1 . 200, sueca. Se o órgão que as irá movimentar tiver suficiente
autonomia e começar em boas mãos, ficará garantido um dos setores mais importantes da nossa economia. Tôda dependência
imediata do Govêrno, verbas, aprovações, etc., tirar-lhe-iam a liberdade e a iniciativa necessária no seu gênero de atividade. Mesmo
a forma autárquica ou a de emprêsa de economia mista, sob as
fórmulas comuns, não satisfazem; o Govêrno tendo voto predominante, a política influi, e as organizações tornam-se cabides de incompetentes. Vimos em São Paulo, no caso malfadado da CMTC,
que é sociedade anônima, um governador nomear por carta um
diretor, que chegou a comparecer para tomar posse... Será necessário, em tais casos, aperfeiçoar a fórmula de constituição e
o regime de funcionamento, de modo que entidades idôneas tenham um papel e possam contrabalançar a irresponsal:Jilidade
oficial, e tornar efetivas as responsabilidades. A frota custou 563
milhões de cruzeiros e ainda não está tôda entregue. Como conseqüência: a) o custo de transporte dos crus torna-se mais barato
que o dos produtos refinados, b) os transportes são menos perigosos, e, logo, menores as depesas de seguro; c) a importância correspondente permanece na nossa economia e poupam-se divisas;
d) há maior garantia e elasticidade do serviço em favor dos interêsses nacionais, do que no caso de navios estrangeiros, requisitáveis para guerra ou propriedade de trustes.
Para darmos uma idéia dos trajetos de importação (1949~. diremos que as índias Ocidentais Holandesas figuram com. '10%,
Venezuela com 14%, Trinidad com 10 % e os restantes (Estados
Unidos, México, Peru, Inglaterra) com 6% conjuntamente. A
quase totalidade da importação refere-se a derivados (3.400.000
toneladas), sendo apenas 62. 000 a tonelagem de petróleo bruto,
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A proporção dos derivados é a seguinte (1950): gasolina comum
2.074 milhões de litros, fuel oil 1.824, Diesel 676, querosene 321,
gasolina de aviação 207, óleos lubrificantes 123.
Temos considerado o petróleo tecnicamente. No momento o
·assunto é escaldante, em todo o mundo, do ponto de vista político
econômico. Como sempre que interêsses, ideologias e paixões se
intrometem, a serenidade não reina nas discussões.
O ponto bâsico é a oposição entre "nacionalização" e "entreguismo", entre "iniciativa privada" e "estatismo". Embora possam os países, em diferentes épocas ou situações, tender para um
ou outro lado, indubitàvelmente a solução natural é a "nacionalização", no sentido de evitar o predomínio, tecnicamente muito
eficiente, social e económicamente pouco útil, e politicamente incômido, das fôrças estrangeiras .
Ouvem-se por vêzes protestos da forma: "Que vale o nosso petróleo, se não sai da terra, nem vivifica a nossa economia?" O argumento é justo; não a conseqüência que se procura insinuar. A
solução não serâ o "entreguismo", mas uma maior e mais eficiente
iniciativa da Nação. Os embaraços devidos à escassez de recursos financeiros e técnicos são realmente grandes, mas não invencíveis. O mal nestas questões é, por um ufanismo infantil, extremar
para o lado oposto, afirmando que estas dificuldades não existem.
Ninguém ignora o custo vultosíssimo das explorações extrativas e
das instalações industriais do petróleo. Não se pode também ignorar a sua especialização técnica e contínua evolução. O papel das
nações modernas não é, todavia, desanimar, mas encarar concreta,
fria e metodicamente o problema, e mobilizar recursos, que tantos
por aí se desperdiçam, recorrer aos técnicos de fora e especializar
os nossos. E' evidente que se continuarmos a nos jactar de que
qualquer caboclo analfabeto vale dez especialistas estrangeiros,
que o nosso solo é por fôrça o mais rico do mundo, e por outro lado,
se continuarmos a gastar divisas em artigos de luxo, e, em vez de
enviar para fora técnicos para especialização, se continuarmos a
custear inúteis embaixadas de gozadores - então estaremos dando tôdas as armas e razões aos derrotistas . Outro êrro é romancear o petróleo e as potências ocultas, para atribuir-lhes a culpa
dos insucessos até agora verificados, insucessos lógicos porque
quem não investiga e não perfura, não pode esperar que o precioso
líquido jorre espontâneo do seio da terra, nem que o estrangeiro
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venha extraí-lo pelos nossos belos olhos. E a prova ai estâ, que
com algum esfôrço já obtivemos, na Bahia, um apreciável resultado. E, se o resultado não melhorar, também não haja espanto ou
acusação, porque a nossa geologia, senão é hostil, também não é
lá das mais favoráveis. E' engano supor que tôdas as formações
sedimentares capazes de petróleo necessàrlamente devam. contê-lo. Já possui o País um enorme escudo cristalino desfavorável
por serem as suas formações azóicas, anteriores às manifestações
de vida que originaram os carvões e os petróleos. Das camadas restantes, "capazes de petróleo" num certo sentido, muitas não apresentam probabilidades, como as formações terrígenas e eólias. O
que resta é relativamente pouco, embora ainda muito em relação
ao que até agora se investigou.
Hoje as atenções voltam-se para a Amazônia, costa nordestina, e uma faixa da bacia do Paraná. Parte já tem sido prospectada com resultados comercialmente negativos. Do fato doutros países possuírem petróleo, não se deduz que aqui êle seja forçoso, porque também muitos países também não o possuem ou possuem-no
escasso: Inglaterra, França, Alemanha, península Ibérica, Itália,
Uruguai, etc. O argumento de os países vizinhos haverem-no encontrato, argumento "do anel" é inoperante, pois as formações
geológicas diferem. Ao argumento "do anel" contrapõe-se ao "da
ilha": uma área rodeada d'água de todos os lados só pode ser água.
Conclusão: não haveria ilhas ...
Na América do Sul, como na do Norte, muitas regiões petrolíferas encostam-se às grandes cadeias de montanhas, que não estão
no nosso território e de que não possuímos equivalentes.
O grande alinhamento petrolífero sul-americano corre da Patagônia a Trinidad, atravessando Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela, no sopé andino oriental.
A nossa obrigação será compensar os fatôres adversos por um
esfôrço técnico e científico.
Referindo-se à Rússia, conta Haldane: "Lenin saw that his
country could not be industrialized without a full knowledge of
its geology. The Soviet Government rapidly built up the world's
greatest geological survey. By 1940 it · employed two thousand
fully trained geologists, besides about eight thousand assistants,
and cost a thousand million roubles a year (:E 25. 000. 000) ". Isso
tornou possível o desenvolvimento da indústria russa, o seu deslo-

camento para os Urais e para a Sibéria, e a resistência aos exércitos alemães. Conclui o sábio inglês: "But socialism would not
have been enought without science". E concluímos nós: "também a nacionalização não adiantará, sem uma grande pesquisa
cientifica".
O desligamento da propriedade das jazidas e da propriedade
do solo, com respeito às situações existentes, foi uma acertada medida, embora não a gôsto dos especuladores e das emprêsas estrangeiras, atraídas à aventura em que jogavam com grande superioridade de armas .
A participação estrangeira, que pode ser valiosa tecnicamente,
sem interferência no contrôle e na propriedade dos negócios, não
costuma trazer grandes compensações aos países que a concedem.
1: tolice esperar que tais negócios possam levar o País à euforia
em permitir que ninguém mais trabalhe, custeando tudo só com o
lucro do petróleo. Nenhum negócio no mundo permiti-lo-ia, muito menos por longo prazo.
Isso só sucede na ilhota de Bahrein, onde não há impostos,
ou nalgum outro pequeno protetorado feudal, asiático ou índico.
Se o petróleo "fôr nosso", igualmente não cabe exagerar tais
esperanças, ópio de iniciativas. '.a:ste foi um pouco o caso do México. Num patriótico e louvável impulso, nacionalizaram o petróleo. Mas nem o país se preparara comercial e tecnicamente
para assumir o encargo, nem o povo, ou, melhor, os sindicatos,
viam as perspectivas de outro modo que um regabofe de altos salários e um assalto a empregos e chefias. Não somos nós que o dizemos, mas Herzog, engenheiro, esquerdista, propagandista da nacionalização e um dos primeiros diretores do serviço nacionalizado.
Os embaraços técnicos, comerciais e administrativos foram imensos e as cifras caíram. Foi errada a nacionalização? Não. Precipitada foi a maneira de fazê-la. Herzog narra pormenorizadamente
os edificantes acontecimentos e a sua desilusão, que felizmente
não lhe fêz fraquejar o idealismo. Quanto aos outros motivos alegados da medida, salvo a doutrina e o ponto de vista superior da
Nação, em grande parte eram secundários e banais nas grandes
emprêsas, petrolíferas ou não, estrangeiras ou nacionais: abusos
de concessões, sonegações fiscais, polícias particulares, conflitos
trabalhist.ias, etc. Na realidade se resolveriam por bom regime administrativo e fiscal. O próprio govêrno não pensava inicialmen-
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te na encampação, mas a isso foi insensivelmente conduzido, até

o ponto de que não podia mais recuar. O setor mais prejudicado
foi o da refinação. Sendo de 18 de março de 1938 o decreto expropriatório, as cifras dos produtos mais importantes mostram o
declínio:
Ano

