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E com grata satisfação que apresento esta obra. fruto de 
criteriosa pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa 

e Documentação de História Contemporãnea do Brasil 
(CPDOCI da Fundação Getulio Vargas. e que registra. de 
forma concisa porém abrangente. a evolução das atividades 
de exploração. refino e comerclalização de petróleo no país. 
A histórta dessas atividades está intlmamente ligada ã da 
PETROBRÁS; empresa de economia mista criada em 1953 
para exercê-Ias. 

O relato dos debates públicos e no Congresso. assiIn como 
das campanhas populares e editoriais sobre a questão do 
petróleo e da forma Jurídica que serta adotada para a 
exploração e industrialização. constitui capítulo bastante 
esclarecedor. 

Assim. este livro representa um documento de valor para 
o conhecimento de como se desenvolveu a indústria do 
petróleo no Brasil. registrando depoiInentos e opiniões de 
destacados partlclpantes dessa história. 

Leitores que também tenham tomado parte em atividades 
ou eventos abordados neste livro poderão discordar. aqui e 
ali. de Interpretações ou conceitos apresentados. mas serão 
apenas discordànclas de ponto de vista ou decorrentes de 
conhecimento mais ou menos aprofundado do assunto 
tratado. Entretanto. nenhuma dessas divergências será de 
porte a desmerecer e alterar a análise feita e o conteúdo do 
trabalho. realizado com singular compreensão das infor
mações reunidas. 

É portanto bastante oportuna a divulgação deste traba
lho. que virá esclarecer vários aspectos da razão da exis
tência do monopólio e da atuação da PETROBRÁS. no 
momento em que tais assuntos estão em pauta para reava
liação. 

Haroldo Ramos da Silva 
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Apresentação 

O 
livro que ora vem a público é o mais recente desdobra
mento do projeto Memória do Setor Petrolífero Brasi

leiro: a História da PETROBRÁS. Este projeto foi 
desenvolvido através de um convênio entre o Centro de 
Pesquisa e Documentação em Hlstórta Contemporãnea do 
Brasil (CPDOC). Instituto da Fundação Getulio Vargas. e o 
Serviço de Comunicação Social (SERCOM) da Petróleo Bra
sileiro S.A. (PE1ROBRÂS). entre 1 987 e 1990. 

A principIo o projeto prevlu a elaboração de um banco de 
enlrevlstaS cujo objetivo era resgatar a trajetória do setor 
petrolifcro no Brasil. com destaque para a h1stór1a da 
PETROBRÁS. Nesse sentido. foram realizadas entrevistas 
com 38 atores consIderados slgn11l.catlvos para essa trajetó
ria num total de 202 horas gravadas: políticos. empresários. 
ex-presidentes da companhia. diretores e técnicos. 

O banco de entrevistas foi estruturado por temas e segun
do uma periodtzação que tomou como marco divisor a 
criação da PE1ROBRÁS. Para o penodo antertor ã sua 
existência. construÍlnos os seguintes blocos temáticos: as 
agéncias estatais Vinculadas ao setor. o refino privado e a 
campanha O Petróleo é Nosso. Já para o momento postertor. 
definImos os blocos por área de atuação da companhia 
(refino. comércio e distrtbutção. geologia. perfuração e pro
dução). por atividades de suporte (formação de recursos 
humanos e pesquisa tecnológica. admln1stração e finanças) 
e abrtmos ainda um bloco referente à atuação sindical. Neste 
segundo conjunto de depoimentos. a ênfase acabou recaIn
do nas fases de Implantação e consolidação da companhia. 
ou seja. de meados dos anos 50 até o fina1 dos anos 60. 

Ainda antes do término da prtmelra fase do projeto. a 
pedido da PE1ROBRÁS. foi organtzado e publicado um 
catálogo - Memória da Petrobrás: aceroo de depoimentos 
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(Rio de Janeiro. PETROBRÁS. 1988) - que reuniu os 23 
sumártos das entrevistas até então realizadas. acompa
nhados de pequena biografia de cada depoente e de uma 
cronologia sobre a história do setor petrolífero. Todo esse 
trabalho encontra-se aberto ao público tanto no CPDOC -
onde pesquisadores têm acesso às ttanscrtções das 
entrevistas -. quanto na PETROBRAs - onde as fitas 
gravadas estão disponíveis para os funcionàrtos da empre
sa. 

Numa segunda fase do projeto. a próprta PETROBRAs 
manifestou o desejo de que o trabalho do CPDOC explorasse 
as entrevistas jà produzidas. traduzindo-se na elaboração 
de um livro que mantivesse basicamente o objetivo ortginal: 
realizar uma história do setor petrolífero no Brasil. 

Antes mesmo de definirmos o seu público-alvo. o seu 
conteúdo específico e a sua forma. estàvamos certos da 
carência de textos com as características do que pretendía
mos realizar. A despeito do número expressivo de títulos 
sobre o tema. boa parte deles se dedlca a tópicos específicos 
- como a campanha O Petróleo é Nosso; o comportamento 
das grandes companlúas estrangeiras numa dada conjun
tura; os pioneiros na exploração de petróleo no Brasil e no 
mundo -. sendo comum o tom de "denúncia" ou de defesa 
à outTance de um ponto de vista IdeolÓgico. Não era o nosso 
caso. pois pretendíamos que o livro traçasse um amplo 
painel histórico da "questão do petróleo" no Brasil. ao 
mesmo tempo destacando e explicando sua tmportància 
específica na economia e na política brasilttira. 

A partir dessa avaliação bibliogràfica e dessa proposta de 
fundo começamos a pensar nos contornos específicos do 
livro. Nas dlscussões entre a equipe do CPDOC e a dlreção 
do SERCOM. ficou definido que deveríamo$ apresentar um 
texto que pudesse agradar não só a um público es
pecializado. mas que atingisse um universo mais amplo de 
leitores. Identificados como estudantes e lnteressados no 
assunto. Esta dlversldade e o grande númeI10 de leitores não 
deveriam nem poderiam preJudlcar a qualidade do texto. 
mas certamente precisariam ser levados em conta para a 
determinação de sua montagem e. sobretudo. a construção 
de sua linguagem. Dessa maneira. o livro terta como mo-
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mento central a crtação da PE1ROBRÁS. recuando e avan
çando no tempo para compor o percurso dos debates. das 
dificuldades e das "soluções" encontradas. bem como para 
reconstituir o papel dos atores e da lógica de suas escolhas. 
Ou seja. o prtncipal objetivo deste texto é oferecer ao público 
uma análise que busca abrtr questões ao recompor a traje
tórta do setor petrolífero brasileiro. 

Vale acrescentar que. além das entrevistas real1za.das. 
fonte prtmordia1 no que se refere à PETROBRÁS. consul
tamos muitas outras fontes prtmàrtas para trabalhar com a 
histórta do setor petrolífero: arquivos prtvados de persona
lidades que tiveram atuação relevante na àrea; arquivos 
públicos corno o do Conselho Federal de Comércio Extertor 
(CFCEl e o da Junta Comercial do Rio de Janeiro. artigos e 
livros de época. além de documentos da próprta companhia. 
corno os relatórtos dos técnicos do departamento de explo
ração e outros. 

Tendo em mente essas diretrizes gerais é que foi organi
zada a estrutura do livro. A concepção adotada foi a se
guinte: 1)  recompor a trajetórta das atividades-fim da 
PE1ROBRÃS (refino. comércio. prospecção e produção de 
petróleo) antes da existência da companhia: 2) dedicar um 
capitulo às ortgens da campanha O Peu-6leo t Nosso e li 
discussão no Congresso que resultou na Lei o" 2.004, que 
tnsUtulu o monopólio e crtou a PE"mOBRÁS: 3) tratar do 
desenvolvimento de cada atividade acima destacada dentro 
da PE1ROBRÁS. deixando em plano secundárto as iniciati
vas prtvadas que subsistlram ao monopólio (refinartas e 
dlstrtbuidoms de dertvados): e 4) finalizar com um capítulo 
sobre a evolução da estrutura administrativa da companhia 
e o aparectmento das subsldiártas. 

Desse esquema resultaram sete capítulos. O prtmeiro. 
referente ã explomção de petróleo antes da crtação da 
PE1ROBRÁS. foi confeccionado em duas partes. Na prtmel
ra. são apresentadas as Iniciativas pioneiras para encontrar 
petróleo. asstm como o regime legal vigente para o exercício 
dessa atividade dumnte o lmpérto e a República Velha. Na 
segunda. são destacados: a regulação e a Intervenção direta 
do Estado na atividade nas décadas de 30 e 40: os conflitos 
entre o capital prtvado nacional e os técnicos do Departa-
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menta Nacional da Produção Mineral (DNPMJ; e a ação do 
Conselho Nacional do Petróleo (CNPl e dos particulares até 
a criação da PETROBRÁS. 

O segundo capítulo, referente à atividade de comércio de 
petróleo e derivados, foi também dividido em duas partes. 
Trata-se de acompanhar a formação do mercado de deriva
dos de petróleo no Brasil, que se estruturou entre a segunda 
metade do século passado e o final dos anos 20, e, em 
seguida, de discorrer sobre a interferência do Estado na 
atividade, através de uma legislação reguladora, a partir dos 
anos 30 e 40. Este capitulo fornece ainda um painel dessa 
legislação, Implantada durante o Estado Novo, e que persis
tiu. em linhas gerais, até o governo Collor. Com respeito a 
esse aspecto, foi dado destaque à Lei do Imposto Único, que 
nos anos 50 seria transformado numa das principaiS fontes 
de recursos para a PETROBRÁS. 

O terceiro capitulo, que se refere à atividade de refino, 
registra o surgimento das primeiras destilarias de petróleo 
nos anos 30 e aponta o Impacto da regulamentação estatal 
sobre elas durante o Estado Novo. Também analisa, porme
nOrizadamente, a política e as realizações po CNP na área 
do refino, desde a criação desse órgão até o início do segundo 
governo Vargas. 

O quarto capítulo, O Petróleo é Nosso - a memorável 
campanha, recua aos anos 30 para explícar as origens e o 
teor dos argumentos da campanha, centramdo-se na Utera
tura nacional e internacional lançada no B�asil por volta de 
1936. Boa parte dessa literatura está d(j algurn.a fonna 
Ugada à figura do escritor e empresário Monteiro Labato. 
1\lIles de recompor o U10VUIl':l .) ·1.1 ampiUlha em suas 
dlfrrt'nl.es 1"�f>S, di .. " "pro\·, .. ;il" .Ia Lei n' 2.0(H, de 1953. 
foram tlllal1sadas .• 1<- tonua glohal. l\ ação do CNP (' a reação 
ri" cada um dos atores a poUw-" ti, órl1'ào COTn rt:l"çiio /I 
essa política, são destacados os conllitos entre a primeira 
dJreção do CNP e o empresariado privado. além das reali
zações desse órgão na área exploratÓria dllrante o Estado 
Novo. 

O quinto capítulo focaliza Justamente a tu-ea de explora
ção da PETROBRÁS. periodJzando sua trajetÓria em três 
fases bem marcadas. A primeira, de 1954 a 1964, com-
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preende as administrações Walter Llnk e Pedro de Moura; 
comparam-se e aval1am-se os diagnósticos e as perspectivas 
de descobertas formuladas, bem como os resultados então 
alcançados. O segundo período, entre 1965 e 1974, refere-se 
à reonentação da política exploratórta em direção ao mar: 
analisam-se o problema da capacitação tecnológica, da 
formação de novos quadros e o contexto político na ocasião 
das pr1meiras descobertas na plataforma continental brasi
leira. A última fase, de 1975 a 1985, aponta o sucesso dos 
técnicos da companhia tanto no mar quanto na terra e as 
oscilações na política de investimentos para exploração e 
produção de petróleo. 

O sexto capítulo, sobre a PETROBRÁS no comércio e no 
refmo de petróleo, estã subdividido em quatro itens. De 
início, procura-se oferecer ao leitor um panorama evolutivo 
da organização dessas áreas na PETROBRÁS. Nos demais 
tópicos são tratados em especial alguns temas ou conJun
turas cruc1als na trBJetórta das atividades de refino e comér
cio da companhia. Assim sendo, o segundo item traça um 
quadro evolutivo das atividades da companhia no mercado 
internacional, antes e depois da decretação do monopólio 
estatal sobre a importação de petróleo e dertvados, fato 
ocorrido em 1963.AseguIr,destaca-sea entrada daPE1ROBRÁS 
na distribuição de derivados e acompanha-se o de
senvolvimento da atividade dentro da companhia, até a 
crtaçào da subsldlárta BR-Dlstribuldora. O último Item 
focaliza a questão da auto-suficiência no refino. Nessa 
questão. destaca-se a relação entre a política do governo e 
a da companhia nos anos JK. a dlverslllcação na produção 
de derivados e a regionalização da estrutura de refino nos 
anos 60 e 70. Tendo em vista os objetivos do livro, as 
prtnclpals Informações sobre as refinarias da PETROBRÁS, 
bem como as do setor prtvado, foram condensadas num 
quadro geral que segue em anexo. 

O sétimo e último capítulo destaca as vantagens e as 
dificuldades que advieram da concepção de empresa opera
dora que a lei n2 2.004 fixou para a PETROBRÁS. Também 
aponta e aval1a os reflexos dessa concepção no Plano Básico 
de Organização da Companhia, elaborado por HélJo Beltrão 
nos anos 50. Além disso, loca1Jza e discute a emergência de 
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um novo modelo organizacional durante a primeira metade 
dos anos 60, fato que só se materializou na segunda metade 
da década. Por último, analisa a constituição de cada uma 
das empresas subsidiãrias procurando distinguir as duas 
lógicas que teriam presidido a esse processo: a lógica em

presartal, de uma empresa de petróleo que deseja expandir 
suas atividades em áreas correlatas; e a lógica do governo, 
que impõe à empresa diretrizes alheias às suas prioridades. 

Desejo enfatizar que tanto o banco de entrevistas quanto 
o livro foram concebidos como trabalhos que podem e devem 
ser expandidos. nào esgotando as vtTtualidades do tema. 

Espero que outros pontos. que não foram privilegiados no 
livro, e perspectivas diversas daquela adotada pelos autores 
do trabalho venham a ser acrescentados ao debate. Nesse 
sentido, gostaria de ressaltar o empenho de ambos - José 
Luciano de Mattos Dias e Marta Ana Quagllno - durante 
toda a execução do projeto Memória do Setor Petrolifero: a 
História da PETROBRÁS. Como coordenac\pra do setor de 
História Oral do CPDOC, coube a mim dirlgÚ a segunda fase 
deste trabalho. orientando a estruturação e realização do 
livro e acompanhando os procedimentos que resultaram em 
sua publicação. 

Mas tudo não seria possível sem o apolo de Marcia Antico 
Prata. coordenadora do Projeto Memória 4a PETROBRÁS, 
de Maria de Fátima Albuquerque Penna E}ranca. chefe do 
Setor de Recursos Impressos e de Luis Evânio Dias Couto. 
superintendente do Serviço de Relações Institucionais da 
PETROBRÁS. que garantiram a continui�ade do projeto, 
assegurando sua conclusão. Também faço questão de men
cionar 05 nomes de Guilherme Duque Estjrada, Celso Luiz 
Mansur e Joaquim Paulo dos Reis Guerr� , da Direção do 
SERCOM ã época que o projeto foi estrutu�ado e teve lIÚClo. 
Não poderia porém deixar de destacar o eII)penho de Genny 
da Silva Peres, uma Incansável batalhaklora a favor da 
preservação da memória histórica da PETROBRÁS. Agrade
ço Igualmente as sugestóes que recebemos de Walter 
Gomes, da Assessoria do SERCOM. de Mãrio Lima, assessor 
parlamentar da PETROBRÁS, e de Joaquim Caetano Gentil 
Neto. 
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Também gostaria de agradecer a Luiz Simões Lopes. 
presIdente de honra da FGV. e à diretora do CPDOC. Alz1ra 
Alves de Abreu. pelo apolo institucIonal que o projeto rece
beu durnnte toda sua execução. 

Mas o nosso malor débito é para com os entrevistados. 
pela colaboração e pela pacIência que tiveram conosco. 
respondendo a nossas perguntas e socIalizando sua expe" 
rlêncla de vida. Sem eles. certamente. este llvro teria sido 
multo diferente. 

Rio de JaneIro. 12 de setembro de 1991 

Angela de Castro Gomes 
Coordenadora do Setor de HIstória Oral 
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Um difi.ci.l petróleo: a 
exploração antes da 
PETROBRÁS 

1.1 Gás e luz: petróleo DO Império do BJ'IllJU 
� 

E corrente considerar-se que a primeira menção à explo
ração de petróleo no Brasil data do ano de 1864. 

Tratava-se do Decreto n· 3.352-A. de 30 de junho daquele 
ano. que concedJa a Thomas Denny Sargeni a pennlssão. 
pelo prazo de 90 anos. para. por sL mesmo ou por m(!lo de 
uma cempanhla. cxtraJ:r turfa. petróleo e outros mLncrals 
nas comarcas de Camamu e nhêu..'\. na provínCIa da Bahia_ 

A concessão de Sargent constitula-se numa das primeiraS 
tentativas de exploração de eombusüvels minerais na Ba
hia. Sem fundamento aparente � qualquer Investigação 
mais detalhada das condlçõcs geol6glcas da reg1.ão ou da 
natureza exata das l'Ventuals .Jazidas e prejudicada pela 
relativa ausência de indícios superficlals - decisivos em 
reglões Inexploradas -. essa concessão era bastante vsgll 
quanto aos mJ.netals pesquJsados ou quanto às técnicas 
empregadas. Por ou lro lado. em no lAvei o formalis:mo tiO 
que dJz!a respeito aos prazos pard inicIo da mtneração. ã 
demarcação das datas a serem exploradas. li. lavra e aos 
demals dlreitos e obrl�ÕCs do concesslonãrlo. 

Atraidos pela presença de rochas betum1nosas ou pJrobe
tuminosas. utilizadas na fabricação de óleo ou gás de !tu
mLnação e lubrl.OcanLes. os ped1dos de concessão envolviam 
1nd1scrim.lnadamente também o cruvâ.o. para a Indústria e 
para os transportes. e mesmo o petróleo. ainda uma novi
dade no ano de 1864. A partir de meados da década de 1870. 
no entanto. um melhor conhecimento da situação Já deter-



minava uma diferenciação mals cuidadosa dos rnlnerals 
pesquisados e das condições de exploração. I 

A legislação de minas do período imperial. por sua vez. 
não se sustentava em nenhum código legal específico. sendo 
definida em seus aspectos fundamentais pelo texto cons
lJIucInOIlJ (I!- 1824 .. pela te! dr Trn-;.I� ti" 1 Ró(] 'O prhlt'lplo 
haS1C(1 estabelecia 'ille o sub>oolo " IIstlltli,. 1'''''Jlrlt· "1(11" -lo 
Estallo. podendo eolu"ulIl(o ser n:l'lllr,\do pnr partk Ud.CêS 
i\ proprt .. ,ladC' tia 'lupr-rll(·le. cf.'"'''' Illanelra lIao �ar"nlla 
'1\ • .,lr.I\leJ dlrdto .. "p('etal. ""nllr "hrw.atona a l\llorlZaÇào 

Imperial para a prospecção e lavra de recursos rnlnerals. 

Ocupando-se. porém. tradicionalmente de pedras e me
tais preciosos. bem como de minéI10s Jà conhecidos. a 
exploração de combustíveis rnlnerals. em geral. ou de petró
leo. em particular. representava grande novidade para a 
tarefa de regulamentação. A legislação foi-se formando. 
assim. ao sabor dos problemas e das dificuldades concretas 
gerados por essas pI1meiras iniciativas. 

A regulamentação anexa ao decreto de Sargento por exem
plo. era bastante extensa. Envolvia a afirmação de plenos 
direitos de propriedade da mina; a permissão para a de
sapropliação das terras de propliedade de terceIros; a isen
çuo dto Imposlo" par./ a hllpul1./, ,j.. I .. t"rlllJpam"l1lo� (' para 
li ""p<lrtilÇ.10 d,- fIIrf •• " petrók"., ck!<:nnllliJ"" li" condlçóel:; 
de dpsl'mbarque .. tramóportt" do" "'lu lp:HII"1I10" Es
t"IJ('I"cla pnü'..os oAldo,", para" lIudr 'Ia ""-]1101'1";'\0 pllra a 
d("m"J'l'a�ão <.las ,IHta� mlllt'f .,1' , r.lr, . l." r d",uva 
Certamente com o objetivo de evitar compUç-aç-ops locals. o 
decreto Isentava os trabalhadores emprcl!atlos na pesquisa 
ou na lavra de recrutamento para a Guarda Nacional. 
Também fixava a quantia de 2 m1l réIs. a srr paga por cada 
data mineral demarcada. um Imposto de �% sobre os ren
dimentos líquidos da exploração de pl:tró!,'Q. turfa e outros 
minerals. e de 5% sobre os rendimentos líquIdos da explo
ração de metais preciosos eventualmente encontrados.3 As 
despesas de prospecção correliam por conta do conces
slonmo. 

Além ilisso. a regulamentação determin"lva a contratação 
de um engenheiro de minas. sendo que a .tKtração de turfa 
e de petróleo só poderia ser iniciada depots que a autoridade 



local comprovasse que a lavra não acarretaria danos am
bientais. estando Igualmente proibidas obras que alteras
sem o curso de dos. Além disso. talvez pretendendo que a 
exploração de petróleo não competisse com as demais ativi
dades econômicas locais por uma mão-de-obra progres
sivamente escassa - apôs a extinção do tráfico em 1850 - . 
estava proibido o trabalho escravo. 

Descontadas as alteraçôes nos prazos estipulados. atra
vés de decreto publicado em finais de 1865. pouco sabemos 
quanto às atividades efetivas da exploração previstas nesse 
pdmelro decreto. Por outro lado. conhecemos o suficiente 
acerca das pdmetras controvérsias legais relativas à pro
pdedade de eventuais Jazidas descobertas na vigência de 
concessões slmllares no mesmo período. 

A série de concessôes, na província da Bahia. para a 
pesquisa e a exploração de combustivels inicia-se prova
velmente com dois decretos datados de 2 de outubro de 
1858. O pdmelro, n" 2.266. concedia a José de Barros 
PImentel permissão para a exploração. por 30 anos, do 
bt.tum1rwus shalk (possivelmente shale. xisto, e não shalk 
como está no documento legal) às margens do rio Maraú. 
O segundo. n" 2.267, concedia os mesmos privilégios a 
Frededco Hamilton Southworth para a exploração de tllu· 
mlnattng vegetable tw:f. junto às margens do rio Acarai. 

Nào faziam menção explícita ao petróleo. Contudo. no 
decreto posterior. que continha a concessão de Sargento 
existia uma disposição estabelecendo que esta última não 
poderia prejudicar as duas pdmetras se estas Já houvessem 
Inlctado os seus trabalhos. Caso contrário. a preferência 
para a escolha dos lugares para a mineração de turfa e 
petróleo seda dada àquel/e dos tres concessionários que 
pdmelro deSignasse sua escolha frente ao presidente da 
província. 

Os problemas começam. logo em seguida. em uma outra 
direção. quando os proprietários das terras onde estariam 
localizadas as Jazidas - João da Costa Neto. João Antonio 
da Costa e Antonio Martins da Silva - protestam contra tais 
concessões, aflnnando serem, além de tudo. os verdadeirOS 
descobridores das jazldas.4 
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o conflito mais tmportante, no entanto, teria sua ortgem 
no decreto de 30 de junho de 1869, que concedia penn1ssão 
a Eduardo Pellew Wilson para a exploração de carvão. turfa 
e outros minerais, também às margens do rio Maraú, na 
Bahia. O prazo da concessão seria ampliado de 30 para 90 
anos e o cruvão seMa dela excluído por decreto de Janeiro do 
ano seguinte. 

O tenente-coronel Antonio Martins da Silva e alguns 
outros proprietários loca1s que tinham suas terras Incluídas 
na concessão apresentaram requertmento fonual ao tmpe
radar. Reclamavam o direito de descobridores do "carvão de 
pedra, turfa. petróleo e outros lIÚnerais na comarca de 
Camamu, na província da Bahia" e pediam que suas terras 
fossem excluídas da concessão feita a Wilson. 

A pretensão dos proprietários tomava necessária uma 
decisão explícita do governo tmperial quanto à legislação de 
minas. A solução de tais controvérsias acerca da proprte
dade das jazidas viria a ser definitivamente apresentada no 
Aviso n" 53, do MInistério da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas, datado de 7 de fevereiro de 1871. As definições 
oferecidas pelo Aviso sistematizavam os princípios dis
persos pelos vários textos legais: a descoberta de minerais 
não conferta qualquer direito de exploração. ainda que os 
descobridores fossem os proprietários dos �errenos onde se 
localizavam as Jazidas, e os depósitos minerais, ai Incluídos 
o carvão de pedra. o petróleo e xistos betwninosos, cons
tituíam proprtedade do Estado. 

A tais disposições de ordem geral ainda eram acrescenta
das a constatação de que os supostos esfor<tos explora tortos 
dos proprtetários dos terrenos não passavam de "tentativa 
passageira" e uma conseqüente diretriz de exploração e 
aproveitamento dos recursos minerais do pais. Ficava man
tido o prlv1légio concedido a Eduardo Pellew Wilson uma vez 
que não era de convenlêncla pública que as riquezas do 
"mencionado solo Jazam sepultadas nas entranhas da terra 
quando empreendedores ativos e capitais suficientes apare
cem para as aproveitar eficazmente". 

De posse de tal garantia, Wilson terta conseguido uma 
prorrogação de prazos para inicio da exploração em abrtl de 



1872 e terta iniciado á demarcação das 10 datas mJnerals 
que lhe foram concedidas em setembro de 1873.5 

A histárta das conce.ssões de Wilson não tennina. contu
do, como mais um acontecimento restrtto ao mundo dos 
decretos oficiais. Em dezembro de 1884. Wilson consegue 
transfertr as suas concessões no rto Maraú para Lord Wal
singham e Jobn Carneron Grant, que desde 1877 estavam 
associados na Jobn Grant and Company. Essa companJúa 
havia construído uma usina para fabricação de óleos para 
llumJnação, parafina, ácido sulfúrico e sabão, e, com a 
aquisição das jazidas descobertas por Wilson. transforma
se, em 1891, na CompanJúa Intemaclonal de Maraú. A 
produção de óleo para iluminação, inicialmente vendido 
com sucesso por toda a Bahia, estendeu-se, no entanto, por 
apenas dois anos. não resistindo à concorrência dos produ
tos Importados.6 

Uma outra série Importante de concessões contendo re
ferências à exploração de petróleo inicia-se um pouco mais 
tarde. na antiga província de São Paulo. estendendo-se 
também ao Paraná e a Santa Catarina. A essas concessões 
estiveram ligadas uma experiência de Industr1al1zação de 
combustíveis mJnerals anterior à da Bahia e uma iniciativa 
pioneira no campo da exploração de petróleo no país. 

A expansão da rede ferroviàrla e dos serviços urbanos em 
São Paulo, com multo mais força do que na Bahia, aguçava 
o Interesse por combustíveis mJnerals. destacadamente o 
carvão. Já em 1856 era firmado um decreto permitindo a 
exploração deste últlmo, projeto associado à construção da 
Estrada de Ferro Jundiaí. 

A primeira referência ao petróleo, porém. data do ano de 
1871. Está contida no Decreto n" 4.755, de 9 de mala, que 
autorizava a exploração de vários mJnerals por Angelo Tho
maz do Amaral e Antonio Candido da Rocha, na freguesia 
de Iporanga, município de Xlrtrtca, em São Paulo. Não há, 
contudo. registro de exploração efetiva. Seguem-se, a partir 
de então. várlas outras concessões.' 