1937
1938
1939
1940

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

óleo

Gasolina

Asfalto

20.500.000
18.500.000
18.300.000
8.900.000

7.200.000
5.200.000
5.000.000
4.000.000

3.400.000
1.300.000
800.000
500.000

O maior motivo imediato da encampação fôra o conflito desalários, pois as pretensões sindicais haviam sido esposadas pelo tribunal trabalhista e pelo Govêrno. Encampadas as emprêsas, diz
Herzog: "AI consumarse la expropiación los directores de las nuevas instituciones cometieran el error de ofrecer a los trabajadores
que el laudo seria puesto poco a poco en vigor. El errar se explica
porque se quisa demonstrar con toda buena fe que era posible realizar no que las compafüas afirmaban que era imposible. A nuestro juicio fué un error, porque el laudo se dictó para resolver un
conflito en um momento dado entre las empresas petroleras que
operaban em Mexico y sus trabajadores, empresas imperialistas
que jamás tuvieran en Mexico más propósito que obtener las más
altas ganancias sin interesarles el progreso social y económico de
la nación. AI apropiarse los bienes, al nacionalizarse el petróleo
y quedar su explotación en manos de instituciones oficiales, cuyo
fin no es el lucro sino servir al país, las condiciones se modificaron radicalmente, sin excluir por supuesto las que debiam servir
de norma a las relaciones entre obreros y patrones ... La tesis que
sirve de fundamiento a la acción política del sindicalismo revolucionario, consiste en la afirmación de que lo que hay que hacer es
desorganizar el régimen capitalista por media de la lucha constante y sin tregue; se dice que pase lo que pase, el proletariado lo
único que puede perder son sus cadenas. Esta tesis es inaplicable
en la industria petrolera nacionalizada. . . La atmosfera social
creada alderedor de la implantación de las cláusulas del laudo por
una parte, y por la otra la incomprensión de los hondos cambios
realizados en la industria a partir del 18 de março de 1938, han
mantenido al Sindicato de Trabajadores en una actitud de lucha
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frente a las instituciones petroleras, en perjuicio a tales instituciones, para los mismos trabajadores y para el supremo interés de
la nación".
A pimenta passava a arder no próprio ôlho, mas não era fácil
convencer o operariado com tais argumentos.
"Alguns dirigentes sindicales han cometido el grave error de
· creer que una de sus obligaciones consiste en defender a sus compafí.eros aún cuando no sean eficientes ni honrados. Los casos de
incapacidad notoria para desempenar ciertos cargos son más numerosos de lo que a primera vista pudiera pensarse" .
~stes fatos são instrutivos, por mostrarem a necessidade de
preparo prévio na solução dos grandes problemas públicos.
O interêsse do caso, todavia, fêz-nos perder um pouco o fio da
exposição. Estávamos no ponto em que insistíamos no inconveniente de extravagar e fantasiar em campos tão concretos e precisos como o técnico e o econômico, onde a política e o entusiasmo
trocam interjeições por argumentos. Dizíamos, mais particularmente, da nossa possibilidade de encarar nacionalisticamente o
problema do petróleo, desde que nessa ordem de idéias não exageremos as perspectivas.
Costuma-se dizer que há no País duas tendências: a entreguista e a nacionalista. Na realidade há três, sendo a terceira a média, que admite uma colaboração muito controlada do capital e
da técnica estrangeira. A primeira é a tendência simplista dalguns, e maliciosa dos pretendentes de fora. A segunda é representada pelo general Juarez Távora. A terceira, pelo General Horta Barbosa. Sem adotar incondicionalmente a esta, parece-nos
que a solução brasileira estará entre as duas últimas mencionadas, e mais próxima da do General Horta, cujas explanações têm
sido dum entusiasmo contagiante.
Evidentemente, tôdas as hipóteses devem ser encaradas com
frieza, com abstração dos interêsses particulares, das vaidades, e
de intuitos políticos sub-repticios, mas transparentes, que não perdem as oportunidades, muito menos uma tão boa como esta.
O valor da técnica e dos poderosos recursos estrangeiros é
indiscutível. Não decorre porém necessàriamente que isso tenha
de fazer-se mediante interferência e contrôle nos negócios. A técnica estrangeira, embora muito ligada, não está tôda ligada aos
trustes, e contratos insuspeitos podem ser feitos fàcilmente com
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ela. Além dos técnicos americanos, há os da Europa, onde existe
uma notável atividade, principalmente na especialidade química.
Quanto aos recursos financeiros, é de notar que no País há
uma regular disponibilidade, que apenas cabe mobilizar. Dessa
disponibilidade parte é arisca, e parte imprudente . Uma boa orientação oficial e particular aí encontrará um campo de ação razoável, embora um pouco prejudicado pela leviandade ou infelicidade
de antigas emprêsas, duma época falha em contrôle público. Os
recursos do poder público são também maiores do que se supõe;
o mal é que a política e as administrações os desperdiçam numa
burocracia crescente e inútil, e em iniciativas fantasistas, demagógicas ou puramente políticas.
Um govêrno firme poderá reunir recursos, sem maiores encargos tributários, para financiar imensos empreendimentos econômicos, como êste do petróleo. Em ponto grande o que, em pequeno,
fêz-se na Prefeitura de São Paulo no período 1938-1945, quando,
sem aumento de impostos, sem despedida de funcionários, sem
empréstimos ou emissões, foi possível fazer e pagar uma grande
remodelação urbana, que ortodoxamente podia ter dado lugar a
operações de crédito a longo prazo. Se tal é possível relativamente a obras não reprodutivas (ao menos em certo sentido), que diremos de empreendimentos caracterlsticamente industriais e de economia fundamental? Por outro lado, não devemos exagerar as cifras necessárias, porque a nossa construção econômica precisa ser
rápida, mas não instantânea. A refinação de Mataripe custou 130
milhões de cruzeiros; ora, numerosos prédios em São Paulo e no
Rio são dêsse valor ou mais caros.
Uma restrição verdadeira na importação de automóveis e objetos de luxo proporcionaria divisas para grandes instalações.
Há, para a maquinaria, a disponibilidade de empréstimo externo (de prazo médio, à vista da rentabilidade da indústria) e, no
mercado interno, como já dissemos, possibilidades de mobilização,
quando não por emissões de títulos públicos de baixo juro, ao menos por subscrição de ações industriais mais atraentes.
Uma consideração que a corrente média tem utilizado para
aconselhar maior participação estrangeira, é a dependência política e econômica do País no cenário internacional e, sobretudo, o
receio de pressões diante de perspectivas de guerra ou, o que pode
ser pior, diante da própria guerra. Não é possível ignorar êste
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risco, tanto mais que as pressões não precisarão assumir forma
violenta. Um país cuja vida depende de muitos produtos e de combustíveis estrangeiros, e cuja principal exportação depende do
mercado e das cotações americanas, oferece flanco vulnerável a
pressões comerciais e econômicas.
Não são estas de subestimar. Nem por isso devemos assumir
uma atitude flexível, antes que se verifiquem situações concretas.
Se por um lado o petróleo, a partir do segundo conflito mundial,
tornou-se o nervo essencial da guerra, e se as grandes potências,
reconhecendo-o, entrosaram-se mais com as fortes emprêsas, consideradas auxiliares úteis, por outro a situação e mentalidade política dos povos também evoluíram muito nos últimos anos. As
atitudes violentas de antanho dificilmente cabem no mundo de
hoje, e as relações dos governos como as grandes emprêsas-instrumentos assumem um aspecto peculiar, diferente do antigo protecionismo cego. De modo que se os Estados Unidos encontrarem,
num caso de guerra, suficiente boa vontade dum país aliado, que
explore eficiente embora nacionalisticamente, o petróleo, êles não
terão motivos para impor êsses desagradáveis agentes: as companhias e os trustes.
Se a exploração nacionalista se revelar imperfeita, os Estados
Unidos poderão melhorá-las por auxílios puramente técnicos e financeiros, sem recorrer aos trustes ou, pelo menos, sem forçar a
intromissão comercial dos mesmos. A prevenção da opinião e dos
poderes públicos americanos relativamente aos trustes tem sido
crescente, consubstanciada em abundante legislação, ações judiciais ruidosas e finalmente na atitude de Delano Roosevelt. Relações de índole diferente, portanto, das que hoje ainda muitos supõem.
Havendo de ambas as partes claras manifestações prévias neste sentido, é de crer que os "perigos" entrevistas pelo General Juarez Távora e outros se dissipem, deixando-nos maior liberdade para
a solução dos problemas. Evidentemente, além de certos limites a
veleidade de independência, num mundo que, por tôda sorte de
conexões e aproximações, é "um mundo só", poderá assumir, inversamente, o caráter duma submissão inconsciente a interêsses
opostos, que os há, grandes, hábeis e ousados. E tão transparentes
nos métodos, nos nomes e nos objetivos, que dispensam comentãrio. E' talvez esta consideração que tem levado alguns vultos
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eminentes, especialmente técnicos preocupados com resultados rápidos e concretos, a preferirem o decisivo auxílio estrangeiro, e
temer o atrazo provocado pela política e por complexos de inferioridade. Parece o caso do Prof. Fróes de Abreu. Os adeptos desta
corrente alarmam-se com o fato de até agora não havermos descoberto mais que uma zona petrolífera comercial, no Recôncavo
Baiano, e esta mesmo de limitada capacidade, pois não atenterá
a mais de ano e pouco de consumo nacional .
O Estatuto do Petróleo, bom em linhas gerais, entreabriu as
portas, um pouco mais do que era preciso, à interferência estrangeira, nos casos de exportação e de emprêsas industriais que hajam satisfeito as necessidades internas.
A preocupação de exportar óleo bruto, acentuada em muitas
manifestações sôbre o assunto, tem um pêso relativo. Mais do que
no caso dos minérios de ferro, são as reservas petrolíferas bastante
limitadas. O cálculo da sua exaustão, nos diversos países, costuma-se fazer em dezenas de anos, ao passo que, no caso por exempo do carvão, faz-se por séculos. Além disso, o óleo cru é mercadoria de baixo preço, exportação usual dos países atrasados, e
a decorrente economia de divisas seria pequena. Nos períodos de
guerra as obrigações de colaboração internacional podem exigir
exportação bruta ilimitada; normalmente, porém, interessa mais
ao País (pelo menos antes da descoberta de grandes lençóis) poupar até certo ponto as reservas petrolíferas, em vez de atirá-las
por baixo preço nesse saco sem fundo que é o consumo mundial.
Interessa mais refiná-lo e assim exportá-lo, obtendo divisas e proporcionando mais trabalho aos braços nacionais .
Havendo reserva subterrânea, será fácil em caso de emergência multiplicar os derricks e intensificar a extração. A única
sombra a êsse raciocínio seria a industrialização da energia atômica, isto é, um aperfeiçoamento tal nos processos de libertá-la
e utilizá-la, que pudesse econômicamente destronar o petróleo.
Ora, esta hipótese, não obstante as declarações otimistas de Broglie e outros, ainda não se efetivará nos próximos decênios, nem
sem longa transição.
A síntese do petróleo a partir do carvão é, para a indústria de
exploração, um risco também longínquo, devido ao custo. Técnicamente, êste processo não oferece dúvida, e mesmo foi êle que
facilitou à Alemanha a sua desesperada resistência. Os america-
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nos investigaram o esfôrço alemão e aclimatam a descoberta em
sua terra, para o que der e vier. Para ser completo, citaremos ainda a possibilidade de óleo combustível, gás, Diesel, coque, etc., tirados do babaçu (p. ex. processo Vivacqua Filho) . Mas êste côco
é matéria de muito coque e pouco óleo, objeto de coleta esparsa,
e tem habitat longínquo. Servirá melhor para uso rudimentar
no sertão. Por isso outros, como Alvaro de Oliveira Machado, voltam-lhe as costas e preferem as sementes oleaginosas, mediante
destilação pirogenada.
Uma tendência nacionalista inteligente é assim a melhor solução do País.
A outra doutrina, do estatismo, que costuma ser paralelamente desenvolvida, também o é, porém, com restrições. A iniciativa
e o recurso privado estão na essência de nosso regime político, econômico e social . Não será incoerência adotar um regime de Estado
rígido nos países socialistas, ou melhor, socializados; mas se-lo-á
num regime capitalista e individualista. Note-se que não se confrontam as vantagens dum e doutro regime; afirma-se apenas que
quem tem os ônus duma situação, deve também ter as vantagens.
Ora, neste regime, a vantagem é justamente poder aproveitar a
iniciativa individual, as modalidades interessantes e flexíveis do
comércio e da indústria, os recursos particulares e a eficiência
que a burocracia habitualmente amortece.
O assunto compreende duas subdivisões: a exploração (prospecção e extração) e a industrialização (separação de produtos e
refinação). Na primeira a ação estatal é aconselhável porque, devido ao caráter aleatório das tentativas, a lei dos grandes números
só concederá compensações às grandes emprêsas, que possam empatar enormes recursos e organizar perfeito e científicos serviços
de investigação preliminar. Aproximando-se, portanto, da função
estatal, que deve surgir principalmente nos casos de conciliação
e nos de insuficiência privada.
No caso da indústria refinadora é diferente, porque se trata
de atividade corrente e fàcilmente controlável, em que aliás a iniciativa privada já alcançou ótimos resultados. A própria concorrência, embora acentuada pela constituição de trustes, tem sido
útil ao extraordinário aperfeiçoamento técnico dos processos .
A única dificuldade seria o vulto dos recursos financeiros necessários . Mas a resposta é análoga à que demos no problema geral.
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Não se pode esperar, nem é desejável que as refinarias caiam
financeiramente em poucas mãos. Preferível é que se socializem
num certo sentido, por meio das organizações anônimas ou por
ações. Técnica e administrativamente é vantajoso um grupo diretor homogêneo; mas financeiramente, o vulto dos empreendimentos torna improvável encontrar grupos pequenos para assumirem
totalmente o encargo, nem isso permitiria interessar maior quociente popular tanto na aplicação de aconomias, doutro modo fragmentadas ou improdutivas, como na formação duma "mentalidade" de petróleo" .
O campo ficará sob a ação oficial, mas suplementarmente
franqueado também à iniciativa privada, com que aquêle se alivia.
No lançamento das emprêsas dêste gênero, constituindo o núcleo inicial, recorre-se a uma subscrição pública. Como hoje faz
a Companhia União, concessionária de Capuava. Nas bôlsas americanas avultam as aplicações in the oils. No Brasil, Pais pobre
e onde um lançamento tão grande é inédito, evidentemente a
operação será mais demorada e trabalhosa do que seria nos Estados Unidos.
No período final, ou para serviços complementares, com prazos menores, há ainda o recurso a operações junto a bancos e instituições financeiras ou autárquicas. Nos Estados Unidos, diversos
bancos especializaram-se neste campo, como o Chase National e
o National City Bank de Nova York, o Mellon de Pittsburgh, e diversos de cidades menores, como Los Angeles, São Francisco, Houston, Tulsa, Oklahoma, etc.
A repartição do campo entre o Estado e a iniciativa privada,
alivia aquêle e dá certas garantias a esta. Alguns doutrinadores
pretendem uma distinção essencial entre o caso do petróleo, riqueza exaurível e de maior interêsse geral, como fonte de energia
necessária a inúmeras atividades, e o caso doutros serviços públicos, em que a iniciativa privada e até a estrangeira costuma ser
admitida: eletricidade, telégrafos, estradas de ferro, e etc. Na realidade as düerenças são de tradição e de grau, de acôrdo com a
modalidade comercial ou técnica, ou com as possibilidades de
contrôle.
Já existiam no Brasil três pequenas refinarias: uma em São
Paulo (Matarazzo) e duas no Rio Grande do Sul (Destilaria Riograndense e Sociedade Ipiranga), que atenderam em 1949 a 1,7%
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do consumo nacional. Em São Paulo, no Jaguaré, também houve,
por volta de 1938, uma instalação da "Standard Oil", (2.000 bb),
que o Conselho Nacional do Petróleo impediu de funcionar. Segundo os relatos do Conselho, tratar-se-ia duma pequena, má e
improvisada refinaria, sem outro intuito que criar direitos e pôr
a política nacional do petróleo diante de fato consumado.
O plano atual compreende uma refinaria oficial no Cubatão,
em execução (45.000 barris por dia), outra em Mataripe, em pleno
funcionamento (2.500 barris, a elevar para o dôbro), outra no Norte, em projeto. E mais as particulares concedidas após concorrência pública aberta em 30 de outubro de 1945. Duas concessões foram adjudicadas em 5 de setembro de 1946, respectivamente aos
grupos Soares Sampaio-Correia e Castro, Refinaria e Exploração
de Petróleo União S.A. (20.000 barris) em São Paulo, e Drault
Ernani-Eleezer Magalhães, Refinaria de Petróleo do Distrito Federal S.A. (10.000 barris).
Um dos aspectos mais interessantes da atual política nacional do petróleo é a conexão entre o lucro das refinarias, consideradas em geral bom negócio, e as pesquisas no País. Uma parte dos
lucros além de certo limite será reservada para êsses serviços, reduzindo o encargo federal. O Govêrno, além da obrigação teórica geral, passa a ter interêsse mais direto na estabilidade dessa indústria fundamental, de que aliás também participa por suas refinarias.
As refinarias são consideradas muito lucrativas, por diversos
motivos: a) mercadoria de primeira necessidade; b) fabricação e
consumo simples e regulares; c) economia de transporte e seguinstalação moderna
ro; d) economia de direitos aduaneiros; e)
e eficiente. Em regra o tributo de entrada supera o valor CIF da
gasolina.
Grosso modo, do custo da gasolina ao consumidor um têrço
é custo original, um têrço corresponde aos impostos e outro têrço
às despesas de distribuidor, importador e retalhista.
Quanto a lucros, citam-se cifras extraordinárias, mas muitas
vêzes sujeitas a interpretação. Por exemplo: que a refinaria oficial
uruguaia (ANCAP) pagou-se em pouco mais de um ano. Mataripe
calcula-se que amortize-se entre 5 e 8 anos. Fato é que já o velho
Rockfeller apreendera à primeira vista a diferença, como negócio,
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entre extrair e refinar, pois numa época de rush e entusiasmo,
preferiu a segunda fórmula, início da sua formidável fortuna.
Uma das desvantagens das refinarias é a necessidade de contínua
renovação e ampliação e, no nosso caso, certo período inicial de
mise-au-point, em que funcionarão com eficiência reduzida até
alcançarem o ritmo normal. Os estudos e projetos básicos das nossas refinarias têm sido elaborados pela N. W. Kellog Co . e pela
Hydrocarbon Research Inc.
As refinarias procuram localizar-se nos centros distribuidores, e, melhor ainda, nos de distribuição e consumo. E' mais fácil
transportar e guardar petróleo cru do que volume equivalente de
produtos refinados. Os pipe-lines favorecem essa tendência de localização. A liberdade de localização facilita também o recebimento de brutos de diversas fontes, possibilita as preferências e misturas, e aumenta a vida útil da instalação. Mataripe, próximo da
extração, é também centro distribuidor, e corresponde ao consumo
do Estado. Cubatão é distribuidor para o interior e para o Sul. Capuava é centro distribuidor e consumidor.
Recentemente, representantes nortistas protestaram contra o
fato de a Bahia, caso venha a extrair mais petróleo que a capacidade de Mataripe, ter de remetê-lo para ser refinado no Sul, no
Rio ou em São Paulo. Entretanto, nada mais natural, em virtude
do princípio técnico exposto. Tratando-se, a mais, duma economia
nacional única, não cabem preocupações regionalistas no caso.
A indústria do petróleo apresenta cêrca de 1. 400 produtos;
uma única refinaria, com anexos, poderá fazer algumas centenas;
mas os principais e básicos resumem-se a cinco: gasolina, querosene, gás oil lubrificantes e fuel. Gasolina e óleo combustível são
as maiores frações, e sua procura é o que melhor orienta a atividade industrial. Os métodos modernos de transformação aumentam o rendimento da produção e reduzem os subprodutos menos
valiosos. Nos Estados Unidos, o Bureau of Mines observa os mercados e sugere os esquemas anuais para a refinarias; repartições
estaduais procuram, em conseqüência, ratear equitativamente a
produção nos diferentes campos.
A evolução na procura de cada produto sofreu em meio século
uma alteração extraordinária. Eis as proporções porcentuais tiradas dum mesmo volume de bruto, nos Estados Unidos:
-43-
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Querosene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

óleo combustível . . . . . . . . . . . . . .

1899

1945

69 %
13 %

4,5%
41,7%
42,3%

18%

A refinaria de Cubatão terá ainda um complemento valioso:
a usina de fertilizantes, que dos gases residuais aproveitará amoníaco e ácido nítrico, útil êste também na indústria de guerra.
Em caso de guerra será evidente o interêsse dos Estados Unidos pela produção brasileira. Além do alívio da própria produção
(que não é tanta, pois já importam petróleo bruto), visariam sobretudo alívio aos seus meios de transporte marítimo. Pontos de
abastecimento como a Bahia e o Nordeste tornam-se assim altamente estratégico. A Europa ocidental hoje consome imenso petróleo do Oriente Médio; ora, sendo êste fácil prêsa dos russos e
satélites, num conflito aquêle abastecimento teria de ser em grande parte remediado pelos Estados Unidos e pela América.
A indústria da refinação vai contribuir financeiramente para
a investigação do petróleo no País. Interessam-nos sobretudo as
pesquisas mais próximas. A situação presente destas é a seguinte,
no que se refere ao Sul. Area mais ou menos pesquisada: a faixa
média N-S, de cem a duzentos quilômetros de largura, que se estende do Rio Grande (divisa São-Paulo-Minas ao Rio Grande do
Sul), faixa essa que compreende os afloramentos permocarboníferos e triássicos, e margeia o território cristalino. Areas por pesquisar: a) a restante faixa sedimentária da Bacia do Paraná, entre o
Rio Grande do Sul e Goiás, com largura de trezentos a novecentos
quilômetros; b) pequenas tiras litorâneas na baixada campista
(Estado do Rio), em frente à Bacia do Ribeira (São Paulo) e ao
longo da costa gaúcha.
A leste da linha de afloramento sedimentário, isto é, na área
cristalino-metamórfica, é escusado pesquisar (salvo para os esquistos pirobetúmicos terciários do Paraíba), porque estas formações
antecederam as manifestações vitais - origem última do óleo e
do carvão - ou foram geolàgicamente tão maltratadas pelas pressões e temperaturas, que os vestígios orgânicos desapareceram.
A linha divisória, de que temos falado, corre por Casa Branca,
Moji-Mirim, Campinas, Indaiatuba, Itu, Sorocaba, Itapetininga,
Itararé - ampla curva de concavidade voltada para noroeste. A
Je.i:;te os terrenos são primitivos, montanhosos, com as formas de
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"meias-larl:\njas" típicas de decamposição cristalina, com ocorrências de granito, gneiss, quartzito, filitos, etc., produtores dos
solos massapê e samourão. A leste são as formações quase horizontais, suavemente onduladas, com ocorrências de arenitos e folhelhos, produtoras de solos arenosos vermelhos ou brancos. Como
acidente de enorme importância tanto geológica, como geográfica
e econômica, recobrem essas áreas vastos derrames e lençóis eruptivos diabásicos, que regularam a declividade dos rios, motivaram
as cuestas e cuscuseiros, e produziram por decomposição as
famosas "terras roxas" e suas variedades (apurada, encaroçada,
arenosa, sangue de tatu, etc.).
Na área sedimentária, de "possibilidades petrolíferas", precisase entretanto averiguar as formações realmente "favoráveis".
Uma segunda e mais apertada seleção, portanto.
Cabe aqui, para melhor compreensão, explicar em rápidas pa·
lavras a constituição do subsolo paulista na área em aprêço.
A partir da linha divisória descrita sucedem-se, em direção do
sertão, faixas paralelas de terrenos, com largura desde algumas
dezenas de algumas centenas de quilômetros, representando cada
faixa o afloramento duma camada geológica. Elas se superpõem,
cobrem ou parecem cobrir todo o Nordeste do Estado, mergulhando levem.ente nesta direção, sempre com declive um pouco mais
forte que o da superfície. Estas camadas correspondem aos düerentes períodos da história da terra.
A sua correspondência histórica e estratigráfica com as de outras partes do mundo oferece sempre algumas dúvidas, porque os
materiais componentes e os fatôres cósmicos das formações não
eram os mesmos nos mesmos períodos. Os elementos mais esclarecedores costumam ser os fósseis, além de certas aproximações
estruturais.
Passemos em revista essas camadas.
A primeira, imediatamente assentada sôbre o "complexo" ou
"escudo cristalino", é a formação Itararé ou Glacial, reveladora
dum período glaciário que não é o recente da Europa quaternária, mas outro muitíssimo anterior. Formação consistente em sedimentos lacustres ou fluviais, de arenito com mostras de tilito
típico, em raros calhaus, nunca porém, sob a forma das "morenas"
clássicas. Esta formação é importante no caso, por compreender
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arenitos porosos, separados por argila, capazes de constituírem
reservatórios de petróleo. Todo o território do Estado, salvo a encosta marítima e o vale do Paraíba, inclina-se para NO; no mesmo
sentido, ou mais para O, escorriam as geleiras, cujas nascentes
estavam do lado oposto, além do perímetro atual do Estado.
Façamos aqui uma pequena retificação. Na realidade a série
Itararé não é a primeira sôbre a crosta metamórfica, mas sim a
devoniana. Não a havíamos mencionado, porque ela não aparece
em todo o contôrno sedimentário, mas apenas em pequeno trecho
no Sul, junto à divisa paranaense. E' no vizinho Estado do Paraná que o seu afloramento é franco. Esta formação é da mais alta
importância, porque, de acôrdo com sua estrutura, com indícios
encontrados no Glacial e no Tatuí, e com analogias relativamente
à formação correspondente boliviana, pode ter sido uma das "matrizes" do petróleo.
As amostras de petróleo encontradas no Glacial não são do
tipo do originado no Irati, sobreposto, e parece indicar uma fonte
inferior. E' provável que exista folhelho escuro devoniano, ou carbonífero por baixo da série Glacial, nas partes centrais da bacia do
Paraná.
O devoniano aparente em São Paulo é o devoniano inferior,
arenito de Faxina ou das Furnas.
Em parênteses esclareçamos que a nossa nomenclatura estratigráfica é dupla. White, autor do primeiro estudo profundo do
carvão nacional, para que veio em missão em 1907, deixando magnífico e clássico relatório, foi o primeiro a sistematizar a estratigrafia desta porção do País, e batizou as formações com nomes
tirados dos outros Estados. Os geólogos paulistas batizaram-nas
diferentemente. Por seu lado, os geólogos federais batizaram formações de Minas, Bahia, etc. Com nomes nem todos correspondentes aos de São Paulo.
Daí essa duplicidade de denominações, embora, segundo as
regras científicas, devam prevalecer as primeiras aplicadas. Nalguns casos a tradução é incerta, porque também a correspondência geológica é insegura. E' o caso da série metamórfica paulista
"São Roque'', igual à paranaense de "Assungui", por uns assimilada à "de Minas'', por outros à "de Bambuí".
Estabeleçamos a coluna geológica.