De todas elas, Interessa-nos, em prtmelro lugar. a que foi 
estabelecida pelo Decreto n" 8.365, de 3 1  de dezembro de 

�881. Seus beneflclàrlos, Domingos Moutlnho, José Rodol
pho Monteiro, Robert Normanton e Wl1l1am Bumett, rece-
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biam pennlssão para explorar combustíveis minerais no 
vale do Paraiba. Dessa vez, a exploração foi adiante e, com 
know·how escocês. iniciou-se a produção dt: gás de ilumi
nação a partir do xisto da reglão . Em 7 de setembro de 1882, 
a Cidade de Taubaté era iluminada com o emprego do gás aí 
produzido. Um conjunto de dificuldades téqnicas viria, no 
entanto, a interromper as atividades da usllila em 1 897, já 
sob governo republicanos 

Uma outra concessão se destaca, ainda que não por seus 
resultados concretos. Trata-se. além disso, de permissão 
para a lavra de carvão. No entanto, as terras envolvidas nas 
concessões para pesquisa e lavra estabelecidas pelos Decre
tos n' 5.0 1 4. de 1 7  de julho de 1 872, e n' 5.744. de 16 de 
setembro de 1 874. depOIS de mudarem de mãos algumas 
vezes. foram adquiridas por Eugênio Ferreira de Camargo, 
que ali realiza uma perfuração pioneira em 1 897.9 Desen
volvidas já sob a Repúbllca e sob sua espejoífica leglslação 
de minas, trataremos mais adiante das atlvidades de Ca
margo. 

Como vimos. não se pode falar estritamente de exploração 
de petróleo durante o ImpériO. Nenhuma sondagem efetiva 
foi realizada e as referências a tal atividad!l prendiam-se a 
outra ordem de Interesses. mesmo esses de, pouco sucesso. 

Tals referências resultavam. em sua malo)1a. da lnlclativa 
de Cidadãos britânicos. por vezes associados a brasileiros, 
que pretendiam lnlclar-se na produção de:gás para ilumi
nação de cidades fora do alcance das redes existentes no 
Rio de Janeiro e em São Paulo. de alguns produtos quirn1cos 
ou. eventualmente. de carvão para as fel(rovias e indús
trlas . lO 

Essas concessões voltavam-se para o I xisto e demals 
rochas plrobetum1nosas, de processamento já conheCido; 
para o carvão. cUJo consumo prosseguia em expansão; e a 
inclusão nelas do petróleo devia-se á presunção de sua 
associação com os dois primeiros. e a um conhecimento 
Incerto acerca do terreno explorado: qualquer mineral even
tualmente descoberto estar1a assim Incluído no tennos da 
concessão. 

Sobrevivendo às margens de um mercado abastecido por 
produtos Importados, com um conhecimento restrito das 
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caracteristicas dos depósitos minerais, essas atividades 
pioneiras não tardaram a sucumbir diante da concorrência 
ou de problemas técnicos. 

De qualquer modo, o Aviso Ministerial de 1871 iria definir 
o plano em que se moveriam os futuros interessados na 
exploração de petróleo: a disputa em torno da legislação de 
minas. Sem inequívocos indicios superficiais que tornassem 
pouco custosa a prospecção, sem descobertas acidentais 
que tornassem urgente a regulamentação da atividade, a 
d1ftcil geologia do pais limitaria, por muito tempo, todos os 
atos do conflito futuro a um único cenário: o dorrúnio da lei. 

1.2 A legislação liberal sob ataque: 1891-1930 

As idéias liberais e federativas, vitoriosas na Constituição 
republicana de 1891, viriam a modificar radicalmente as 
condições legais da atividade mineradora e, no seu bojo, da 
exploração de petróleo no pais. 

Especificamente, dois princípios destacavam-se no 
contexto geral do reordenamento Juridico determinado pela 
Constituição. Em primeiro lugar, estava a propriedade de 
minas. Estabelecia o texto constitucional que a propriedade 
do solo incluía a do subsolo. Inspirada claramente na 
legislação norte-americana sobre o assunto, a medida re
presentava grande ruptura com a tradição legal brasileira. 
Em segundo lugar, reduzia-se consideravelmente a exten
são das terras publicas sob a jurtsdição da União. As 
concessões para a exploração mineral passavam, dessa 
maneira, em larga mec\ida ao controle dos estados federa
dos. 

A um só tempo transferia-se para o proprtetárlo de terras 
um Imenso patrlmõnio e para os estados a responsabilidade 
pela política governamental de estimulo à mineração." 

As conseqüências efetivas dessa ampla desregulação 
mostraram-se, no entanto, com o passar do tempo, bastante 
preJuc\icials à atividade mineira. O vinculo entre a proprte
dade do solo e a do subsolo, por exemplo, teve o efeito de 
incluir as Jazidas minerais nas infinitas querelas que envol
viam trac\icionalmente a proprtedade de terras no Brasil: 
c\isputas entre herdeiros, incertezas quanto ao titulo de 
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posse ou conflito de linútes. Além disso. mesmo a hipótese 
do pagamento de royalties não diminuía a desconflança dos 
proprietários de terras quanto aos pesquisadores de miné
rios. Dispondo agora de amparo legal. a tendência, com o 
tempo, foi a de negar qualquer acesso à propriedade. Investir 
em mineração tornava-se, desse modo, uma atividade cer
cada de incertezas legais. 

No plano da administração pública, as novas res
ponsabilidades dos governos estaduais deram oportunidade 
a uma política de concessões que, na melhor das hipóteses, 
poderia ser classificada como pouco seletiva. No fmal da 
década de 20, a generosidade dos governos estaduais che
gava à imprensa sob a forma de escàndalos e denúncias de 
graves favorecimentos. 

O declin10 da atividade mineradora, contudo, só veio a ser 
percebido com o passar dos anos. e, no curto prazo. as 
medidas já descritas não pareciam totalmente descabidas. 

A iniciativa oficial da pesquisa geolÓgica, por exemplo, 
após o encerramento das atividades da Comissão Geológica 
do Império do Brasil 0875-77) havia-se transferido aos 
estados. Em 1886 era criada a Comissão Geográfica e 
Geológica da província de São Paulo. sendo então convidado 
para sua chefia um antigo membro da comissão imperial, o 
geólogo norte-americano Orvile Derby. A comíssão paulista 

já contava com alguns engenheiros de minas brasileiros, 
formados pela escola de Ouro Pretol2 Em :1890 é a vez de 
Minas Gerais criar sua Comissão Geográí\ca e Geológica, 
que dá início a trabalhos de reconhecimento e à confecção 
do mapa geolÓgico do estado. 

Além dessas atividades oficiais, em que ,,"S preocupações 
com o petróleo eram ainda pouco relevantes. a primeira 
lnlciativa real de exploração de petróleo no país ocorre 
precisamente sob esse novo quadro legal. 

Eugênio Ferreira de Camargo ( 1 869- 19 19). de conheCida 
família paulista, adquire em 1892 terren<l>s incluídos em 
uma antiga concessão para a exploraçãq de carvão em 
Bofete, São Paulo. Prosseguindo uma son4agem realizada 
pelo proprietãrio anterior, encontra vestigjios de óleo. Em 
seguida, contrata um cientista belga, Auguste Collon 



( l869-?). então vivendo em São Paulo. para que fizesse um 
relatório sobre as possibilidades petroliferas da região. 13 

Com as perspectivas favoráveis oferecidas pelo trabalho 
de Collon. Camargo leva adiante seu projeto. adquirindo 
uma sonda Keystone. com capacidade para perfurar 650 
metros. e contratando um sondador norte-americano. Artur 
Reardon. para conduzir a perfumção. Na locação definida 
por Collon. os trabalhos avançam no correr do ano de 1897, 
até a profundidade de 480 metros. tendo sido retirados do 
poço dois barris de óleo. Os gastos elevados e o pouco 
resultado obtido certamente detenninaram o abandono das 
atividades. 

Apesar de seu insucesso. a iniciativa pioneira de Camargo 
destaca -se sobretudo por seu caráter inteiramente privado. 
Conduzida segundo os prlncipios da legislação liberal. o 
explorador assumiu todos os custos técnicos e logisticos do 
empreendimento e patrocinou a investigação geológica que 
fundamentava o trabalho de perfuração. Seu brilho solitá
rio, no entanto. exibe os lim1tes Impostos desde entáo ã ação 
privada: a geologia dlficil e os altos custos da exploração. 

Esses ligeiros traços de atividade dos governos estaduais 
e de empreendedores privados não conseguiam esconder o 
Impacto negativo da legislação liberal sobre a mineração e 
o governo central foi lentamente retomando a iniciativa de 
regulação do setor mineiro." 

Já em 1901. encarregado por Alfredo Maia. ministro da 
Viação do governo Campos Sales. o engenheiro de minas 
Miguel Arrojado Usboa realiza um estudo relativo ás dificul
dades da mineração. As conclusões oferecidas ao ministro 
são inequívocas: é necessário regulamentar as disposições 
constitucionais. 

Em 1904. a partir de iniciativa do próprio presidente da 
República. Rodrigues Alves. Lauro Muller, então ministro da 
Viação. organiza a Missão White. Essa comissão. chefiada 
pelos geólogos norte-americanos Israel Charles Wh1te e 
David Wh1te. tinha a Incumbência de avaliar o potencial 
carbonifero do Sul do país. Ainda que não estivesse entre 
suas principais preocupações, o relatório final, datado de 
1908. apresentava o prtmelro diagnóstico global acerca das 
potencialidades petroliferas da região Sul. Em 1906. o 



ministro da Agricultura. Comércio e Obras Públicas. Miguel 
Calmon du ?in e Almeida. convida Orvile Derby para orga
nizar e chefiar o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. 15 
a Ser criado no ano seguinte. A regulamcnta<lão da atividade 
mineira teria de esperar alnda pelo ano de 1 9 1 5. quando é 
aprovada a chamada Lei Calógeras. a 6 de ja.nelro. 

A lei de 1 9 1 5  não faz referência direta ao petróleo. incluin
do na definição legal de minas apenas o item "óleos mine
rals-. Contudo. todo o seu primeiro titulo - Das Minas em 
Geral - apresenta um grande esforço legal para contornar 
os direitos absolutos do proprietário do sole>, estabelecidos 
na Constituição. Proibia-se a divisão da mina entre herdei
ros da propriedade do solo; permitia-se a adm.inistração 
direta das minas pelo governo federal se fosse da vontade 
do proprietãrlO e criava-se a figura do " inventor de minas-o 

Apesar da advertência de que só haveria pesquisa com a 
autorização do proprietãtio, previa a lei duas hipóteses caso 
o "inventor" descobrisse uma mina sem a autorização do 
proprletãrlo das terras onde ela estivesse. Na primeira. se o 
"inventor" afirmasse. reconhecidamente de boa-fé. desco
nhecer o proprietãtio. os resultados da e" .. ploração poderiam 
ser divididos em partes 19uals. Na segunda hJpótese. se o 
inventor explorasse sem autorização do proprietário . mesmo 
conhecendo·o. e fosse descoberta urna rrtina. teria direito ã 
restituição das despesas de exploração. O art. 1 7  chegava a 
prever que. caso o proprietário se recusasse a e"-plorar as 
minas. o inventor poderia requerer a des!llproprlação nos 
termos da leI. 

Completando esse esforço de contornar a; )eglslação Ube
ral. o decreto previa a criação de um Conselho Superior de 
Minas. órgão consultivo do governo federal. "Incumbido de 
estudar e emitir parecer sobre todas as qutstões técnicas. 
econõmicas e de direito privado referentes à mineração". 16 

Especificamente no que se refere a petrólleo. entretanto. 
as preocupações oflclals ,1r1am a ser dellnJtlvamente des
pertadas apenas pela experiência da I Guerra Mundial. Em 
primeiro lugar, pelas transformações que a tconomia brasi
leira vinha sofrendo desde os primeiros anOlS do século XX. 
com a aceleração do crescimento industrial e a necessidade 
de prOvisão interna de combustíveis m1nerals. Conseqüen-
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temente, enfrentavam-se sinais de um duplo problema: o 
aumento rápido do consumo interno e a dependência exter
na no que tangia ao abastecimento. Em segundo lugar, 
devido á impressão causada pela vulnerabilidade dos exér
citos europeus relacionada á necessidade de fornecimento 
externo de cqmbustivels, e pelas manobras diplomáticas 
das potências européias no sentido de garantir fontes exter
nas de suprimento de petróleo. 

--Politicos, imprensa e Intelectuais começavam a unir os 
três elementos que comporiam o quadro intelectual do 
problema dai em diante: a relação entre a indústria do 
petróleo e o desenvolvimento económlco, a vulnerabilidade 
militar e as realidades da política Internacional do petróleo. 

As primeiras referências impactantes no debate geológico 
relativo á existência de petróleo no pais foram os estudos 
relativos aos depósitos de rochas betuminosas da costa do 
Nordeste, de Alagoas à Bahia, e algumas das conclusões de 
I.C. WhJte incluídas em seu relatório final para a Comissão 
do Carvão. 17 Sobre a costa do Nordeste, os estudos apenas 
avançavam algumas possibilidades e indicavam os rumos 
para uma exploração futura: e as afirmações de Wlúte sobre 
a bacia sedimentar do Sul do pais foram claramente nega
tivas . 

Considerava o geólogo norte-americano impossível en
contrar petróleo no Sul do pais e apontava como causa 
principal a presença constante de Intrusões de rochas erup
tivas em melo aos terrenos sedimentares. WhJte preferia 
indicar a Amazônia como fronteira mais favorável para a 
pesquisa, ainda que seus motivos, nesse caso, fossem bem 
mais vagos. 

Quando. nos anos da I Guerra Mundial. retoma-se o 
Intercssc pelo problema e os lêcnlcoS de, Sl'rvtço Geológica 
c MineralÓgico do Brasil (SOMB) decidem asswnJr a condu
ção da pesqulsa. os rumos Jâ estão demarcados 

Tratava -se de: aI firmar a divergência com relaçáo ao 
dJagnôsuco de WhJte. destacando o fala de que a descoberta 
dos campos mexlcrulos, onde rochas eruptivas esl. .... vam 
presentes nas n,g1ões sedlmenlarcs. abria nOVaS pos
sibilidades de' exploração na bacia sedlmcntar do Sul do 
pais: 18 bl investigar as regiões do Nordeste onde afloravam 
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as rochas betumtnosas; e c) avançar no conheclmento sobre 
a Amazônia. 

Os trabalhos de sondagem cOi1.duZldos pelo SGMB Ini
ciam-se. nesse sentido. com as perfuraçóes realizadas em 
1 9 19 em Mallet (Paraná) e em 1 920 em Garç41 Torta (Alagoas) 
e em Cururupe (Bahia) . 