-

678-

Prossigamos a caracterização de cada camada.
A formação Tatuí é notável por conter carvão mineral em
extensas camadas, que vão do Rio Grande do Sul até as vizinhanças de Campinas. Começa em São Jerônimo; em Jacuba, Rebouças, a cinco metros de profundidade, encontra-se a sua extrema
ocorrência oriental. Por motivos estruturais, é desinteressante
como reservatório de petróleo. Se o óleo de Irati fôr mais fluído
do que se têm suposto, não seria entretanto impossível uma pequena infiltração descendente.
A formação Irati compõe-se de folhelhos escuros betuminosos,
com camadas finas de sílex e calcáreos, e é pobre em arenitos. Os
sílex são pretos e cheiram a petróleo. A formação é considerada
depósito de águas salobras ou mesmo altamente salinas. A principal base para classificá-la permiana é a presença dum pequeno
réptil, o Mesosauro, encontradiço na White-band da Série
Dwyka, da Africa, cuja identificação geológica é convincente. O
petróleo desta formação freqüentemente aparece oxidado (Albertita), parecendo carvão, e às vêzes coque natural por efeito do calor das lavas. Devido aos seus indícios de petróleo constitui sempre um bom horizonte de referência.
A exposição prolongada ao ar torna azulada ou mais clara
a côr da substância betuminosa. Por oxidação dá solos vermelhos,
que imitam a terra roxa.
A Corumbataí é outras formação interessante para nós, por
constituir-se de sedimentos marinhos. Assenta sôbre o Irati, com
camadas delgadas de sílex interpostas, e é mais clara. As suas
areias inferiores são de grã muito fina, às vêzes com cimento calcáreo, e em camadas não muito espêssas. E' todavia, reservatório
possivel para receber o óleo do Irati. Na parte superior, as areias
mostram-se saturadas de asfalto em Pôrto Martins, Bofete, etc.,
e as camadas impermeabilizadas superiormente pelos folhelhos de
Pirambóia, são mais espêssas e mais favoráveis. Acima do Pirambóia os arenitos de Botucatu são reputados desinteressantes, por
cobertos de lava e recortados por diques, que seriam perturbadores
do óleo. E acima das lavas, a areia sôlta e porosa da Caiuá é desfavorável para guardar ou reter qualquer petróleo inferior, que
migrasse.
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Quanto à formação Bauru, coberta delgada sôbre os altos divisores (opina ainda Washburne), conquanto contenha camadas
de argila, seria retentor ineficaz.
Em resumo, a probabilidade de armazenamento do petróleo

devoniano (formação aliás um pouco hipotética) é nos arenitos
inferiores do Glacial, e a do iratiano é no Corumbataí.