Em Mallet. as primeiras perfurações realizadas revelaram 
Indiclos de óleo e gás. Esse fato motivou ainda mais a 
programação de novas atiVidades na bacia do Paraná. es
tendendo-se. então. aos estados de São Paulo. Santa Cata
rina e até mesmo ao Rio Grande do Sul. Os vestigios 
encontrados em São Paulo levaram os técnicos do SGMB a 
concentrar esforços na região durante todo o penodo. O 
exame dos Indicios superficiais. contudo. é abandonado por 
volta de 1927. em Vista de seus parcos resultados. e a nova 
diretriz exploratória Já Indica a necessidade da busca de 
estruturas geológicas favoráveis . Sem experiência nos 
trabalhos de geofislca e sem especialistas em geologia de 
petróleo. o SGMB irá apenas subsutulr antigos problemas 
por novos. 19 

Relativamente intensos na primeira metade dos anos 20. 

os trabalhos em Alagoas não tardaram a enfrentar graves 
dificuldades. causadas pelo terreno explorado e pelas defi
ciências do equipamento utilizado. Em 192'7. os trabalhos 
foram abandonados. apesar do registro de alguns Indiclos 
de óleo, após serem gastos nada menos qliIe três anos em 
uma única perfuração - a de número 50. 11m Riacho Doce. 
iniciada em 1924 20 Na Bahia. a região inicialmente explo
rada. Cururupe. próxlma a Ilhéus, exibia indicias superfi
ciais positivos. Foi abandonada. no entanto. deVIdo á pouca 
espessura dos sedimentos no local. Perfurou-se ainda em 
Maraú e Santo Amaro, sem maiores resultlados. Os traba
lhos no Recõncavo foram descartados graças á Interpreta
ção de Euséblo de Ol1velra acerca da geolqgta da região. A 
memória técnica do abandono dos trabalhos na Bahia e em 
Alagoas teria um papel lmportante nos ac<jnteclmentos da 
década seguinte . 

NaAmazônla, O Interesse do SGMB dirigia-se Inicialmente 
ao carvão,2l mas o registro de alguns IndiCias superficiais 
determinou a realização de sondagens para petróleo Já em 
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1925. na localidade de Bom Jardim. às margens do Tapajós. 
no Pará. Bons vestígios de óleo e gás prolongaram as 
atividades até meados da década seguJnte, quando a ausên
cia de resultados efetivos lrta deslocar os esforços do recém
criado Departamento Nacional da Produção Mineral para as 
regiões frontelriças ao Peru, no Acre. Mais uma vez, a 
presença de rochas eruptivas. como na bacia do Paraná. 
seria responsabilizada pelas dificuldades da exploração. 

Pode-se examinar abaixo o quadro geral de atividades do 
SGMB no periedo:" 

Perfuraçõeo realizadas pelo SGMB 
Ezploração de petr61eo - 1919-30 

Estados 
.'\IU.\'.., 

" U  SP lIS se nA AL /1'1 THfld 

1 9 H J  1 

1920 2 4 
192 1 1 2 I 4 
1922 3 1 1 5 
1923 2 4 
1924 1 I. 4 
1925 3 4 
1926 3 
1927 2 :.I 2 7 
1928 2 I 3 
1929 2 3 2 4 I I  
1 930 1 I 
Total � 18 4 o ti !l 5 1  , 

Frustrantes, tomando-se em conta que nenhuma desco
berta foi realizada. sob outro ponto de vista, os resultados 
dessa prtmeira década de atuação do SGMB na exploração 
de petróleo apresentam um saldo bastante positivo. Operan
do sob condições institucionais extremamente adversas. 
com controles burocráticos e o pouco interesse governa
mental entravando cada passo, dispondo de equipamento 
Inadequado e poucas verbas, ainda assim foi acumulado um 
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lmenso volume de Informações sobre a geologia do país. 
Esses prlmelros anos de trabalho e estudos proporcionaram 
as condições para o aperfeiçoamento e o treinamento de 
uma equipe de geólogos brasileiros que, mesmo reco
nhecidamente pequena, mostrou-se de graIlde qualidade. A 
continuidade dos esforços, os conheclmentps e a expeI1ên
cla acumulados. além disso, deixavam a certeza de que 
apenas o Estado havia conseguido manter o Interesse pelo 
problema. 

Do ponto de vista da legislação, desde o Inicio da década 
de 20 um personagem tem destaque absoluto: Ildefonso 
Simões Lopes 23 Como ministro da Agricultura, Indústria e 
ComérCiO apoiou com entusiasmo as prlmelras iniciativas 
do SGMB na exploração de petróleo. promoveu a cI1ação da 
Estação de Combustivels (Decreto nO 1 5.209. de 28 de 

dezembro de 192 1 ) .  llgada ao próprio SGMI3. e preSidiu a 
realização do Congresso de Combustivei$. realizado em 
1922 24 No plano da reforma da legislação de minas. porém, 
sua atuação foi ainda de maior destaque. 

Suas opiniões sobre O problema do petróleo em geral 
parecem especialmente marcadas pela conjuntura interna
cional. A política das potências européias em favor de suas 
companhias, o papel hegemõnico das grandes multinacio
nals. as intromissões das companhJas estrangeiras na po
lítica Interna dos países latino-americanos e os conflltos por 
elas desencadeados determinavam. a seus, olhos. a neces
sidade de uma rápida ação do governo brasileiro. O desen
volvimento econõrn1co do país estarla ameaçado caso essas 
poderosas forças internacionals pudessem controlar o pe
tróleo brasileiro. 

Um dos primeiros passos dados nesse seIllUdo foi a elabo
raçáo da Lei de Minas de 1 9 2 1  (Decreto Legl�lativo nO 4.265, 

de 15 de Janeiro. e Decreto n" 1 5 . 2 1 1 , de 2i8 de dezembro). 
AInda era pouco o que podia ser feito. dada a clareza do texto 
constitucional em seus pontos fundamenl:ai,s - proprledade 
do subsolo unida à do solo e controle dos 'estados sobre a 
maior parte das terras públicas. A lei de 1 92 1 .  nessas 
condições. procura apenas sistematizar e ampliar as pos
sibilidades Já dispostas pela lei de 1 9 1 5 :  estabelecia que o 
governo federal poderia conduzir pesquisas. bastando para 
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Isso uma simples comunicação ao proprietário; permitia que 
o manifestante da mina (o "Inventor", na leI anterior) 
realizasse pesquIsa sem a autorIZação do proprietário, se 
este não o fizesse após um ano do registro feIto pelo manifes
tante; e, mais Importante. estabelecia 1 1  tipos de minas e 
fixava as extensões de terra que poderiam ser Incluídas no 
tipo correspondente da concessão. 

O Conselho Superior de MInas previsto na nova lei só 
oplnarta nos casos que "não ficassem resolvidos pelo MlnIs
tério·. Por fim, as disposições gerais anexadas ao decreto 
constituíam, na verdade, um amplo estudo sobre o aproveI
tamento dos mlnerals brasileIros, destacadamente o carvão 
do Sul do pals. 

Quanto ã aplicação da leI, porém, restava-lhe apenas 
recomendar sua adoção pelos estados . . .  

Simões Lopes deIXa o MlnIstério em 1 922 ao seguIr o 
Partido Republicano RIograndense na oposição à candida
tura de Artur Bemardes. Uma das �1tórias, contudo, obtidas 
por Bemardes em sua luta contra as concessões de PercIval 
Farquhar para a exploração de minério de ferro, viria a 
alterar os termos do problema: a Reforma Constitucional de 
1 926 (Martins. 1976. p. 177-8). Ela inclui uma Importante 
alteração do art. 72, parágrafo 1 7 ,  estabelecendo que ·mlnas 
e jazidas mlnerals necessárias ã segurança e ã defesa 
naclonals e as terras onde existirem não podem ser trans
feridas a estrangeiros·. 

Estava dado o sInal, e no ano seguinte Simões Lopes, 
então deputado, já propunha, em parecer ã Comlssão de 
Agricultura da Câmara, um projeto de legislação específica 
para o petróleo. 25 

Sugerta um amplo número de lnIciativas neste campo: 
modlftcação da Lei de Minas, crtação de cadeIras relativas ã 
exploração de petróleo nas escolas públicas de ensino su
perior; exame dos contratos celebrados com companhias 
estrangeiras e rescisão daqueles daninhos à segurança 
naCional;  Inclusão de geólogos nas comlssões mllitares de 
fronteIra e aumento substancial de recursos para o SGMB. 
Tudo financiado por um Imposto adICional sobre a importa
ção de derivados.26 
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o traço distintivo do projeto de lei, no entanto, estava em 
proibir que estrangeiros detivessem a propriedade de jazidas 
de petróleo. 

A traITÚtação do projeto foi acidentada. Eusébio de Olivei
ra, não concordando com os termos do decteto, que excluía 
estrangeiros da exploração, apresenta novo anteprojeto, em 
Julho de 1 927. O projeto de Lopes, contudc, é aprovado na 
Comissão de Constituição e Justiça no ano seguinte. Em 
1930, porém, vem a sofrer emendas que o desfiguram, e 

justamente na Comissão de Agricultura . . A Revolução de 
Outubro interrompe sua tramitação, sem Jamais ter chega
do a exame em sessão plenãria 27 

1 .3 Um dificll petróleo: 1930-38 

A década Inicia -se com o repúdio global ã legislação de 
minas do periodo anterior, mas pouquíssimos avanços no 
que se refere ã exploração de petróleo. 

O Governo Provisório inicialmente decrllta o fun de qual
quer atividade dos governos estaduaiS; estavam canceladas 
todas as concessões feitas e a revalidação sp poderia ocorrer 
por autorização expressa do governo. Sob o comando do 
tenente Juarez Távora, entáo no auge de seu fervor revolu
cionãrio, o Ministécio da Agricultura passa por vãrias refor
mas Institucionais. Extingue-se o SGMB e cria-se, em seu 
lugar, o Departamento Nacional da Produção Mineral 
(DNPM). Além disso, Juarez patrocina a redação de um 
Código de Minas extremamente restcitivo e nacionalista, 
promulgado quase simultaneamente com il Constituição de 
1934, da qual, aliás, divergia um pouco.2f' 

Esses eram anos nlins para a despesa Ipública e a prtn
cipal ex1gêncla dos técnicos do extinto ISGMB - maior 
volume de recursOs para a aquisição de sondas, realização 
das perfurações e preparo dos técnicos - dificilmente seria 
cumprida. Desse modo, as atividades oficiais entre 1930 e 
o inicio dos trabalhos em Lobato, em 1 937, não sofreram 
grandes alterações. Em 193 1 foram realizadas cinco perfu
rações: duas no Paraná, duas em São Paulo e uma no Pará. 
Em 1932, duas no Paraná, uma em São Paulo e uma em 
Santa Catarina. Em 1933, mais três, no Paraná, no Pará e 
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no Rio Grande do Sul. Em 1934. ano do Código de Minas e 
da reorganização dos serviços oficiais. realiza-se apenas 
uma perfuração. em Santa Catarina. 

Neste último ano, o DNPM, em virtude dos magros resul
tados, iniciou uma reavaliação geral da experiência explo
ratória desenvolvida até então. SeUs primeiros resultados 
indicavam como áreas preferenciais para a pesquisa a faixa 
litorânea do Nordeste e o território do Acre. e definiam como 
de interesse secundário a faIXa paleozóica no baIxo Amazo
nas e a bacia do Paraná}9 O DNPM. em meados da década, 
encontrava-se em processo de Inversão das prioridades 
mantidas até então. 

As atividades privadas, após a definição do quadro legal 
determinado pelo Código de Minas, pareciam mostrar algu
ma vitalidade; de curtíssimo fôlego, porém. Pelo novo regime 
de concessões. registraram-se quatro pedidos de exploração 
em 1 933. dois pedidos em 1 934 e apenas um pedido em 
1935. Em 1936, nenhum pedido é registrado. Todos eles. 
além disso, destinavam-se aos estados de São Paulo e 
Paraná, que continuavam a Impor suas conheCidas diflcul
dades aos exploradores. 

Nenhuma dessas concessões. no entanto. seria res
ponsável pela grande reviravolta na questão do petróleo 
brasileiro. A Intensa campanha que colocaria a geolOgia de 
petróleo do país nas manchetes dos Jornais e os técnicos 
governamentais em embaraçosas situações teria dupla ori
gem: uma concessão do governo de Alagoas feita em 1930, 
antes ainda da nova legislação. e alguns vestígios de petróleo 
descobertos. no mesmo ano. por um engenheiro desco
nheCido perto de Lobato, na Bahia. 

Os fatos são já bem conhecidos. Em 193 1 .  de posse de 
uma sonda emprestada pelo SGMB ao governo do estado. o 
engenheiro Edson de Canralho Inicia trabalhos de perfura
ção em Riacho Doce. Alagoas. Um decreto do Governo 
Provisório revallda em 1932 sua concessão. No mesmo ano. 
com a ajuda de um suposto aparelho "descobridor" de 
petróleo, manejado por um técnico mexicano tão suspeito 
quanto seu aparelho, o famoso Dr. Romero. Edson de Carva
lho anuncia à Imprensa e ao chefe do Governo Provisório a 
descoberta de Imensas reservas de petróleo em Alagoas. O 

1 7  



diretor-geral do SGMB. Euséblo de Oliveira. também pela 
Imprensa. reage com certa violência ã noticia. negando 
qualquer possibilidade de existir petróleo na região e duvi
dando da Integrtdade moral dos que afirmavam O contrário .  

Estava armado o conflito. Edson de Carvalho e Monteiro 
Lobato organizam em abrtl de 1932 a Cla. Petróleo Nacional. 
lançando ações para arrecadar fundos. O procedimento de 
Lobato e Carvalho na constituição da empresa. no ITÚnlmO 
pouco ortodoxo. começou. porém. a desper1iaI a atenção das 
autoridades. Prosseguiam ainda os trabaUlOS em Alagoas. 
quando Monteiro Lobato dirige-se. em 1984. a São Paulo 
para Incorporar a Cia. Petróleos do Brasil. que pretendia 
prosseguir a antiga sondagem realizada pelo governo do 
estado em Araquá. Nova negativa oficial. partindo dessa vez 
de Domingos Fleury da Rocha. de possibilidades petroliferas 
da região a ser explorada por Monteiro Lobato acirra ainda 
mais os ãnJmos. As suas declarações ã Imprensa são cada 
vez mais contundentes. 