As matrizes citadas são as formações marinhas ou lacustres
da série sulina . Conforme dissemos, nestes meios é que se formavam os petróleos, provenientes duma transformação dos sapropéis,
espécie de bôrra orgânica depositada nos fundos abissais ou lacustres, sujeita a uma ação microbiana especial.
No Oeste paulista e paranaense abundam os derranes basálticos, às vêzes com centenas de metros de espessura. Os poços ai
localizados terão assim de atravessar essas duras camadas.
Camo se vê, há uma distinção entre "rocha matriz" e "rocha
reservatório", entre a que gera e a que armazena. Quanto aos folhelhos ou esquistos supostos terciários (Vale do Paraíba), contêm
impregnações valiosas, mas não proporcionam óleo sôlto, óleo de
poço, exigindo destilação da pedra moída, em retortas. E' um problema diferente. O engenheiro Ildeu Lima defende, para o problema brasileiro do petróleo, o aproveitamento dos folhelhos do Paraíba, os do Irati, etc. propondo quatro úsinas no País (métodos suecos Kvarntorp e Ljungstrom) para 45. 000 barris diários, visando
simultâneamente gasolinas, enxôfre, nitratos, etc. A solução evitará a dependência do fornecimento estrangeiro e não exigirá
mais perda de tempo. Não parece provado que a solução seja econômica e, para atender à eventualidade de guerra, o preço sobrecarregaria entretanto a indústria e as atividades nacionais dum
modo permanente. Se fôsse econômica, mesmo os paises que têm
petróleo de poço já estariam explorando os esquistos, o que não se
dá, pois as instalações existentes são antes experimentais ou de
emergência, ou em países de situação estratégica extremamente
diferente. A medida imediata brasileira ainda terá de ser, por enquanto, para os esquistos pirobetuminosos, uma grande usina-pilôto. O dano às terras de cultura vizinha; sôbre que chama atenção
o engenheiro Ildeu de Lima, merece uma atenção prévia. A proposta parece otimista quando espera, com os lucros, ajudar o desenvolvimento da indústria e as pesquisas do óleo natural.
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Chegado a estas conclusões, temos de observar que, para o
fim de pesquisas, a indicação das camadas prováveis é utilíssima
e fundamental, mas não é tudo. E' preciso, em seguimento, localizar os pontos favoráveis, visto não ser praticável sondar quase metade do Estado. Como fazer essa delimitação? Recorrendo à estrutura geológica, apurando, na área possível, os pontos ou linhas
de mais provável acumulação. Surge aqui a teoria da migração
subterrânea do óleo, por gravidade ou levado pelas águas, evidentemente no sentido do declive geral do planalto, que é para Noroeste. Teoria defendida por Washburne, Munn, Shaw e Rich.
O que mais interessa nesta migração, é o local de parada e concentração; e êstes locais serão naturalmente os mais baixos e onde
obstáculos se opõem ao escoamento. O lado baixo é o NO, e por
isso Washburne viu maiores probabilidades do lado do Rio Paraná,
e em especial em Guaíra. Não só êste lado baixo, como, pelas constatações conhecidas (Paraná), aí parece c:erta a existência da
formação devoniana. Grande objeção a tais conclusões era o vulcanismo da região, isto é, o fato de ter sido não só percorrida por
lençóis incandescentes, como recortada por diques numerosos, que
teriam subvertido o solo, perturbado os escoamentos, queimado os
óleos, deixado apenas asfaltos ou resíduos. Era a teoria antiga,
a que também se filiava White. Wahsburne, mais otimista, conservou as esperanças, como já vimos, ressalvando o devoniano.
Depois veio Victor Oppenheim e mostrou-se pessimista. Hoje, principalmente depois do conhecimento das condições do México e do
Texas, onde o vulcanismo e as erupções não chegaram a impedir
ricos depósitos petrolíferos, as idéias mudaram. E, se as conclusões
não são totalmente opostas, permitem todavia maior otimismo,
ao menos sob êste ângulo .
Na realidade, o calor das intrusões tem efeito limitado em distância, e não pode prejudicar tôda uma região. Podendo proporcionar passagens e constituir septos retentares, os diques e lavas
podem mesmo, em muitos casos, ser fatôres favoráveis aos depósitos.
Escusa aludir às grandes falhas e rupturas verticais, porque
são raras e mesquinhas no interior do Estado. Consideráveis só
há as da encosta marítima e do Vale do Paraíba, do lado oposto
ao sentido do escorrimento hidráulico geral, portanto não influentes.
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A discriminação das formações favoráveis nos Estados sulinos não se aplica a outros pontos do globo, nem mesmo do Brasil.
Por exemplo, o petróleo nordestino encontra-se nas camadas cretáceas, que aqui são desfavoráveis.
Mas temos de procurar a localização mais precisa dos depósitos. Surge aqui a outra teoria, velha de noventa anos, mas ainda básica, dos anticlinais. Chama-se "anticlinal", em geologia, a
disposição das camadas convexamente, em forma de abóbada cilíndrica, cúpula ou domo. A disposição inversa, chama-se "sinclinal". Quando coincide ser impermeável a cobertura do anticlinal,
(argila, trap, etc.), êle torna-se próprio para reservatório de substâncias fluidas, vindas por encaminhamento inferior ou ascensão.
Estas substâncias são água (freqüentemente salgada), petróleo e
gás, dispostas nesta ordem ascendente, em função das suas den-.
sidades. Quando se perfura o solo, o material que primeiro sai é
aquêle da camada atingida pela sonda: os poços bem centrados
no anticlinal recolhem gás, os da zona anular imediata captam
petróleo, os mais afastados só encontram água. Se a pressão é
grande, o poço funciona como artesiano e o líquido jorra com fôrça; se é pequena, empregam-se bombas de recalque, ou artifícios
como a reintrodução do próprio gás. E' êst~, em linhas gerais,
todo o mecanismo da extração .
Além dos anticlinais, os pontos prováveis de acumulação podem ser provocados por falhas, que abrem caminho ao líquido,
quando o não deitam a perder.
A vista do exposto, o serviço de prospecção deve metodizar a
procura dos anticlinais e domos. Uma das considerações tendentes
a isso é a das grandes dobras geológicas, filiáveis a grandes fenômenos tectônicos. Na região sulina entram nesta categoria as
dobras reflexas do enrugamento das serras argentinas, do Tandil
e da Ventana, próximas a Baía Bianca, ocorrido nos fins do permiano ou mais provàvelmente no triássico. O dobramento argentino obedece à direção SEE-NOO. Resultaram empuxos na direção
NNE e pregas na bacia brasileira do Paraná, paralelas às argentinas. Elas deram lugar às Sete Quedas (que aliás são 22), a Urubupungá e talvez Marimbondos (Patos). Marimbondos é de medíocre
interêsse no caso, por se achar no lado alto da região e longe de
formações petrolígenas.
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Entre os anticlinais encontrados no Estado mencionaremos
Pitanga, no Glacial, a Oeste de Limeira, com cem quilômetros quadrados; Boa Esperança (Corumbataí), a SO do Pôrto João Alfredo,
no Rio Piracicaba; Serrote, a SO de Piracicaba, Pedra Branca (arenito de Botucatu) ao Sul de Piraju; Jacarezinho (Paraná), no Corumbataí ou Rio do Rasto, etc. As quedas d'água podem conduzir
a descobertas promissoras . Como no Oeste do nosso peneplano, as
lavas comandam o perfil dos afluentes do Paraná, as queda anunciam mudanças de camada (degraus), falhas e dobras leves, sendo
êstes últimos os acidentes mais interessantes.
Hoje a aviação, com áreas não florestadas, permite entrever,
certas estrutras . Em seguida a prospecção desce à terra: o exame
das camadas (máxime quando se percebem mergulhos em direção
oposta ao mergulho geral), os exames gravimétrico, magnético,
elétrico e sísmico. Depois os poços rasos de sondagem, e finalmente os poços profundos decisivos .
Para terminar, vejamos ràpidamente a situação da indústria
petrolífera no mundo, neste momento.
Ela nasceu na Pensilvânia com o primeiro poço moderno, do
Coronel Drake. Rockfeller preferiu dedicar-se à destilação e à· venda comercial antes que à pesquisa e extração; com habilidade e
sem escrúpulo, nunia época em que o assunto não estava regulamentado, alcançou rápido sucesso. Por ameaça ou subôrno, combinava tarifas preferenciais clandestinas com as estradas de ferro e,
ssim armado, fazia pressão sôbre os adversários, que eram esmagados ou engolidos um a um. Logo controlou Rockfeller noventa
por cento do petróleo americano.
Na Europa, os rumaicos pretenderam dominar o mercado:
Rockfeller, mediante um dumping, expulsou-os. Mas, como naturalmente não podia perder, recuperou o prejuízo por um aumentode preço nos Estados Unidos. Depois imaginou o consumo imenso que as populações da Asia e da Africa lhe poderiam proporcionar. Mas, como eram pobres, conservadores e não sentiam necessidades, Rockfeller resolveu o problema, criando o hábito, distribuindo gratuitamente 500 mil candieiros ...
Como é usual nessas circunstâncias, aos poucos elaborou-se
uma legislação para reprimir os abusos, especificadamente os
trustes (Sheman Act, 1911). E Theodoro Roosevelt, iniciando
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sua campanha eleitoral, precisava de um tema popular: adotou a
"guerra aos trustes".
A "Standard Oil", fundada por Rockefeller, foi em conseqüência arrastada em juízo diversas vêzes; obrigada por fim a dissolver-se reviveu pouco depois, até 1911, quando por segunda vez o
Tribunal de Chicago determinou a sua extinção. A "Standard"
desagregou-se então em companhias menores, mas estas mantiveram-se unidas, sob a chefia da mais conspícua, a "Standard Oil"
de Nova Jersey. Na ação, o velho John foi multado em 28 milhões
de dólares (cêrca de 1 bilhão de cruzeiros), que aliás nunca pagou. Um pouco melancólico, mas consolado pela maior fortuna
pessoal do mundo, começou nesta época as suas obras filantrópicas, como a purgar seus pecados.
No velho continente e· no Oriente, neste ínterim, surgiam e
criavam fôrça as rivais com que a "Standard" ainda se dispararia:
a Anglo-Iranian e Royal Dutch-Shell. A primeira teve origem nas
concessões que um engenheiro australiano obtivera em 1901 na
Pérsia. Quando êste país retomou o nome de Irã, a Anglo-Persian
passou a chamar-se Anglo-Iranian Co. . A vida correu-lhe próspera e fácil até 1925, quando o soberano, insuflado pela Rússia,
aboliu os privilégios de estrangeiros e tomou-lhes as propriedades.
A diplomacia inglêsa interveio, os brios nacionais julgaram-se desagravados e tudo acabou voltando à situação primitiva. Apenas
a companhia teve de aumentar a contribuição ao Estado ...
A terceira organização citada, de influência mundial, resultava da reunião da Royal Dutch, originada no Extremo Oriente
(ilhas de Sonda) pelo batavo Kessler e desenvolvida por seu sucessor e patrício Deterling, "o Napoleão do petróleo", com a Shell
Transport and Trading Co. Aquela explorava petróleo; esta, fundada por um Samuel qualquer, negociava em conchas calcáreas
(donde o seu nome) e possuía uma pequena frota. Completavamse, e uniram-se. Mas Deterding enxergava longe e havia percebido
que só imensos recursos ou um grande apoio político podiam projetá-lo no caminho da fortuna, máxime num campo dominado pelos
americanos. Nessa altura a Inglaterra, alertada pelo almirante
Fisher, convencera-se de que a substituição do carvão pelo petróleo
era indispensável à marinha britânica. E a Grã-Bretanha concedeu·
a Deterding o apoio sonhado. Estava constituído o grupo rival da
"Standard". Deterding avançou mão na Rumânia, no México, na
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Trinidad, por fim, desnorteantemente, no próprio território da
União estrelada, pesqueiro de Rockfeller.
Declarado o conflito de 1914, entretanto, as duas organizações
harmonizaram-se e corresponderam ao que os aliados delas esperavam. Clemenceau resumiu o papel do óleo negro na guerra, no
seu patético a pêlo de 15 de dezembro de 1917: "Mandai-nos depressa petróleo, porque cada gôta vale uma gôta de sangue!"
Após o armistício as companhias tomaram suas atividades pacíficas, ora competindo entre si, ora unidas contra adversários comuns. Foi o caso, por exemplo, do petróleo russo, contra o truste
soviético Azneft. Americanos e inglêses aí estavam metidos por
antigas aquisições feitas a Emanuel Nobel, sobrinho do célebre inventor da dinamite, e a um aventureiro georgiano Khochtaria,
concessionário no Irã, zona de influência russa.
A Standard conseguiu ficar, aliás, efêmeramente, com a concessão iraniana, mas, diante do protesto inglês, repartiram-se as
vantagens no Irã, em troca da participação americana nos petróleos do Iraque. Na mesma zona levantina houve ainda luta na
Turquia.
A Shell obtivera, em 1912, sob Abdul-Hamid, participação em
Mossul: 25% para ela, 25% para o Deutsche Bank e 50% para o
Banco Nacional da Turquia. Em 1914 a Inglaterra conseguiu a
cessão da quota turca, e a Shell a cessão da quota germânica. A
França, que em Verdun salvara os alianos, recebeu o protetorado
de Mossul, a sêco. Na mesma época o famoso Coronel Lawrence,
para assegurar a hegemonia inglêsa no Oriente Médio, levantara
os árabes contra os turcos e prometia os domínios da lua minguante ao sherif de ,Meca, cujo filho, o emir Feyçal, proclamou-se
rei da Síria. Na Conferência da Paz, Mossul foi subtraída à França, mas em São Remo (1920), esta foi compensada por uma participação nos petróleos a descobrir. Recebendo pouco depois o
mandato sôbre a Síria, a França iria deter também o "caminho"
entre Mossul e o Mediterrâneo. Por isso teve de combater Feyçal,
paradoxalmente municiado pela aliada Inglaterra. As manobras
e conflitos prolongaram-se, visando sempre a posse do petróleo,
até que pelo Working Agreement de 1928 o cobiçado líquido foi
repartido entre os aliados: Anglo-Iranian, 23,75%, Anglo-Saxon(filial da Dutch-Shell), 23,75%, França, 23,75%, Near East Corp.
(Standard e Vaccum Oil do Texas) 5%. A participação francesa
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fêz-se por meio duma companhia suscitada pelo govêrno, que sôbre ela exerce certo contrôle. Para acalmar a Turquia, sacrificaram-lhe a Armênia.
:G:stes fatos são instrutivos para conhecimento dos processos e
da intromissão político-econômica no campo petrolífero, e em particular, da maneira como a França alcançou a sua ambicionada
participação.
No México, inglêses (Pearson) e americanos (Doheny) foram os primeiros concessionários. Pearson colocou-se depois sob
as ordens de Deterding e fundou a Mexican Eagle, com proteção
de Porfírio Diaz. Os americanos g-Uerream-no com bandos armados e auxiliaram o levante do General Madrero, que derrubou
Diaz em 1911. Mas Madrero possuía minas de prata e cobre, e
tanto bastou para que os americanos (firma Guggenheim) entrassem em conflito com êle e insuflassem o seu adversário Huerta.
Madrero acabou assassinado e a Mexican Eeagle subiu de novo.
Prosseguindo o jôgo de gangorra, Woodrow Wilson, por interêsse
na ordem, como dizia, ou no petróleo, como diziam sob um pretexto qualquer, mandou ocupar Vera Cruz, dando com Huerta em
terra - conflito terminado com a intervenção do ABC (ArgentinaBrasil-Chile).
Substituiu-o o General Carranza, financiado por Doheny. :S:ste,
apenas alçado ao poder, ingrata e inesperadamente decretou a
propriedade nacional do subsolo. Doheny auxilia o seu adversário,
o General Pelaez, e Carranza é vencido e assassinado . Sucede-lhe
o General Obregon, que mantém a nacionalização. Pearson vende
a Mexican Eagle a Deterding, que forma uma companhia nova:
a Comp. Mexicana de Petroleo al Aquila. Nesta altura, Doheny,
envolvido num escândalo, também de petróleo, nos Estados Unidos, escândalo a oque parece ligado à eleição do Presidente Harding, que acabava de falecer, foi prêso e seus bens no México passaram à Standard. Em 1928, conforme já referimos noutro ponto, deu-se a encampação final de tôdas as jazidas e instalações pelo
General Cardenas.
Na Venezuela, inglêses e americanos competiram rijamente,
e êstes, invocando a doutrina de Monroe e os interêsses americanos no canal do Panamá, acabaram vencendo. Ao passo que o
México descia do terceiro lugar, como produtor mundial, ao sétimo, a Venezuela ascendia ao terceiro. As emprêsas, prudentemen-
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te, instalaram as duas maiores refinarias, só excedidas por Abadan, nas ilhas holandesas próximas, de Aruba e Curaçao, no mar
de Caribe.
No centro da América Meridional, os interêsses petrolíferos estrangeiros parecem ter participado ativamente do último conflito
boliviano-paraguaio.
Por certo há exagêro quando se narram tôdas estas subversões
políticas, atribuindo-se inteiramente às emprêsas estrangeiras.
A acusação é muitas vêzes apenas demagógica e, por outro lado,
bom hábito latino-americano é êsse das revoluções. Muitos países
sem petróleo, ou antes dêles, não fugiam à regra. Mas é evidente
que aquêles interêsses não deixavam de aproveitar as oportunidades, acirrando os ânimos e auxiliando os seus parciais. Alguns países parecem haver ultrapassado êste lamentável estado mental e
político, e a própria evolução mundial já dificulta tais intervenções ou influências.
Mantenhamo-nos por isso em vigilância, mas sem alarmismos
excessivos, prejudiciais à harmonia interna.
A evolução técnica e econômica tem feito ressaltar os característicos fundamentais da indústria petrolífera. São principalmente, a grandeza dos empreendimentos, o vulto dos capitais, a
especialização técnica, a evolução rápida, o encadeamento dos processos, certa tendência monopolítica, o caráter de serviço semipúblico e o interêsse crescente do Estado.
A grandeza das instalações e dos esquemas visa aumentar-lhes
a eficiência econômica, tendo em vista a concorrência das grandes
refinarias. Abadan, a célebre refinaria recentemente nacionalizada pelo Irã, situada no Chat-al-Arab, sessenta quilômetros a montante do Golfo Pérsico, cobre dois quilômetros quadrados e produz
80. 000 toneladas ou 480 . 000 barris por dia, perfazendo uma série
enorme de produtos, inclusive algumas substâncias químicas auxiliares. Qualquer instalação abaixo de 2. 500 barris por dia dificilmente será viável econômicamente, o ideal parecendo mesmo
10.000 par.a cima. Do mesmo modo, aumentam os diâmetros dos
pipe-lines (de 10 a 90 cms.), os seus comprimentos (de 2 a 2. 750
quilômetros), a tonelagem dos navios petroleiros (de 1. 000 a
20. 000 e 30. 000 ton.) , e as respectivas velocidades .
A grandeza dos recursos financeiros exigidos é lugar comum,
que não se deve ignorar, mas que não justifica desânimos. Há
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pouco, por exemplo, a conhecida revista londrina The Economist
(15-5-48) aludia a três companhias estrangeiras que, mediante
boas condições e garantias, estariam dispostas a inverter no nosso
petróleo, só para começar, 50 milhões de dólares cada uma. Realmente é caso de melancolia pensar que tôda a nossa prospecção
oficial não gastou ainda 25 milhões.
Nos Estados Unidos, em 1936, havia 640 refinarias produzindo
600. 000 ton/dia; em 1948 aquêle número estava reduzido a 378,
mas a produção subia a 870. 000 ton/dia.
A tendência à concentração dos negócios é compreensível no
caso devido aos caracteres gerais da indústria: grandeza; especialização; homogeneidade; encadeamento entre extração, refinação,
transporte e distribuição; necessidade de reservas emergentes, modalidade de competição etc.
Nos Estados Unidos, em certa época (1948), a extração dopetróleo estava concentrada 60% em mãos de 20 emprêsas. A concentração era ainda maior na refinação (85 %) e no transporte por
oleodutos (90% nas mãos de 14 sociedades). Subsiste entretanto
uma certa competição, devido ao número de usinas ou grupos, e há
sobretudo a competição do petróleo com o carvão, o gás e a eletricidade.
O entrosamento da indústria em aprêço com o Estado é uma
conseqüência inevitável do papel que o petróleo assumiu em tôda
a vida moderna e nos casos de guerra. Evidentemente, há diferença entre grandes potências e países imediatamente expostos ao
inimigo, países de economia subdesenvolvida e afastados do campo provável da luta.
A modalidade das relações entre o Estado e as atividades petrolíferas depende ainda das circunstâncias e tradições .
O pensamento liberal norte-americano é profundo, mas não
tem excluído um intervencionismo crescente. ~ste tem visado a
coordenação econômica, a eficiência técnica e a justiça social, diferente da tendência comodista dalguns povos, inclinados à burocracia, ou impedidos por um desenvolvimento insuficiente. Há
uma tendência estatal ou socialista lógica diante da evolução
universal, e há outra que é apenas uma onivoracidade do Estado,
entretanto incapaz de posterior digestão da matéria. Os americanos têm tirado o máximo proveito da iniciativa individual, e
esta tem resistido, por sua vez, às interferências oficiais menos
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necessar1as. Isso está ilustrado na indústria do petróleo, pois durante a guerra o govêrno limitou-se a reclamar produção cada vez
maior, mais diversificada e perfeita, apenas coordenando e garantindo encomendas, e doutro lado, pela violenta reação verificada
quando o govêrno pretendeu chamar diretamente a si os oleodutos do Oriente Médio. Corrigidos os abusos do período heróico,
hoje a atitude americana é dum colaboracionismo eficiente, embora muito vigilante e mesmo desconfiado, de parte a parte. A
receita não é ministrável a todos os povos, mas precisa ser dosada,
aplicada sob medida ou experimentalmente em cada caso, com
plena consciência.
Entre os países semelhantes ao Brasil por ainda não disporem
de grandes recursos petrolíferos próprios, está a França. Mal dotada pela natureza como, aliás, todos os seus vizinhos, ela preocupou-se com o abastecimento bruto e voltou-se francamente para
a indústria da refinação. Favorece-a, neste programa, a sua situação geográfica - carrefour da Europa Ocidental - o número de
bons portos sôbre os dois mares, e a alta capacidade consumidora
do país.
Confiada primitivamente na Rumânia, a guerra de 1914 desfês-lhe as esperanças. Hoje, dispondo duma participação regular
no Oriente Médio, de onde, a título de dividendo, recebe petróleo
por intermédio da sociedade oficiosa sucessora do Deutsche Bank,
a França procura assegurar-se ainda fontes americanas, especialmente venezuelana e mexicana, de bruto. Antiga cliente de produtos refinados dos Estados Unidos, hoje compra-lhes apenas insignificante quantidade. Teve, porém, de impor-se um esquema
completo de ação, para animar a instalação e funcionamento das
refinarias. Antes, consumia hulhas e importava uma quantidade
suplementar, que hoje a Inglaterra não mais produz, que a Polônia desorganizada, de trás da cortina de ferro, não lhe pode expedir, e que os Estados Unidos lhe cobrariam muito caro. Pelo preço
e pelas vantagens de manuseio, adotou o óleo. Só dum golpe, a
SNCF transformou 600 locomotivas de carvão, muitas centrais térmicas, fornos Martin, etc . para uso do fuel.
O movimento começou por medidas administrativas e legislativas: garantia de abastecimento do petróleo do Iraque, transporte marítimo, estatuto da importação e da refinação, encorajamen-
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to à prospecção, facilidades aduaneiras (leis de 1928) e reajustamento das mesmas, sob forma porcentual ad valorem em 1945,
participação privada.
O resultado foi rápido: quinze novas refinarias, feitas com recursos nacionais e de fornecedores interessados. O Estado intervém nos preços. Após o armistício foi criado um groupement
d'Achat des Carburants que compra e revende por preços uniformizados, agindo sem interêsse, como caixa de compensação.
Os preços fixam-se "pelo custo'', incluídas tôdas as despesas de
compra, carga, transporte, direitos, transformação, lucro dos intermediários necessários, perdas, seguro, inspeção, crédito, etc. O frete
é uma parcela muito ponderável e os tributos (aduaneiros e outros)
uma parcela considerável, cêrca de três vêzes o preço CIF e dois
terços do preço ao consumidor .
Na Argentina, a história do petróleo começa realmente em
1907, em Comodoro Rivadávia. Após longa modorra, igual àquela
das nossas autarquias, o engenheiro General Mosconi (1922) imprimiu novos rumos e grande impulso. O petróleo está nacionalizado, sob a jurisdição do YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), que a Bolívia imitou em 1937, após as desavenças que teve
com a "Standard Oil". O YPF organizou, inclusive, a rêde de
vendas em todo o país. Os gases naturais aproveitam-se em Buenos Aires e La Plata. A destilaria de Puerto La Plata data de
1925 e completou-se em 1929. Outras destilarias funcionam em diversos pontos do território. A produção das companhias privadas é importante, superando, nalguns aspectos, a da emprêsa oficial. Total: 20 destilarias, tratando cinco milhões de metros cúbicos por ano. Embora as opiniões não sejam unânimes e a produção não ultrapasse sessenta por cento do consumo nacional, o
YPF já constitui uma boa base de desenvolvimento e um exemplo digno de estudo.
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PETRÓLEO
General IBÁ