Em Alagoas a situação também vai-se tornando delicada. 
O DNPM envia o engenhelro Bourdot Dutra para examinar 
a suposta descoberta de gãs em Riacho De/ce. Seu relatório 
pess1m1sta deve ter fornecido as razões para que o órgão 
pedisse de volta a sonda emprestada ao governo local. 
Declara-se novo conflito. o governador revolta-se contra a 
medida. visita as sondagens. exige do governo a manuten
ção da sonda no local. Contrata uma firma alemã de geofi
sica para avertguar as posslbllldades da r�gl.ão: o relatórto 
é otlm1sta. Para piorar as coisas. o DNPM oomete mais uma 
de suas Imprudências. enviando uma equipe para realizar 
o mesmo tipo de trabalho na região: mais matéria para 
jornais. 

Alagoas. Edson de Carvalho e Monteiro �bato não cons
tituíam. contudo. o prinCipal problema do nNPM. Em 1930. 
o engenheiro Manuel Inácio Bastos registra vestigios de óleo. 
numa cacimba. em Lobato. Envia relatórto do assunto ao 
preSidente. que o reenvia ao SGMB. Do órgão reorganizado 
logo depois desaparecem os registros do relatório de Bastos. 
Em 1 933. o proprto Bastos envia amostra do óleo para ser 
analisada por um professor da Escola Politécnica da Bahia. 
Em fevereiro desse ano. dá um passo decisivo. comuIÚcando 
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sua descoberta ao presidente da Bolsa de Mercadorias da 
Bahia. Oscar Cordeiro. Juntos criam uma sociedade para 
explorar as Jazidas "descobertas" e enviam o óleo obtido para 
análise do DNPM.3o Em setembro pedem emprestado um 
téclÚco e uma sonda ao mesmo órgão para realizarem uma 
perfuração: o pedido é negado e as complicações começam. 

Diante da repercussão na Imprensa. o DNPM é Instado a 
dar um veredicto acerca do petróleo de Lobato. Luciano 
Jacques de Morais. baseado em estudos reaUzados pelo 
próprio órgão em 1930 e 193 1 .  desmente. em fevereiro de 
1 934. as POSSibilidades da região: não há espessura sufi
ciente dos sedJmentos. está multo próximo o crlstaUno. Um 
dos geólogos estrangeiros a serviço do DNPM. Vitor Op
penhelm. volta a negar as possibilidades da região. em 
termos categóricos. no boletim oficial do Departamento.31 A 
partir desse momento, Instala-se o conflito pelos Jornais. 

A situação complica-se ainda mais entre 1 935 e 1936. 
quando geólogos não pertencentes aos quadros do DNPM. 
como o professor Matias Roxo e o professor Othon Leonar
dos. visitam a região e dUVidam de que os Indiclos sejam 
fraudulentos. Mesmo não sendo especlalJstas em petróleo, 
o que. alJás, publicamente reconhecem, declaram que vale 
a pena uma verificação mais detalhada. Em 1 936, alguns 
dos técnicos do DNPM visitam a região. realizando um 
primoroso estudo. A conclusão é a mesma: é possível a 
existência de petróleo. os indicias merecem uma inves
tigação mais detalhada. 

Uma vez que o petróleo alagoano de Edson de Carvalho 
foi desmentido pelos próprios fatos. a descoberta de Lobato 
é que merece uma Investigação. Qual quebra-cabeças -
geológico. institucional e político - era preciso resolver na 
Bahia no ano de 19367 

Do ponto de Vista político. as dificuldades relaclonavam
se às posições assUIlÚdas no episódio pelo DNPM. um órgão 
técnico da UlÚão, e pelos particulares interessados. Cordei
ro especialmente. Desde o Início, os termos do conflito não 
foram os mais suaves e as acusações mútuas foram graves. 
Oscar Cordeiro fora atacado em sua honorabilidade pessoal 
por várias vezes e o corpo de geólogos do DNPM foi acusado 
de partJcipar de uma conspiração de interesses Intel'nacio-



nals. de IncompetêncIa e de intolerâncIa. Além disso. desde 
o lruclo. o governo. na figura do mJnjstro da Agrtcultura. 
v1nha apoiando Irrestrttamente o corpo técnico. e o cllma de 
confronto crtado por Cordeiro e MonteIro Lobato poderta 
envolver a todos. A deftn1ção da verdade I1fi ocorrencla de 
óleo em Lobato. fosse qual fosse. deJ.xarta um dos conten
dores em situação deUcada. 

Do ponto de vista InstitucIonal. todos os fatores contavam 
contra o DNPM. As Informações sobre a regl�o do Recôncavo 
balano, obtidas com geologia de superficle, �esde o inicio do 
século vinham desabonar as possiblUdadb de Lobato. O 
parecer de Orvlle Derby, atestando no máJ<tlmo 200 metros 
de sedimentos, permanecia Inalterado (Moura & Carneiro. 
1 976. p. 209). O SGMBJá tinha explorado a tegião na década 
de 20 e descartado o Recôncavo. Euséblo de Ol1velra afir
mara na ocasião tratar-se de um slncl1nal IPrôprto a perfu 
raçôes em busca de ãgua. A primeira metade da década de 
30 apenas assIstiu à repetlção desses argl.lmentos, enun
ciados agora por um personagem bastante controvertido: o 
geólogo Vitor Oppenhelm. Contraditado Ror uma oplnlão 
ortglnada fora do meio técnico. ele parece 'ter-se lncUnado 
ao puro exercício das prerrogativas de autortldade oficiaI. Até 
a ln1cla Uva de Fróes de Abreu, Glycon de PaJva e lrnack do 
Amaral, a oplnlão oficial tinha bons motivos para Julgar-se 
absolutamente cientifica. 

O conhecimento acumulado. dessa maneIra. desaconse
Ihava a exploração no Recôncavo, e o processo de reaval1a
ção das bacias sedimentares estava alnda em curso quando 
inicia-se uma pressão externa ao melo téc/uco. "2 

Por fim. o problema geológico. Este velo � ser colocado em 
novas bases a partir do Uvro de Fróes de !Abre u .  Glycon e 
Irnack.3.1 que. como primeiro passo. reconhece a autentici
dade da ocorrência de petróleo em Lobato. Tal suposição 
v1nha corroborada - ou. pelo menos. não contradltada -
pela anãlise do óleo encontrado e pelo estudo local de sua 
ocorrência, Já realizado pelo professor O�on Leonardos e 
pelo próprto Fróes de Abreu. O segundo pjtsso seria definir 
as hipótese sobre sua origem. 

Na hipótese mals otimista, o petróleo vlrta migrando de 
camadas sedimentares mals profundas - não-afIorantes -
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através da falha do cristallno, resolvendo, assim, as objeções 
relativas à sua proxlrnldade da ocorrência. A tarefa seria, 
então, Identificar as rochas-reservatório, situadas em níveis 
mais profundos. Na segunda hipótese, tratar-se-Ia de aflo
ramentos da própria rocha-reservatório. Em ambos os ca
sos, a palavra final seria dada por um amplo trabalho de 
geofislca que detenninasse, de uma vez por todas, a espes
sura dos sedimentos e as estruturas mais favorávels.34 

Não existiam recursos para a execução do plano de geo
física sugerido e as pressões na Imprensa exigiam uma 
solução rápida. De posse da Informação dos trabalhos 
prelim1nares de geofísica, que apontavam mais de 1.500 
metros de sedimentos em Camaçari, e contrartamente às 
detenninações técnicas que sugeriam os autores de Contri
buições para a geologia de petróleo no Recóncavo, o diretor 
em exercício do DNPM, Avel1no Inácio de OUvelra, ordenou 
sondagens próximas a Lobato. A primeira perfuração, Ini
ciada em agosto de 1 937, sofreu um acidente. Nova perfu
ração, Iniciada no mesmo mês, tocou o cristalino em março 
de 1938, por volta dos 70 metros. Apesar do fracasso, 
Avel1no Inácio manda transferir uma sonda mais possante 
que estava no Paraná para a região e determina nova 
perfuração, Iniciada em 29 de julho de 1938, já sob o Estado 
Novo. Já se decretara em abrtl a legislação naclonaUsta e o 
Conselho Nacional de Petróleo fora orga.nl7..ado por decreto 
de 7 de julho do mesmo ano.3' 

A perfuração prosseguiu até os 2 1 0  metros e o petróleo 
foi descoberto em 2 1  de Janeiro de 1 939, havendo grande 
comoção popular em Salvador. 

A descoberta de Lobato, sob uma certa perspectiva, apre
senta-se como um símbolo controverso. Ê claro que os éxltos 
posteriores do CNP, no mapeamento e nas novas descober
tas do Recõncavo e nas demais áreas da Indústria do 
petróleo, tornaram os acontecimentos de Lobato uma es
pécie de ponto ln1clal, no longo trajeto em busca da auto
suficiência. A descoberta do primeiro campo comercial em 
Candeias, em 1 94 1 ,  encerraria qualquer dúvida adicional. 
Perfurado o poço por têcnicos de um órgão oficial, com 
equipamento de propriedade do governo, o petróleo estatal 
tinha seu marco primeiro. 
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Visto com mais detalhe. o panorama não é tão unãn1rne. 
O DNPM recusa-se. baseado em argumentos que crê cien
tíficos. a explorar indicios descobertos e reglstrados por UIIl 
particular em tcrras que veio posteriormente a adquirir. A 
pressao pú blica força uma investigação.  conpuzida em parte 
à revelia dos critérios técnicos e que chega a lima descoberta 
cujo caráter subcomercial alnda era incer1io. As áreas em 
torno da descoberta. além disso, Já tinhan� sido objeto de 
pedidos de concessão . 

Essas incertezas, contudo, ha\1am sidd eliITlinadas de 
ant<,mão: as leis nacionalistas de 1 938, elaboradas e apro
vadas sob as novas condições políticas ddenninadas pelo 
golpe de 1 937.  já haViam definido. em favbr do Estado, a 
interpretação da descoberta de Lobato -"" 

1 . 4  Conselho Nacional do Petróleo: 1939·53 

A primeira grande responsabilidade assurn)lda pelo CNP no 
campo da exploração de petróleo foi a d� cCllcreUzar as 
esperanças descobertas com o petróleo de Lobato. O poço 
responsável pela descoberta de 1 939 rapidamente perdeu 
vazão. rnas abandonar a área era llnpossJvel por motivos 
políticos - sendo necessáriO e,1tar novas bpeculações na 
imprensa - e técnicos - o furo pioneiro fora realizado sem 
que sequer se completasse o plano de pesqt.jlsa sugelido por 
Frões de Abreu. Glycon e Irnack. Foram iniciados os traba
UlOS de mapeamento geológlco do Recõncavo baiano. condu
zido pelo geólogo Pedro de Moura , e de geojlsica, a cargo de 
urna companhia norte-americana, a Unitedj Geophysieal Co. 
Lobato. porém, não podia esperar. As sfllldagens foram 
concentradas na regiào e, ao final de 1 7  poços perfurados 
- sete com óleo, 10 secos - e quatro anoS de atividades, o 

veredicto era incontrastável : subcomercial . 

O mapeamento geológlco e a geofislca, contudo. começa
vam a apresentar resultados bem melhore$.. Com realização 
preVista para 1 940 e 194 1 .  o detalhamento da geologla de 
superfic1e do Recõncavo já podia exibir. antes de seu térmi
no, a descoberta de Candeias, em maio de 194 1 .  Era o 
primeiro campo comercial de petrõleo no BrasU. Em maio 
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do mesmo ano descobria-se gás no campo de Aratu e. em 
1 942. petróleo em Itaparica. 

O CNP era bem mais flexível que o DNPM no manejo de 
súas verbas. que também eram maiores. Isso permitiu, por 
exemplo. a contratação de firmas prestadoras de serviços. 
como as norte-americanas Drilling and Exploration Co . .  
encarregada da perfuração dos poços. e Urúted Geophysical 
Co. Não dispondo de técrúcos ou equipamentos em número 
desejado. o CNP conseguira. com esses contratos. acelerar 
o ritmo dos trabalhos. Foi possível até mesmo adquirir três 
sondas modernas. ainda em 1 940. No entanto. quando as 
restrições ao embarque de equipamentos de exploração e de 
peças de reposição foram impostas pelo governo norte-ame
ricano. não houve alternativa senão diminuir o ritmo das 
atividades. 

Essas vantagens organizacionais não perduraram du
rante todo o periodo. AInda sob o Estado Novo o DASP já se 
insurgia contra as poucas liberdades do Conselho e após a 
redemocratização. em 1946. a conhecida dinãm1ca de fun
cionamento do serviço público tendia a se instalar. A ver
dade é que o CNP passou a desempenhar funções multo 
díspares. que iam da fiscalização do mercado de combus
tiveis à produção de campos de petróleo. e sua organização 
formal não estava adaptada a essa variedade. 

Em 1944. sob a nova gestão do general João Carlos 
Barreto, a firma de consultoria De Golyer and MacNoughton 
é contratada para realizar a supervisão das atividades de 
exploração desenvolvidas pelo CNP e opinar sobre as pos
sibilidades petrolíferas do pais. Coube à mesma firma dar 
inicio à formação de geólogos de petróleo brasUeiros.37 Nesse 
mesmo periado lrúclam-se também a aerofotogrametria. a 
cargo da Cruzeiro do Sul. a tomada de perfis elétricos. 
trabalho feito pela Schlurnberger. e a contratação de mais 
empresas de geofisica. como a Exploration Surveys Inc. e a 
Geophyslca1 Service Inc. Nesses primeiros anos. a adminis
tração dos contratos era feita pelo escritório do repre
sentante do CNP em Salvador. 

Com a exceção de alguma atividade de geofislca e das 
perfurações realizadas em Alagoas. as atividades do CNP 
concentraram-se inicialmente na Bahia. O objetivo era de-
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Ilnear complelamente as possibllldades do Recôncavo, 
contornando as restriçôes materiais impostas pela guerra. 
Após o seu térrnlno, novas áreas passam a ser pesqulsadas. 
Seguindo diretrizes gerais estabelecidas desde 1 938, cor
roboradas pelo trabalho da De Golyer and, MacNoughton, 
em 1 950 realizaIn-se as primeiras sondagerls no Pará e em 
Sergipe. Em 1952 e 1953 algumas sondagens são reaUzadas 
em São Paulo e no Paraná, tendo sido lniclapa neste último 
ano a polêmica sondagem de Nova Olinda . .j\rrlazonas. 

Novas descobertas, porém. somente no Recôncavo. 
D. ,João é descoberto em março de 1 947: F1edras, em abrtl 
de 1950. Os campos de gás de Mata de São João são 
descobertos em 1951 , sendo também desse ano os campos 
de petrôleo de Água Grande e Paramirim. Sempre seguindo 
para o norte do Recôncavo, em 1953 é descoberto o campo 
de Pojuca. 

A adm1n1stração da exploração de petróleo pelo CNP já 
atingia alguma especlalJzação nessa época. dividindo-se as 
atividades entre o Serviço Regional da B�a (SRBAI e o 
Serviço Regional da Amazônia (SRAZ) , maptendo-se, para 
as operações na bacia do Paraná, um escrllórlo da Divisão 
Técnica em Ponta Grossa. 

O desenvolvimento das atividades pelo CNP não fez de
saparecer o Interesse de particulares, que continuaram a 
pedir concessôes para a exploração durante todo o período 
(ver quadro à p. 25) :38 

É fácll perceber que após a definição da legislação 
naclonallsta quanto à propriedade das jazidas de petróleo e 
à situação especial da região do Recóncavo e de Alagoas, 
entre 1939 e 1 940, desaparece qualque� interesse pela 
constituição de empresas para a exploraç!,\o de petróleo. A 
atividade regredlra à iniciativa de particulaa-es. 

Além disso, quase metade dos pedidos refere-se ainda à 
bacia do Paraná, de conhecidas diftculdljtdes geológicas, 
apesar das descobertas no Nordeste. O custo das atividades 
desenvolvidas longe do Centro-Sul do país por esses parti
culares certamente estava por trás de tal preferência. De 
qualquer maneira, essas concessões raramente foram além 
de levanlamentos preliminares, não reallzando trabalhos 



Quadro de cODceB8Õe. para • �Ioração de petróleo 
1937-50 

A/lO Total Empresas Pr:Jrtl- Estados culares 
1937 10 4 6 BA (9); SE ( 1 )  

i938 1 4  3 1 1  se (2); AL (5); SE (2): SP (I) ;  PE 
( I ); MT (3) 

1939 1 7  .:t 1 4  PR (4); SE (3); SP (I);  RJ ( I ) ;  BA 
[6); PE (l) 

1940 19 1 0  El RJ (3); MA [2); BA (7); MT (I); 
PE ( I ) ;  SP (3); SE (2) 

194i 10 lO SC ( I) ;  RS ( I) ;  Ri (i ) ;  SE (6); CE 
( I )  

1942 i RS ( I) 

i943 2 2 se (I) ;  RS ( I )  

1944 I RJ (I)  
i945 9 9 se (3); PR (5); SP (l) 

1946 5 4 SP (3); RS (Il; SE (L) 

i947 3 3 SP (2); MT ( I )  

1948 7 7 SP (5); se ( 1 ) ;  SE (L) 

i949 I SE (l )  

1950 6 6 CE (4); PR (2) 

efetivos de sondagem_ A restrição de recursos financeiros e 
humanos continuava de pé como nos pIimeirOs tempos e 
tão-somente o Estado mostrava sinais de poder superá-la. 

Mostrava sinais , é bem verdade_ Uma enorme distância 
separava o CNP dos antigos seIViços oficiais em termos de 
eflcléncla e recursos, mas Isso não escondia os problemas 
ainda existentes_ 

O pIimelro deles estava na definição de uma politlca 
oficiai clara. O CNP, em seus pIimeiros anos, foi fruto de 
uma deflnlção desse tipo_ Criou-se o Conselho no bojo de 
uma legislação nacionalista absolutamente coerente, deu
se flexibilidade ao órgão, desllgando-o o mais possível da 
máquina burocrática e foram ampllados os recursos dis-
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ponívels. Após a saida de Horta Barbosa, porém, a divisão 
no Intector do governo quanto à política para o setor desfez 
esse arranjo. 

Daí decorreram todos os outros problemas. Como seus 
recursos continuavam vindo do orçamento da Urúão, não 
foi dificil à burocracia avançar progressivamente em seu 
controle, alêm de envolve-los na complicada negociação 
orçamentária do paiS."9 Da mesma maneira, a ligação direta 
à Presidência da Repúblíca, conseguida por Horta Barbosa, 
apresentava grande rendimento apenas na hipótese de um 
Poder Executivo interessado na questã<l>. Na hipótese 
contrária, a estrutura do Conselho, integrado por repre
sentantes dos mais vaIiados setores do Estado e por repre
sentantes de associações de classe da indústria e do 
comércio, era abandonada ao conflito de interesses, a so
luções lúbctdas ou à lógica dos vetos mútuos ·o 

Havia também as dificuldades organizacionais decor
rentes de um espectro de atividades multo amplo, realizadas 
por um õrgão que estava estruturado segundo os padrões 
do serviço púbUco. As três divisões do CNp, a Técrúca, que 
se ocupava da exploração e da produção, a Econõm1ca, 
responsável pela regulação do mercado de combustivels e 
pela Instalação das refinaIias, e a Adrn1nJstrativa possuíam, 
por exemplo, basicamente a mesma organização. O próprio 
reglrnento do CNP reconhecia essas dificuldades, criando as 
figuras dos serviços regionais e dos órgãos especializados.'l 

A exploração e a produção estruturavam-se na forma de 
serviços regionais, cujos chefes eram nomeados pelo presI
dente do CNP dentre os membros da Divisão Técrúca. 

No caso da constituição das refmaIias, Inicialmente no
meava-se uma cornlssão composta por técnicos e membros 
do plenàr10 para a realização dos primeiros contatos relati
vos à concorrência para contratação do prpjeto e à compra 
dos equipamentos. Com o prosseguimento da obra, os téc
nicos assurnlam maior Influência, mas pertmaneclam sob a 
autoridade de um superintendente. A nomeação desse su
perintendente, feita pelo presidente do CNP. podia obedecer 
a injunções políticas. como foi o caso do general StênIo Caio 
de Albuquerque Uma em Cubatão. Com a entrada em 
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operação. seu adm1n1strador respondia diretamente à pre
sidência do CNP. 

Por último. a Frota Nacional de Petroleiros (FRONAPEJ. 
criada em abril de 1950. tinha seu admln1strador nomeado 
pelo presidente da República. devendo responder ao presi
dente do CNP. 

Podem-se perceber a heterogeneidade de formatos 
admln1strativos e a extrema concentração de autoridade e 
comando na presidência do CNP.42 É necessàrlo alnda men
cionar que toda a administração devia ser conduzida segun
do as normas do seIViço público quanto a remuneração. 
horàrlos de trabalho e estruturação das carreiras. A forma
ção dos quadros técnicos especializados pela empresa era 
uma das prlnclpals vitimas desse arranjo. já que. de Início. 
aos profisslonals era oferecida uma carreira de funcionário 
público. 

Mesmo sem a adoção do monopólio estatal, como queria 
a campanha nas ruas desde 1 948, a atuação estatal na 
exploração de petróleo exigia reformulação. 

1.5 Notas 

1 Ver Moura & Carneiro ( 1 976. p. 50). Ja em 1867 o Gabinete recebia 
8utortzação da Cârnara para a elaboração de uma Lel de Minas: contudo. 
um projeto de teJ sõ velo a ser apresentado no ano de 188 1 .  Sua dJscussão 
no Conselho de Estado eXibia dlflculdadcs considerãvels, a malo! parte 
delas referente ãs limitações que devenam ser Jmpostas ao exerciClo da 
propriedade do solo e aos prazos das concessões. dando-se preferênc1a 
ao modelo francês. que procurava equilIbrar ambas as ex1gênclas. 

O projeto refere-se textualmente à exploração das turfetras (art. 47) e 
Jâ incluía o petróleo entre os mineraJs que consUtuíam propriedade 
nacional. asslm como metais e pedras precIosas. 

A preocupação em não fertr os dJrcttos dos propr1etárlos chocava-se 
com a reconhedda necessidade de ampliar os estimulos à mineração. 
Em seu voto. o Visconde de Niterói Informava que de 1864 a 1879 

registraram-se apenas 164 concessões para a exploraçao m1neral. das 
quais apenas sels ou sete resultaranl, pelo menos, na realização de 
mapas ou trabalhos de medJção. Todos os conselheiros reconhec1am essa 
defic1ência. mas a dUlculdade em aceitar uma limitação expliclta ao 
dlrelto de propriedade certamente bloqueou a tramitação do projeto (Atas 
do Conselho dE Estado. 1973-78. v. 1 1. p. 30 e 8egs.) . 

2 As obras clássicas sobre o assunto no penado são Calógeras (1905) e 
Bandeira (J 885). 
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3 O rcsJX»nsãvel pela redação do decreto certamente desconhecia as 
condJçõcs geológicas que dillcultam bastante a ocorrêncIa slmultãnea de 
uns e de outros. Esse fato, porém, não o I.mpedla de pmUcar uma eSpCcle 
de legfslação prevenUva. 

" As pesquisas acerca da existência de ('omhustívels m{neraJs na Bahia, 
que certamente estão na ongcm dessa sirtc de ('on('cssôes. Uveram Inicio 
nos prunelros anos da década de 1850 Os xistos btturulnosos tertam 
sido descobertos em 1852 por .105(' rrnIlclsco Tomás do NascImento. e 
uma Importante Memória, elaborada pejo sf'gundo ('on[efentf' da Alfân
dega da Hahla. Gustavo Adolfo de Menezes, datada d� outubro de 1 863 
e f'Ilvtada ao presidente da proVíncia, arrolava Vâr10Fi Ifatos slgn11lcaUvos 
lranscon1dos nesse periodo: o Interc:;sc do ('ônsul logles em Salvador 
pelas r1qllc�zas rnlncra1s da Uahla. o trabalho do engenheiro Andre 
Pr'/.,cwodowskJ. que eXaInlnOll as posslbllldaelcs ele se exlraJr carvào das 
terras de JOão Antonio Cm;ta e a exportação de f ur(a para a Inglaterra. 
em 1 802. 

Com relação â MCllIôr1a e:laboraÚi::I rx:lo fUIlC'tonãr1O da Alfãwiega 
baJaJHl, ver Vait..o;mall ( l 948. p .  H6-7). O crro na grana apresentada no 
d(�crClO mencionado foi deSLacado por Moura & Carrll'lm ( 1 976 p. 49); 
erro esS(' CJue tomam como Indicação ela cxJsti"n('la (1(' algum rehuôno, 
d(' lé('ntco estrangeiro, refcrt'ntc às Jazidas de Ma.raú 

(\ As dalas C'oncedldas a Wilson ('stavam assim dlSotrthuidaw urna em 
C�ndunl. uma em Matapera, duas em Co(,plC�tro d as �els restanles 
espalhadas por Talpt'mlrilll. ,Joào Uranco t' na penitlfulH de Santa Inês. 

Wilson a.1.nda ser1a beneficiado por maIs con('css,k/s F:m 2 de Julho de 
187:1, o Decreto n!! 5 �124 teria concedIdo a ,Jose Frands('o Tomás do 
Nasclnwnto (o anugo descobridor do xIslo baIano, na opinIão de Gustavo 
Adolfo de Menezes) permissão para explorar (' lavtllr rnlnH� de t urfa, 
calvão de pedra e xIstos betuminosos nos tcn'cllos de Sua propriedade 
nas comarcas de Porto Seguro c Ilhéus. Ba111.=\. s<" ,hfundo MHuriclo Vatts
mal' tal concessão tc�lia sido transfelida a WlIson t"nt 11m momento 
posterior (VaJtA'<iman, 1948. p. 92-3). Em 1870, \Vllson rcn'bcrla ainda 
novas concessões para explorar mlJwraJs COlllhllstij\,('IS Wl Bahia. nos 
aluat$ mUJllciplOs de Caynl (" Tapc'roa. 

6 Os fatos relacionados ao enc("rramcnto das �ltJvlda<les ela usina de 
pn)('f'SSéunento dos xistos dt� Mamú S:10 ('onlroverUdns. A fonte que aqUI 
uU l lzamos ê Martln. I !lüt). MarUII, por �ua vez, rt'Urla suas Informações 
do IJvro ele Alpheu [)lnlz Gonçalves ( ;onçalvc.:s. 196..1) 

MauriciO Valtsman afirma que a causa do t'nc('tTamenlo das aUvi
dades foram conflitos trabalhistas qUf' terminaram no assassinato de u m  
operâno (Vâ.1tsman, 1 948. p .  93). Para Moura & Ca.rn('lro. O� problemas 
ti-cnlcos ê que foram decisivos para o [(>('hanH'nto Ida usina (Moura & 
CHrIlclro. 1976. p. 78). 

7 A sêI1r de concessões loc,·:tllzadas em &'10 Paulo Indu ia: 
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Decreto n' 5.014. de 1 7  de julho de 1872. que concedJa a LutzMatheus 
MaylaskJ permissão para explorar caJVão e petróleo nas comarcas de 
Sorocaba. ltapctinlnga e ltu. 

Engenheiro polonês. MaylaskJ é conhecido por ser o responsâvel pela 
constnlçào da Estrada de Ferro Sorocabana. Consta que tena tentado 
explorar uma jazida de carvão em São Paulo. sem sucesso, porém. 

Decreto n!i! 5. 1 1 5. de 1 7  de outubro de 1872. que concedia Q Luts 
Antonio de Sousa Barros permissão, por três anos, para explorar minas 
de xisto betuminoso e "querosene". de carvão de pedra e outros mlneraJs 
em sua fazenda denominada São Lourenço. no termo da Constituição. 
na provincla de São Paulo. 

Seguem-se decretos datados aJnda de 1872. 1875 e 1882. Para uma 
l1sta cxausUva das concessões localizadas em São Paulo e para o surto 
de prospecção de carvão no Para. ver Moura & Carne\To {1976. p. 69 e 
76). 