JOBIM MEIRELES

(Trabalho publicado em maio de 1951)

O Decreto-lei n. 0 395, de 29-4-1938, que declarou de
utilidade pública a indústria da refinação de petróleo importado
ou produzido no País, procurou criar condições para que surgisse,
afinal, no Brasil uma indústria que fornecesse energia para a
realização do transporte, especialmente aéreo e rodoviário, indispensável à defesa militar e econômica do País. Buscou ainda a
lei uniformizar, tanto quanto possível, o preço de petróleo e seus
derivados, em todo o território nacional.
Na elaboração do Decreto-lei n. 0 395, o Govêrno partiu do
princípio que a chave da indústria do petróleo está na refinação,
exista ou não petróleo nacional; que sàmente quem refina está em
condições de fixar os preços dos derivados; que o caráter essencial
da indústria da refinação é o monopólio; que o mercado de óleo
bruto é livre no mundo; que a indústria de refino deve preceder
a descoberta do óleo.
Criado o CNP em 1938, já em princípios de 1939, era descoberto o primeiro poço produtor. Pelo fato de não termos refinarias, sàmente em 1950 iniciou-se o aproveitamento dessa riqueza,
com a inauguração de Mataripe.
Raras são as nações que não dispõem da indústria do refino,
possuam ou não petróleo em seu subsolo.
Até 1940 era da competência dos Governos Federal, estaduais
e municipais cobrar impostos e taxas sôbre os combustíveis e lubrificantes líquidos minerais, importados ou produzidos no País.
Por iniciativa do Conselho Nacional do Petróleo foram promulgadas as leis constitucionais 3 e 4, de 18 e 20 de setembro de
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1940, emendando os Arts. 23, 35 e 20 da Constituição então
vigentes e que reservaram ao Govêrno Federal competência privativa para tributar a produção e o comércio, a distribuição e o
consumo, inclusive a importação e exportação dos combustíveis e
lubrificantes líquidos de qualquer origem.
Ainda por iniciativa do CNP foi baixado o Decreto-lei n. 0
2. 615, de 21-9-1940, estabelecendo que os combustíveis e lubrificantes líquidos minerais, importados ou produzidos no País, ficam
sujeitos a um impôsto único federal, cobrado sob forma de direitos
de importação para consumo, quando de procedência estrangeira, e
de impôsto de consumo, se produzidos no País. Ao mesmo tempo
proibia a incidência de quaisquer taxas ou impostos municipais ou
estaduais sôbre os citados produtos.
O decreto-lei estabelece ainda que dos direitos aduaneiros arrecadados serão depositados no Banco do Brasil quotas-partes que
especifica, escrituradas em conta especial, sob a denominação
"Fundo Rodoviário dos Estados e ,Municípios". Na mesma conta
serão depositadas quotas-partes relativas ao impôsto de consumo
cobrado sôbre os refinados nacionais. As quantias assim arrecadadas serão rateadas entre os Estados, Distrito Federal e Território do Acre, proporcionalmente ao consumo de cada espécie de produto nos respectivos territórios, para aplicação exclusiva no desenvolvimento e conservação de suas rêdes rodoviárias.