8 Os prtvtléglos canUdos no decreto de 188 1 foram transfertdos ã Cla. 
Gás e Óleos Mlnerals de Taubaté. A usina teria sIdo rcaparelhada com 
relortas Hendc.-son. com 750kg de capacidade, e prodUZia. alêm do gás. 
querosene. graxas c parafinas. Chegou a ser rcatlvada após 1897, mas 
sem continuidade e por pouco tempo (Moura & Carneiro , 1976. p. 78). 

9 As concessões de MaylaskJ foram transfertdas a I -feno Raffard (decreto 
de 5 de setembro de 1885) e depois a Francisco de Paula Assunção 
(decreto de 1 9 de fcverelro de 1887). Este úlUmo realtz.ou duas sonda� 
gcns. uma de 26 metros c outra de 30 metros. mas a companhia que 
orga.nlzou deu por encerrado os trabalhos e vendeu as terras a Camargo 
(Moura & CarneIro. 1976. p. 79-80). 

10 A Memórta redigida pelo funClonarto da A1fandcga baJana e o texto 
da concessão de Sargcnt detxavam entrever uma outra possJbtlldade: a 
exportação. 

11 O texto constltucional estabelecia em seu Titulo 11 - Dos Estados. 
art. 64, que perteneeI1am aos estados as terras devolutas que não fossem 
nt'cessártas à defesa das fronteIras. fortJ1}caçõcs e construções militares 
ou as estradas de rerro naclonais. sendo estas. por esse moUvo. assinadas 
à Unlão. O Titulo IV - Dos CIdadãos I3rasllelros. Seçao li. art. 72. 
parágrafo 1 7. determinava que as mJnas pertencertarn aos proprtemrtos 
do solo, salvas as limitações �que forem cstabclccldas por lei a bem da 
exploração deste ramo da indúsU1a". 

12 A Escola de Minas de Ouro Preto teve sua cnaçào autortzada pelo 
orçamento do Império aprovado em outubro de 1875. Seu regulamento 
foI estabelccJdo pelo Decreto nº 6.026. de 6 de novembro do mesmo ano. 

Seu obJeUvo era formar en&.:nhetros de mJnas para a exploração 
mJneral e "trabalhos metalúrgicOS". O curso Unha ortgtnartamente a 
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duração de dois anos. sendo ledonadas mineralogta no prtmelro ano e 
geologia no segundo, além das matérias gerais. Previa-se apenas um 
professor de mJneraJogla e geologia (teI1a o cargo de diretor da escola e 
farta jus ao maior salário préVtsto na tabela de venClrndntos) .  Os melhores 
alunos teriam oportunIdade de prosseguir sua cspecla11zação no extertor, 
à custa do governo, assim como prefercncta para cargos públJcos. 

Até a proclamação da República, seu diretor f01 o gejJlogo francês Hcnrt 
Gorcelx. 

13 Collon era assistente honorário da Universidade de Ltege. Estava 
Hgado àN aUvtdades de Eduardo da SIlva Prado que, 'em sua fazenda de 
Santa Cruz das Palmeiras. constilulu uma trnportante biblioteca de 
HIstÓria e Geografia do Brasil. Prado, por sua vez. tambêm esleve Ugado 
à formação da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo (CoHon. 
1 970). O relatõno de Col1on data de 1897 

14 A comissão paulista perde a lIdcTémça de Derby em 1904. graças às 
desavenças deste úJtimo com a arfminlstração es tadual () rit.mo das 
aUv1r.Jade.s e o âmbito de suas Investlgaçiles dlmlnuem bastante a partir 

de então. Alnda em seu favor pode-se fazer referência à sondagem 
real17..ada em Guareí. São Paulo. eru 1 90(); a primeira , diga-se de pas
sagem. rcalIzada no BrasIl por um órgào onclal. A sondagem Unha o 
obJdlvo de tentar desmenUr as cOJ]cJlIsoes pessimlslas de I.C Wlllte 
quanto às posslbl lidadcs petroliferas de São Paulo (Moura &. Carneiro , 
1976. p. 92). 

A cornlssão minf'fra não teve ruclllOr sorte. tendo �rJccrmdo seus 

trabalhos em 1 89R por [alta de recursos. após a realizaçâo de 1 0  folhas 
do rnHpa geolÓgico do eslado 

15 O Serviço Geológico c Minera lógico do BraSIl. criado pelo Decreio 
lI'" 6.;-}23. de 1 0  de Janeiro de 1 907. j ('w' lnlc1ahIlcn l e  urna at lvhlade mais 
voltada para os problcmal-; do carvào, ferro c siderurgia, bem como para 
a exploração de mangmlês. ouro e dia.Hl'Ullcs O l n ler('ss(' em pclróleo 
vcm apenas com a guerra de 1 9 l 4- l k V! ... 1<1. akm dJsso, eHvolvido em 
uma sér1e de desman dos admJlllst rattvos, que foram ohjeto de UIIi 

re1;üór10 secrelo de Calôgcras, elaborado sob CIlCOIIWTHla do prõprto 

ministro da Agricultura (Pa1va. s / d ) .  

16 O Conselho Sl1perIor de MInas 1 -wrla pr(,sldl�l() pelo min istro da 
Agricultura, Indústria c Comércio e seria COlIlpOSUl pelos dlrdores das 
Escolas PolHêcnlea e de Minas. pelos {';)ledrúUcos �lc Tlletalurgia c lavra 
de minas de UI11bas as escolas. pelo dl('f� do SdMB, pelo diretor da 
Estrwla de FCTTO Cent ral do firaslL pelo consultor geral da República e. 
flnalmcnte, por três representantes das empresas de mlncraçao. Ao que 
tudo indica . o Conselho nao chegou sequer a ter o funcionamento 
rq"fularnentado. 

O a l l tor da leI. .Joao Pandlá Ca16g�ras ( H S70- 1 !)34). foi um dos mais 
Importantes políticos c administradores da Prtmeira RcpúbItca Knge-
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nhctro, deputado federal por vár1as legislaturas, também ocupou os 
cargos de rn1nJstro da AgrtculLurB. da Fazenda e da Guerra, mesmo sendo 
um civil. 

17 A USlB de estudos sobre o assunto InclUi alguns Ululas lmportanles. 
como Branner (1 900); Campos ( 1 902) e WhllC ( 1 908). 

18 Era {'SM a tese defend1da por Miguel Arrojado Usboa e Euscblo Paulo 
de OlJvclra. O artJgo de Eusêblo Paulo enumerava aInda a bacia do 
Pará-Maranhão e a região sedimentar lJtorâncQ do Nordeste. Em 1918,  

Euscblo Paulo foi oncla1mcnte encarregado pelo dJ.retor do SGMB. L.F, 
Gonzaga de Campos, de se dedIcar à questão do petróleo (Lisboa. 1 9 1 6  

e Oliveira. 1 9 1 7) .  

1 9  l�uséuJO de Oliveira narra as extremas dtnc1l1cladcs do SGMB na 
aquisição c emprego dos Instnlmentos cientificas ex.Jgldos pela adoção 
das novas UJrclrtzes no documento qUf" enviou ã Comissão de InquérUo 
sobrf' o Pclróleo, tnslalada em 1936 (Oliveira. 1 937), 

São Paulo mio era alvo do Illu'resse apenas do SCMB, Em 1927. uma 
II I . \prnVUdll pc tu CiUIIJln'l r':sl�l(hllLl d" h'nll101)\'ll u UpllC'UI,'�111 di' c,ft.:dUn .... 
t·�I)(. d • • IS pllfn fi t'\pIOnlf;;lO dt, pl'-trn!r .. rIU Sim Pllllh). O rr' .. pHnf,;�hd ))4·ln 
U IIf'laiJ\'H rm n !'o(Tn-lL,no fi ... �nc'lIl1l1m h rruulihl tk SrtIUJI cu ... w, til. 
�)\'t'rrul .Iullo l'r,·.,fj'ji. Com ,., ... N n"C'IIN'" r('jI IIO..,�ivll ,I C'OlIlrl,II"  ... ,lu til) 
�I'nlft�(t Chrsh'r \\.'�u;l1lH1nU', qUt rnl!wlrltl lnlpurt LU l fl' (Istudo qohn' n 
w'pltl1!.1a rh" , , tn,lrv Itr SHu Pauln. r a mlHh\r.'Útl tk umu nu�ll·rU'L sfUl\ln 

\",rlrUI I \t,rrl l l h"udo lima f " '.!!ilçã.lI tJJsUIII�1 LI.lqW'Iu �umlltH I.do Sf ,M U. 
1 I I If' I'rtlt' JHTI\lJt pt�trõlcu U'''' II pwr u nd I lh.u1r lla IOrIJH\(:irO I mil. \Vutoohhnml' 
I-illgf'rlG u i 1ubl'll do l',ko �'..fJ 1 I IDrv.Ql l r c�.:-. rll'vorlla l l o� flUl!"" prrthmrlnti, 
ollHhu dR lorIllUl;';.1.o IrJlu !'''(lrlun ft·:,r17..Hdu"ol nrf'nr ..... ' I llllfrn ,!(, .. fllr�u.:fK' .... 
pc:'ln 1!(,Vl'rlUI t"8tH, !unl. "WI1t1r, .,,, L.ruh.llhIJ� ,lfJ:lI1r i llr!.vl,,:o.. f-li I q:l!J 

TllJuhf'lI' pnrflrlllnn'� 1'�plnnl\tHII I  j ' U I  =-'Ihl 1 11.1 1 11) 1': 1 1 1  ri' 1 H2fC I' 1 [l:"W 
11Ir -.... m n"(l\}/ .. m ht� U"(f''' 1r' uU r ptThIUH."M.'� N'·k .. n . .K �,U\'1d.Hh.� C�U.Y1l1n 
('llvoh.1das duas C'olIlpanhlas. a eia. de Petróleo Cnl7"dro do Sul e a Cla. 
Pd rolifera Uraslklrd (Moura & Carneiro, 1976, p. J 1 0),  

20 Em I H 12 ,  .José [}ach, geólogo c mlneralogisfa alemãO naturalizado 
braslletro, ex-diretor do Museu de Manaus. havia-se transferi.lo para o 
sul ele Alagoas. atraído pelos folhe1hos de Garça. Torta (' RIacho Doce. 
Entre I H I 5  e 1918.  associado ao advogado Gilberto Andrad('. organizoU 
uma eHlpresa para o aproveitamento do �xisto" local. que não chegou a 
des('nvolv('r qualquer aUv1ciadc efeUva na região. Apôs divergências 
pouco csdarcc,ldas com o sócio, Bach viria ri falecer em c\l'(�unstânclas 

Tlllslcr1osas, 

21 Snlre 1880 c 1 890 registra-se um grande número de concessões 
para a exploração de carvão no Parâ, Com relação aO petrô)eo, a única 
referência elota dc 1892. Em 1 9 17. o SGMB Inicia trabalhos de pesquisa 
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de carvã.o no estado, tendo realizado a primeira perfuração em 1923, às 
margens do Tapajós . 

22 Para a avaliação dos trabalhos do 5GM O f' da avallação que fazia das 
áreas mafs promissoras. ver Pedretra ( 1 9 27). O llvro de UlIlhües Pedreira 
Jâ traz rererênclas positivas ao Acre r. â região de Ca.mpos. no estado do 
Rio OC Janeiro . Quanto a São Paulo. Paranâ e Alagoas. a posslblltdade 
real era a exploração do xlslo (Mollra & Carneiro, 1976 p. 1 56). 

23 Ildefonso SLmõ("s Lopes { I 866-1 94:\}. gaúcho de Pdotas. mcmbro de 
importan te familla local. formou-se pela Escola Po1J1ti'C'ntca do Rio de 
Janeiro, onde Já se e.nvolvia com abolicionIstas c raH IClpava de clubes 
n·puhIJcanos. EIcUo deputado estadual em 1 1'397, no HJo Grande do Sul. 
reelege se �uCcsslvaII1cnte alê 1904, quando vai para o. Cúmara Federal. 
A parlJr desse momcnto começa a estudar e l-IroPQr soluções para o 
problema da siderurgIa. do carvão. da lcg1s1açí3o de minas c do petróleo . 
Mllll.stro du Agricultura no período 1 !-1 1 9 -22. drsllgA -Hc ror discordar da 
calHl1l1alllru Anur Bcrnardes â Prcsln.i·llcla (lu !{rpúb�lca Volta à Cãmara 
Federal. Jã penmulf'cclIdo como depulaclo ate 1 930 IkvollH.:Jonárto. logo 
l- uomcado por Vargas para a dJrctot1u do Banco do Ilka ... II. onde p,'rma
n('('(' alé 194:1 

24 As conclusões do Pr1meJro Congresso Uras!Jí'Jro df' CRIV:lO e Outros 
ConlbustívêlS Naclonals aprovavam, ('[[I nov('lIlhro do 1 922. as dLret rtzes 
do SGMIJ com rdação à cxploraçao de p<-I rólco (' dernals rochas betuml
Ilosas: recomendavam reconheclInentos geológicos dos folhelhos da cha
pada do AraI1pe; das turfas petrolíferas de VUa Nova. Alagoas: rea117..ação 
etc sonda�ens em Maraú (Bahia). Campos (Hlo dle Janeiro) e pros
segullJ)t'"nlo dos estudos soLre petróleo CIn São PUlllo IC Paraná. As rochas 
betumlnosas da cost.a brasJlelra I:ambêm dcveT1a.rtl ser pcsquJsadas. 
nsslm ('o mo a exploração efetiva dos ctcpós1tos de XIS�O da formação IratJ. 
que se rstendc por tcxJo o Sul do país. 

2!S - . . .  A R{'v1São ConsUluclonal dC' 1 92G veJo facllJ1.�r o a{lvcTlto de uma 
nova legislação que precisa surgir para ampurar os Ihfere�scs do t:stado 
na mln�raçào do petróJco. 

Na Lei rle Minas vigente está prevIsto que pela slIa alta Importãncta 
mundtal. ('SAA espécie de Jazidas rNJlH'rla ulna kglsl(-lção ('s�clal. E 
cllegado o momento de rralizá-la com a maior atcnçilo . . .  M (Lopes, 1 927). 