Essa notável lei marca, verdadeiramente, o início de sólida
política rodoviária, ao estabelecer que o impôsto cobrado sôbre o
combustível líquido deve ter obrigatória aplicação na construção
e conservação de rodovias.
O Decreto-lei n.º 2. 615, ao criar o impôsto único federal sôbre
os combustíveis e lubrificantes líquidos minerais, importados ou
produzidos no País, estabeleceu condição básica que viesse permitir, no futuro, a fixação em todo o território nacional de preços
tão uniformes quanto possível para os derivados do petróleo, de
que cogita o Decreto-lei n.º 395, de abril de 1938.
"De cunho político essencialmente nacionalista, a uniformização prevista dos preços do carburante e dos combustíveis líquidos, em geral, teria como conseqüência estimular o movimento migratório das populações litorâneas para o hinterland, pois que
viria facultar às regiões mediterrâneas menos desenvolvidas e
mais pobres, o gôzo de uma parcela dos benefícios e vantagens
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inerentes a zonas, que, por mera fatalidade geográfica, são mais
acessíveis e, por isso mesmo, melhor aproveitadas e mais ricas.
A paridade de condições sociais e econômicas que, resultasse imediatamente da almejada uniformização do custo dos transportes,
contribuiria, de seu turno, para robustecer os vínculos que já
unem os habitantes e as regiões mais diversas do País".
Ademais, "o comércio importador e distribuidor foi, por igual,
amplamente beneficiado pela simplificação do regime tributário,
pela unificação dos impostos e taxas, e, em particular, pela eliminação dos numerosos tropeços e controvérsias que, via de regra,
surgem na interpretação e aplicação das leis fiscais". (Exposição
de Motivos n. 0 1.177, de 18-7-39, do Conselho Nacional do Petróleo ao Presidente da República).
Cumpre-nos, ainda, pedir especialmente a atenção para o fato
do Decreto-lei n. 0 2. 615 haver fixado o regime fiscal em que deveria nascer a indústria nacional de refinação do petróleo.
Do exame das tarifas constantes do citado decreto-lei, verifica-se que o impôsto de consumo pago, pelo refinado nacional, ~
exatamente 75%(setenta e cinco por cento) dos direitos de importação para consumo cobrado aos refinados importados .

Há, portanto, para a indústria nacional uma proteção de apenas 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao similar importado.
O Decreto n. 0 8.463, de 27-12-1945 (Lei Joppert), aper·feiçoando o Decreto-lei n.º 2. 615, criou o Fundo Rodoviário
Nacional, com receita proveniente da arrecadação da totalidade
do :lmpôsto único federal sôbre combustíveis e lubrificantes líquido& minerais, destinando 40% ao custeio das rodovias federais e
os restantes 60% à conservação de rodovias estaduais e municipais.
Têm sido extraordinários os resultados colhidos com a criação
pelo CNP, do impôsto único e leis subseqüentes.
i!:sse impôsto proporcionou as seguintes arrecadações, a partir de 1946:
Cr$
1946
1947
1948
1949
1950

453. 939. 965,60
818. 569. 805,90
1. 080. 301. 647,90
1. 207. 040 .174,10
1.441. 401 . 736,50
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Tais receitas vêm sendo julgadas, entretanto, insuficientes
para atender a execução do Plano Rodoviário Nacional, com o
ritmo almejado, sobretudo no que se refere à pavimentação da rêde
existente. Por isso, transita no Congresso o Projeto n. 0 1.112-D,
de 1949, pelo qual os derivados do petróleo importados e os produzidos no País terão as suas tributações majoradas, respeitada a
proteção estabelecida no Decreto-lei n.º 2. 615, de 1940. Espera-se
que com a aprovação do Projeto n.º 1.112-B, haja um aumento
anual na arrecadação do impôsto único da ordem de ......... .
Cr$ 500. 000. 000,00.
Apreciemos no quadro a seguir o crescimento do consumo de
petróleo no Brasil, partindo de 1940 .
NúMEROS ÍNDICES DO CONSUMO TOTAL DE DERIVADOS
DE PETRÓLEO NO BRASIL

(Excluído o alfalto)
ANO

Número
fndioe

1940 ...•••.....•.••................•
1141. •.•••••••.•••..•...••....••••••
1942 ....•.•.••..•.•.................
1943 ...••....•.•.•..................
1944 ....•........•........•.........
1945. ··•·•··· ...................... .
1946 .•..••......•••.....•.•.....•...
1947 ....•.•....•....................
1948 ............................... .
9949 ............................... .
9150 ......••.•..•••.••••••..........

Ve.rie.ção

anual

100
104,8
86,.<;
80,6
84,0
105,4
151,8
189,0
214,5
252,3
299,1

+ 4,84
-17,48
- 6,83
4,16
+25,54
+44,05
+!M,46
+13,41
+17,72
+18,86

+

Barris/dia
32
33
27
26
27
34
49
60
69
81
96

280
842
927
018
225
021
008
993
175
435
560

Observaç!Ses
Ano base

consumo racionado

Do exame acima verifica-se que o consumo de derivados de
petróleo triplicou entre 1940 e 1950.
Apreciemos o volume e o valor dessa importação (em dólares):
Quantidade
(t)

1940 .................
(guerra)
1945 ................
1946 ................
1947 ................
1948 ................
1949 ................
1950 ................

Valor a bordo
no Brasil em
USI

1.274.197

28.000.000

960.763
1.647 .043
2.489.196
3.160:914
3.546.249
4.000.000

28.000.000
43.000.000
78.000.000
113.000.000
115.000.000
122.000.000
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Os dois últimos anos registam um aumento de consumo de
17,72% e 18,86%.
Vamos admitir um crescimento vegetativo anual de 15%
apenas.
Os consumos e custos seriam, na base dos preços vigentes:
1951
1952
1953
1954
1955
1956

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

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

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

t
4.600.000
5.290.000
6.083.500
6.996.000
8.045.400
9.252.200

Dólares

141.000.000
162.000.000
186.000.000
213.000.000
246.000.000
283.000.000

Os dados acima mostram que os refinados importados "postos a bordo Brasil" custaram 28 milhões de dólares em 1940 e 122
milhões em 1950.
Em 1955 terão dobrado de valor em relação a 1950, alcançando a impressionante cifra de 246 milhões de dólares. No período de dez anos (1940-1950) triplicou o volume, quintuplicou
<> valor.
O progresso do Brasil pode-se medir pelo consumo de energia, seja para criar, seja para fazer circular econômicamente a
riqueza produzida.
Para tal, necessitamos das três formas nobres ne energia: petróleo, carvão e eletricidade. No que tange a eletricidade, vivemos
no regime de consumo represado, racionado em todo o Brasil, com
as usinas em sobrecarga.
No que se refere a carvão, produzimos dois milhões de toneladas e importamos um milhão dos Estados Unidos. Para poder realizar modesto programa de expansão industrial carecemos de lavrar mais de um milhão de carvão nacional e importar mais meio
milhão de toneladas. O aparelhamento para atingir êsse resultado
requererá uma despesa da ordem de 20 milhões de dólares. De
qualquer maneira, todo o carvão importado é pago em dólares.
Detenhamo-nos na questão da importação de petróleo.
O crescimento do valor da importação de refinados é de tal
<>rdem que a cifra em dólares para pagá-la vai se tornando intolerável, sobretudo porque o valor da exportação não cresce no
mesmo ritmo.

-

695-

Corremos o risco de sermos obrigados a limitar a importação
de refinados pela falta de dólares. Isso significaria racionamento,
parada no crescimento e expansão industrial, além do entorpecimento dos transportes, aumentando o pauperrismo.
Qual o remédio?
Implantar a indústria nacional da refinação e transportar o
cru em frota nacional.
Alguns economistas temem que a criação dessa in~ústria possa prejudicar a execução do Plano Rodoviário Nacional, visto os
refinados no País concorrerem para as rodovias com 75% das tarifas, enquanto os produtos importados pagam 100%.
Vamos demonstrar que a expansão da riqueza nacional e o
crescimento da rêde rodoviária só serão possíveis com a implantação da indústria nacional de refinados e a criação de uma frota, também brasileira, de navios-cisternas.
Para evidenciar o que se afirma, vamos admitir que a quantia
máxima disponível em dólares reservada à importação anual de
petróleo seja de US$ 150. 000. 000,00, que corresponde ao valor do
consumo previsto para princípios de 1952.
Sob o regime atual, isto é, importando refinados da Venezuela
em navios estrangeiros, poderemos obter com 150 milhões de dólares cêrca de 4. 892. 800 toneladas de produtos elaborados, que
pagando 100% de direitos de importação, renderão ........... .
Cr$ 1. 760. 959. 000,00 de impôsto único destinado a rodovias.
Se importássemos 80 % de cru da Arábia e 20 % de refinados
da Venezuela, em navios nacionais, os mesmos 150 milhões de
dólares dariam para adquirir 7. 443. 300 toneladas de óleo bruto
e refinados (consumo em meados de 1955), que produziriam
Cr$ 2.337 .344.000,00 de impôsto único.
Finalmente, se importássemos todo o óleo cru da Arábia em
navios-tanques nacionais, poderíamos comprar, ainda com os mesmos 150 milhões de dólares, 9. 182 .100 toneladas de cru (consumo
1956), que, refinados no País, pagando 75 % de impsto de consumo, renderiam Cr$ 2. 488 .181 . 000,00 para" a construção e conservação de rodovias .
Vê-se, portanto, que 150 milhões de dólares de refinados, importados em navios estrangeiros, pagando 100% de direitos de importação para consumo, produziriam Cr$ 1 . 760. 959 . 000,00 de impôsto único.
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Ao passo que os mesmos 150 milhões de dólares empregados
na importação de cru, em navios nacionais, produziriam ..... .
Cr$ 2. 488 .181 . 000,00 para o fundo rodoviário, embora pagando
apenas 75% de impôsto de consumo. Num caso importaríamos
4. 600. 000 toneladas de refinados e noutro caso 9 .182. 000 toneladas.
Se o projeto a que já aludimos fôr aprovado no Congresso, as
receitas para o fundo rodoviário passariam a ser nos casos exemplificados as seguintes:
De 1. 760. 959. 000 para 2. 551. 119. 000
De 2.337 .344.000 para 3 .420 .564. 000
De 2.488.181.000 para 3.575.429.000
Há, pois, conveniência em apressar a aprovação da lei que
prevê a alteração no regime fiscal dos derivados de petróleo. Em
rigor trata-se, não de um impôsto, mas de uma taxa, pois que o
total arrecadado destina-se a prestar serviço ao contribuinte.
O acréscimo, traduzindo-se em melhores estradas, representa
para o automobilista menor consumo de carburante, menor desgaste de pneus, menor uso de peças, maior rendimento final,
isto é, menor custo do frete. E' tributo que em tôda a parte é
bem recebido. Naturalmente, que não pode ser aumentado além
de certo justo limite, a partir do qual passa a ser oneroso, pois
excede o benefício proporcionado.
O quadro a seguir condensa as considerações abordadas .
TIPOS

DE

IMPORTAÇÃO

Número
Quantidade
índice
quo.ntidade toneladas

IMPOSTO

ÚNICO

Atual
Milho.res
de cruzs.

Projeto
já no
Congresso

Dispêndio em
dólares

ANO BASE 1950
Refinados da zona Venezuela........
Preço C. 1. F. em US ...........

100

4 000 000

1 439 632

2 047 940

122 627 !l00,00

1003 de refina.dos da zona Venezuela
Preço C. 1. F. em dólares ........

122 32

4 892 800

1 760 959

2 551119

150 000 00,00

803 de cru da Arábia, com importação
de 203 de refinado da Venezuela.
Frete em navioa nacionais ........

186 08

7 443 000

2 337 344

3 420 564

150 000 000,00

1003 de cru da Arábia - refinação
total nacional
Freta cru em navios nacionais .•••

2.29 65

9 182 100

2 488 181

3 575 429

Fina 1956
150 000 000,00
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Navios-tanques
Detenhamo-nos no transporte especializado marítimo, isto é, .
nos navios-tanques.
Na guerra passada o Brasil sofreu fundamente em tôda a sua
economia devido ao racionamento dos combustíveis líquidos. Entretanto, não houve falta nas fontes, nem de refinados, nem de
óleo cru. Houve, sim, crise de navios-tanques. A Venezuela, o
maior exportador de petróleo do mundo, sofreu a crise decorrente
do decréscimo de exportação, oriundo da carência de barcos.
Atualmente transportam derivados de petróleo para o Brasil
navios de tôdas as bandeiras, exatamente como na guerra passada. Apenas deflagrado o último conflito, todos os governos chamaram a si os barcos-cisternas para utilizá-los, seja para formar estoques, seja para atender ao maior consumo de petróleo conseqüente à guerra, seja para subtraí-los à ação submarina. Ao mesmo tempo os fretes e seguros para o óleo subiram mais do que
quaisquer outros, porque desde o início da guerra os submarinos
tiveram instruções para atacar de preferência êsses barcos, porque cessado o afluxo de petróleo, cessaria a própria guerra.
Ficou por isso o País na situação que todos conhecemos, mendigando dos aliados escassos suprimentos porque não possuíamos
frota própria de petroleiros. Fala-se, e para muitos parece inevitável, em novo conflito. Qual a situação do País para enfrentá-lo
no que tange ao transporte marítimo especializado?
O Govêrno do General Dutra, premido por movimento de opinião pública, resolveu transformar saldos em moedas inconversíveis, em 22 navios-tanques, abaixo especificados:
Longo curso
P. Dutra - em serviço
1 - Suécia
16.300
5 - Suécia
em construção
16.300
51
1 abril
Entregas:
1 julho 51
1 dez.o
51
1 abril
52
1 junho 52
1 dez. 0
51
1 junho 51
1 abril 52
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4 -

Inglaterra

16.500
Entregas:

2 -

Holanda

20. ooo
Entrega:

Cabotagem

1 9 -

Suécia
Japão

1 . 200
2.000

em construção
51
1 dez.o
1 abril
52
2 junho 52
em construção
2 maio 52
Salte 50 - em serviço
4 já entregues Japão
5 serão entregues até fins
de abril

São 12 barcos de longo curso com 203. 800 toneladas e 10 de
cabotagem com 19. 200 toneladas . Custou essa frota ........... .
Cr$ 595. 000. 000,00, cêrca de 30 milhões de dólares, estando inteiramente paga. Já se acham em serviço um navio-tanque de 16.300
toneladas (Presidente Dutra) e o Salte 50, de cabotagem. Os demais desta classe acham-se prontos no Japão, em vias de viajarem
para o Brasil. Os de longo curso são capazes, em tempo de paz e
em condições ideais para o serviço, de transportar o cru necessário
ao suprimento da refinaria de Cubatão, isto é, 45. 000 barris diários.
O consumo em 1950 foi de 100. 000 barris diários e os previstos são:
1951
1952
1953
1954
1955

115. ooo ball"tis diários

132 .000
152.000
174.000
201.000

"

"

"
"

Ressalta a imperiosa necessidade de adquirirmos tonelagem
substancial de navios-cisternas, si quizermos escapar dos horrores
do racionamento do último conflito. Sem navios-tanques ficaremos de mãos e pés amarrados. Seria pueril pensar em cooperarmos na defesa do hemisfério, e inútil planejarmos qualquer desenvolvimento industrial, se o elemento vital e constante para criar
e fazer circular a riqueza não puder ser importado. Na guerra passada de nada valeram as promessas formais e solenes de nossos
aliados de que nos garantiriam os suprimentos de petróleo. Entretanto, nosso consumo àquela época não atingia 1,5 milhões de
toneladas. Hoje é três vêzes maior: cêrca de 4,5 milhões.
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A lenha que ainda possuíamos foi devastada. Nossas ferrovias
adquiriram principalmente locomotivas Diesel, que queimam, portanto, petróleo.
A construção de refinarias é inadiável, mas de nada valerão
sem os navios-tanques para abastecê-las. Com refinarias ou sem
elas, o certo que que os refinados ou o óleo bruto terão de chegar
até nós por via marítima.
Insistimos em que a constituição de uma frota nacional de
navios-tanques capaz de nos abastecer é condição preliminar para
sobrevivermos, si novo conflito deflagrar. Do ponto de vista econômico representa considerável economia de dólares, além de permitir a compra do petróleo onde nos fôr mais conveniente.
O binômio refinarias-navios-tanques foi admiràvelmente compreendido pelo então deputado, hoje Ministro da Fazenda, Sr. Horácio Láfer, em memorável discurso pronunciado na Câmara dos
Deputados, em 6 de julho de 1949. Disse S. Ex.ª:
"Nunca foi suficientemente explicado que 109 milhões de dólares que enviamos em 1949 para importação
de petróleo, 46 se destinaram a fretes ou mais ou menos
49% do total enviado. Outros 13 milhões ou mais ou
menos 12 % economizaríamos se tivéssemos refinarias, somente importando óleo cru. Logo, se comprarmos navios
petroleiros e instalarmos refinarias, economizaremos acima de 60% em divisas. Só em 1948 teríamos poupado
65 milhões de dólares.
E a nossa importação marcha neste setor ràpidamente para 150 milhões de dólares. A descoberta do petróleo
será a vitória final, mas, esperando êste dia imprevisível,
providenciemos sôbre o que está em nossas mãos resolver
e que nos poupará mais de 60 % das divisas que o petróleo consome."
Mais adiante disse ainda S. Ex.ª, de maneira lapidar:
"Digamos todos ao Govêrno e ao Brasil, que o problema de instalação de refinarias e de aquisição de navios petroleiros não pode ser mais protelado."
Pesquisa

A pesquisa do petróleo constitui a parte eleatória do negócio.
Não basta procurá-lo. E' preciso que exista, e que se o ache. No

-

701 -

barris, vendendo os refinados pelo mesmo preço e realizando lucros substanciais.
Naturalmente, que os benefícios referidos quase desaparecem
se o refinador fôr o truste, que procura deixar no exterior os proventos do negócio, além de reclamar a fixação de um preço exagerado para os refinados .
Dir-se-á que o truste pode também ser obrigado a pesquisar,
invertendo compulsàriamente parte dos reduzidos lucros declarados. Acontece que o negócio dos cartéis é de âmbito internacional.
No momento há excesso de cru no mundo, produzido a baixo preço
em certos setores e mercê de grandes inversões dos grupos monopolizadores. Não existe nenhum interêsse real em pesquisar e
muito menos lavrar no Brasil, onde nem sequer se sabe ainda onde
está o petróleo. O interêsse em obter grandes áreas para pesquisa
visa unicamente assegurar reservas de zonas potencialmente petrolíferas para utilização oportuna, quando o mercado internacional reclamar a localização de novas jazidas para substituir as
outras esgotadas. Os interêsses do Govêrno e pesquisadores particulares brasileiros não são os mesmos dos trustes, quando se trata
de pesquisa.
Esquisto betuminoso -

Bolívia-Mataripe

Existe esquisto abundante no vale do Paraíba. Sua exploração

é onerosa, pois os produtos obtidos são sensivelmente mais caros

do que os de petróleo do poço. Alega-se que as jazidas que se pretende explorar estão entre Rio e São Paulo, portanto eqüidistantes
dos centros principais de consumo e vale a pena pagar caro, mas
possuir uma parcela de óleo que independa do transporte marítimo.
Cogita-se de montar uma destilaria para obter 10. 000 barris
diários de petróleo bruto, pobre em gasolina.
A firma Foster Wheeler Corp. em está interessada em f abricar e montar os equipamentos. O certo, porém, é que no mundo
ainda não existe nenhuma refinaria de esquisto com essa capacidade. Há usinas pilotos nos Estados Unidos e algumas na Europa,
mas de pequeno porte e geralmente visando obter outros produtos
que não gasolina. Nem mesmo existe certeza de êxito técnico em
usina dêsse tamanho.
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Talvez fôsse mais acertado elevar a capacidade da refinaria de
Mataripe, não para 5 . 000 barris diários como se pretende, mas
para 10. 000 ou 15. 000, trabalhando em tempo de paz com 5. 000
barris de cru nacional e importando o restante.
Caso a guerra traga o bloqueio será então o momento de usar
as nossas reservas, enquanto perdurar a impossibilidade de importar. Gastaríamos dólares com reprodução certa e econômica. Outra possibilidade muito descurada é a conclusão da ferrovia Brasil-Bolívia, cuja construção se arrasta em ritmo lento. Receberíamos cru da Bolívia por êsse meio. Alega-se que o transporte em
vagões-tanques onera o produto. E' verdade. Mas inicialmente
não haveria volume a importar que justifique um oleoduto. Por
outro lado, o objetivo é trocar com a Bolívia produtos manufatura..,
dos brasileiros por seu petróleo. A diferença de preço poderia desaparecer na operação de troca. A ferrovia é pois, indispensável
para a nossa exportação.
A Bolívia, a Bahia e o esquisto são as únicas fontes capazes de
nos assegurar parcelas de petróleo sem depender de bloqueio marítimo. Os tratados com a Bolívia devem merecer acurado exame,
de modo que o problema da ferrovia forme um todo com a questão
do petróleo .
Vantagens para justificar a montagem de refinarias no Brasil

a) A indústria da refinação deve preceder a descoberta do
petróleo. O Brasil encontrou o óleo em 1939. Sàmente em fins
de 1950 pôde industrializá-lo, porque não possuía a indústria do
refino.
b) impossibilidade de tornar grandes estoques de refinados,
porque:
1 - alguns dêles são deterioráveis (as gasolinas comuns importadas pelo Brasil têm duração de 3 a 6 meses).
2 - o alto custo da maioria dos refinados exigiria imobilizações superiores à nossas possibilidades, além de onerar
os produtos .
3 - parques de armazenamentos mais caros, porque diversificados.
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as perdas por evaporação de alguns refinados são sensíveis .
.e) O cru custa menos do que os refinados como já se mostrou no princípio.
d) E' mais fácil adquirir cru do que refinados.
e) Em tempo de guerra o cru pode ser comprado em fontes
não bloqueadas, ao passo que os refinados terão de ser buscados
onde houver refinarias.
No último conflito nossos escassos e velhos navios-tanques
foram obrigados a trazer refinados através o Mar das Caraíbas,
infestado de submarinos, quando poderiam ir ao Pacífico, via Magalhães, onde, entretanto, só havia cru.
f) A implantação da indústria do fracionamento do óleo.
amplia de tal maneira as possibilidades do volume de cru a importar, dentro de nossas disponibilidades em dólares, que a arrecadação do impôsto de consumo destinado à construção de rodovias
excederá o montante dos direitos aduaneiros para o mesmo fim,
como se demonstrou acima.
g) Somente com estoques de óleo bruto, que se conservam
indefinidamente e sem perdas, é possível planejar a defesa nacional.
h) Maior emprêgo.
i) Mercados novos para os produtos siderúrgicos nacionais
e indústrias subsidiárias.
j) Frete do cru menor do que dos refinados.
k) Produção de refinados nas proporções reclamadas pelos
mercados de paz ou guerra.
l) Não é possível controlar preços de refinados importados.
1i:les nos são impostos pelo truste. E' sempre possível fazê-lo, desde
que a indústria esteja, de fato, na mão de brasileiros.
m) Com os lucros da refinação cobrem-se as despesas da
pesquisa e as inversões para o desenvolvimento da lavra.
n) Uma indústria verdadeiramente nacional de refinados,
(Estado ou brasileiros natos, não testa-de-ferro), permitiria convênios com govêrnos, como da Venezuela e México, em que receberíamos petróleo bruto em troca de nossos produtos. A Argentina
mantém ajustes dêsse tipo com a Venezuela, de quem recebe pe-