Em dcz�rnbro de 1023. Eusêblo de OlIveira Já ba\rla apresentado um 
antqJroJeto de legislação específica para () pelróleo, lpubllrado no diário 
do Congrrsso Nacional em 25 de dezembro de I 925} Sua preocupação à 
êpo<,a. porém, era limitar certos abusos como. por' t!xeffiplo, esperar o 
SGMB dd1nlr uma locaçao, criar uma C'olIlpanllla d(! IPctróleo c conseguir 
f"ontratos de opção com os proprietários de tCIT<'1l0S próximos. A parti
Cipação do capital estrangetro não cra excluída. selA. porque OliveIra 
dUv1dasse da aprovação de tal mcdk:fa rI<:l Câmara. seJA por seu realismo 
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quanto às necessidades de capital para a exploração. como quer Peter S. 
Srnlth (Smllh. 1 978. p. 34). 

De qualquer forma. o interesse das companhIas pela exploração do 
petróleo no Brasil sempre foi bastante limitado. Se é certo que obuveram 
muitos contratos de opção de compra de terrenos em bacias sedimen
tares. as atlv1dades de peSqUisa geológica delxaram apenas referências 
Incertas. como as visitas dos geólogos da Standard 011. WaJter L1nk e 
Pikc, ao Acre c ao TapaJós, respecUvamente {Moura & Carneiro, 1976. 

p. 1 56). 
Houve um momento de relaUvo entusiasmo quanto às posslbllJdades 

do BraSil, no Início da década de 20. testemunhado incluSive pela 
publicação, em reVistas especlaltzadas norte-americanas. de trabalhos 
sobre a geolOgia de petrõleo do país. Entre seus autores estavam os 
geólogos John Caspar Branncr, antigo membro da Comissão Geológica 
do império. e I lorace WlIItarns, runclonãr1o do SGMB. A superprodução 
de petróleo no mercado Internacional e as dificuldades da geologia do 
pais. no entanto. em pouco tempo desencorajaram as companhias 
(WilkJns. 1974. p. 443). 

26 A necessIdade de urna legislação especial para o petróleo c a dr.nún
cla dos desmando� de governos f'staduaJs na concessão para exploração 
jâ estavam na lmprensa. por essa época. SoHdonlo AUco Leite publicava 
lInla coletânea de arUgos. dJscutJndo esses lemas e Invocando razões de 
segurança nactonal (Leite. 1927). Segundo outra perspectiva. art.1go não 
assinado. publicado pela Gazeta da Bolsa. em 4 de julho de 1927. 

cr1Ucava duramente o projeto de Simóes Lopes. Mais despesas públJcas, 
reclamava. Antes de leis. precisamos prtmelro descobrir o petróleo. 

27 Esta é a tese de LUCiano Martins (Martins . 1976. p .  270-3). Em abrtl 
de 1920. Chestcr Washburne. o geólogo norte-americano que havta stdo 
contratado pelo governo cie São Paulo para realizar um estudo sobre a 

geologIa de pctrôleo do estado e coordenar as aUV1dades de exploração. 
escrevia uma carta pessimista a SImões Lopes. Mrmava Washbllrne que 
como a legtslação de minas no pais JamaIs sc.r1a aJtcrada. a única saída 
era conceder isenções fiscais quc atraíssem invcsUmentos estrangeiros 
em reOno (Arquivo SImões Lopes. CPDOC-FGV. ISLC 07/00/00 - Petró
leo). 

Coincidentemente. esta também el"8 a poslção do embaixador norte
americano ao desaconselhar. em ('omunlcflção de Julho de I fJ2R. o 
prolcsto formal que o Departamento de Estado pretendia apresr.ntar pela 
exclusão dos investimentos estrangeiros, prevista no projeto de Simões 
Lopes (Wl1kJns. 1974. p. 443) . 

28 As concessõcs fotam suspensas mediante decreto de 1 7  de julho de 
1931 e os regIstros rlc minas em 24 de outubro de 19a3. 

Emjanetro de 1933. com o rnJnlst(�rio sob a adminIstração de Juarez 
Távora. o SGMB fo' inc.luido na niretorta Geral de Pesquisas Clen1íllcas. 
Em Julho do mesmo ano. ambos mudam de nome. passando a, res-
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pct'I1\'runente. Dlrf'tor1<-1 Geral da Prodllc.;ão Mlner<-l] e l�l�UtlltO Geológico 
r Mlnrra.lôgH'o do nrasll. Em I H�J4, a Dln'l or1a Geral lraTlsfonna-se em 
rkpnr1 HlT1CnlO NuC'loTlal da Produção Mlll('ral. 111c1ulIl�lo Iwnbhn o Ser

\oiço <k FOTTlento UH Produção Mineral. 
(,�1l:HIlO Â Icgl�laçào de minas, a Consutu lçào oc } H34 pcrmlUa as 

",UvlfhH!es mlncradoras de -empresas org:·mI7..ad:is no país-. sem quallfi
(':ir fi na('lonalidanc de seus acIOIllsta)). O Cúdlgo de Mfnas. tiO contrár1o. 
Jl{lO cklxiiva qualquer brccha. f'stahdrccncto ri olH1gatá'lrt(·ctade de nac1o
Ilalldade hraslklra para os acionistas <i(- t'mprcsa$ m lnl'radoras. A 
,,'alldadc do Código df' Minas, dJantc da Jllrmlllação j·onsl l l l lclonaJ. foI 
ÇOll!(·�tada ('m varl.as ocasiões, mas I) EX!'('ut lvo IrIlpõs sua dec1são ao 
COltgrc"so. 

29 O rc'sllltuclo global da rt-',avalIação 1'01 PllbllC'ado tirHt'o., da df'scoherta 
ele' 1 ... obmo. pelo BolcUrn nQ 23 do [)�PM SlIuaç;'io do Problema do 
Pt'Lróh'o no Brnsll em 19JR. Dcnnla COlIlO polcJlc!alu)(,lItr pt-trolirpra a 
cos Ia Iloroeste oe lIhrlls a Aracétl1 .  c no ACf('. fi uarlR do rio , lavaT1. Em 
segundo plano. eram a rroladas a ha{'la do baixo Amll7..oTlas, Cllnlnlpe 
Inahla). H COSia do E.spir1to Sanlo, a partt' lcrrt'sirl' da hacla C](' Campos 
e a hacla do Paraná. E.nun descartados o Mnrallhão. {) Maio Grosso e a 
107. do Ama7.,ollilS. O Boletlln vollava a In�lsllr "1'1('. sem trclrlamrulo no 
rxl('T1or, sem r('cu rsos c' sem t'qlllpalllelllos. pouco po(krla S('r kllo. 

Estas cnun as teses c'ollttctas tambl" 1II \lO Plano Tnc'nal para Pc'squlsas 
clt- P(' l roko no Orasl\. aprrs('ulado ao IlOVO mlllh t ro da Agrtcu lt ura pclo 

W'ôlogo C,lycon de Ilalva, provavc1f1H'n l t' 110 1rlJ('lo <1(' 1 !1��H. Hnl('s portanto 
da C'rlélC.;:io do CNP O plano previa a ('n<l(:üo (lt' \l((l Sllllplcs c'scrlt (n10 para 
)] administração dos cOI l trntos com Ilrmas (,�pN'lH1l7.ada� (' a l'onccntra
(,:ão dos rccun->os nas ârcas lltoráncas do Nnrdef,lc (Martiú. Hccôncavo, 

NoJ.!oas c Pernambllco) t' no Acre. 

30 O e�ilHtú sobre o pdrólco dt, Lohato v1ria a SI'T publtcado no ano da 
rkseolwrta O'lJnto. 19;'\9) . O próprlo au tor desI'rrve sua eXJ){,r1i�ncla: 

E cu, no Laboratórlo. analisei {'s/c pc1n'ilco de' Lobato E curiosa
menle, eu não sou amaldIçoado lia hlstór1a do pet róleo do Br�sil porque 
{'li não S011 totalmentc' obtuso Porql le o pc·tról('o de IJohato na singular. 
Ek era um petrõ1co que começava a (h-stJlar a 1 50 grtau!-;. ("orno se fosse 
lHO p('lrôleo do qual se Uvcsse exl ruído as frações It-ves. Ele unha um 
ponto d(· Inicto de desUlação hem definido. Ek não tlnl1la enxofre. de modo 
que er"" um pdróleo pu risslmo Enlfio. ('U fui fIIl llto Instado na ocasião 
a du.er que não era petróleo naturaL que era UIIl produro arUficlaL Tal 
era a crença dt' alguns geólogos que aquilo era uma' fraude, unha Sido 
colocado. Mas cu estudet a questão e verifiqllrt qllc1 haV1a petróleos no 
mundo sem enxorre. c havia petrõleos com ponto de1 dc-sUlflção Igual ao 
de Lohato . . .  - (PInto. 1988. p. 13�4). Diante d('ssa conclusão, entregava a 

deCisão OnaJ ao trabalho do geólogo. 

31 O geólogo lemo Vitor Oppcnhelrn é uma das Ogums mais controver
udas em todo o (>p1sôdlo. Tendo trabalhado como geôlogo de petróleo na 
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ArgenUna e no Paragua!. ao que tudo InUlca possuindo apenas experiên
cia práUca. Iniciou sua carreira no BrasIl como empregado da Cla. de 
Lobato de Carvalho em Alagoas. Seus relatórios pess1nl1stas, certamente, 
detennlnaram sua demissão. 

Em 1 933 é contratado pelo DNPM e. até sua nova demJssão em 1936, 
parccla :Insistir em eScrever Tclatór10s pcss1mlstas, Nesse penodo, sem
pre fOI o centro das atenções da campanha pela imprensa: fOI acusado 
por Monteiro Lobato de vender In[onnações sobre a geologia do país no 
exterior e de ser o pI1nclpal responsável pela conspLração que Unha por 
objetivo impedir que se descobrisse petróleo no país. 

32 É verdade que a legislação de 1934 já concedia enormes poderes ao 
DNPM, inclusIve a automação para pesquIsa e lavra. A Lnlclativa de 
partJculares pouco podia, legalmente, contra as diretriZes e deCisões do 
órgão. A campanha pela imprensa. contudo, havia colocado o DNPM em 
uma posição hastante delicada para que pudesse usar lodo O seu poder. 

33 Os resultados sertam logo publicados (Abreu. P'alva & Amaral. 1936). 

As circunstâncias da elaboração desse 1mbalho, entretanto, estão nar
radas em outro cnpílulo deste livro. 

34 SeguUnos aqUI a dcscnção de Moura & Carneiro ( 1970. p, 204 e 
scgs.l. Ele descreve ainda uma curiosa circunstância técnica, Adeptos 
da primeira hJpólese. os autores de eonlribuições. ..  (Abreu. raiva & 
Amaral. 1 936) dcscart:u-am a conUnuação do l",balho de geologta de 
slIpcrficle que viria. este Sim. a revelar OS prtlllelros campos comerciais. 

r 35 o CN P M� Vt:Ju n ut'.scmp'·uhur Wi fuw;tM.:::=t lIu DNPM 11 pru1lr UO] 
I h"\'rt'th U" 1 �n. d,' 2a ,h, J"uho üe 193U, que 11 u; lrSll lsfel1U o,; 
t'�llI IJJIHliClllDS do tJnUJ!o c)�fto J\I::tlcrtonot'ull'" portJilHO. II dcsco l1('rta 
,,!t. LOb.,·ll\"). 

L 
36 A � .IUf.·'l\u nm:!fuullblil �hllul :II\U "nl ullisfllnU� tnmlM::m �fllre o 
corpo técnico. Dos três aulores de Q:mtrlbui{,-'(}es . . .  , por exemplo. SLlvto 
F .. ócs de Abreu pertencia aos quadros do INT. mas pretendia partJclpar 
da exploração prtvada na BallJa; Glycon de Palva. geólogo do DNPM. 
tornou-se critico radical da Interferência estatal no setor e Irnack, 
também do DNPM, fez carreira na PETROBRÃS, chegando â presidência 
da empresa. Mário da Silva PInto, que na época dos aconteClmentos de 
Lobalo trabalhava no Laboratórto de Pesquisa Mineral do DNPM. aftrma 
Que a maIor parte dos integrantes do corpo técnico do DNPM não possuía 
nenhum preconceito contra a tnlclaUva privada ou contra o capital 
estrangeiro, Deixa entender que uma dJvtSão clara a esse respeito é multo 
tárdia ou mesmo posterior ã criação do CNP. 

Por outro lado, é surpreendente como as correntes naCionalistas 
puderam recuperar a lmagem da atuação estatal apô8 os aconltectmentos 
da década de 30. 
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37 Pedro de Moura aDrma flue IIC8,SC'S prlllH'lros trllipos o lrahalllo de 
gCOfiSJCH C'OSLJJl113Va, por absoJIJI;) rari'l1('la dI' �('ól()g� d(' pclróleo , Ir à 

fn'llt(' do. geologia 0(' sllp('rlkl('. lk eoly<'r alll l  Ma<1Nollghloll parece 
corroborar cssa 0l'lnl<'IO. trazf'nU() seus g('I)lngo� para fa/A'r kvaut aIllen' 
to:;; e formar, no curso desse trahalho. os gcútogos brasileiros (Moura & 
CarneIro. 1 971;. p. 244-45) 

38 O quadro foi constnl ido a partir dos dildo� rortl('(jldo� por Moura & 
Cnrrl<'lro. I f)7ü. 

39 8sle falo linha r2ons('qü(�nctas cu riosas Por ueasl ão da Impkmcnla
çào do Plano Salle, durante o governo Dutra, (l dtn'l or-gelal do DASP 
órgão responsável pela sua execução - estava flrJJlIJ'JlI('nl('  ckctdldo a 
usar de seu poder e recursos para COllsUtulr. part'lnITlll' l l l e  pelo nU'IlOS. 
uma Indústria de petróleo estalai l'nr si só uma Illlct�llJva Insólita, 

parUndo rio DASP. Adquiriu , !la Europa. pclmlrlr0S (, lima re!lwu1a -
ClIbalflO - , além de prevcr um volulIle C'oll!-o ld('r<1Vl'1 Qk rf'('ur:-.os para o 
lliumcl}uncnlo (las aUvllladcs d(' (,xJlloraçtHl. O ( orond Milton Llllla d(' 
Araújo. dlrctorda nlvl�úo ErOllômlca do CNP. dllralltr: a <,'h,hon\ç{lO desta 
úlUma pHrtc do p1:mo 101 bw;,(:ar apolo (; ass('�soramCllt() (' utrr os 
rcspoll::-Ú"CIS pela atl\'1darlc IlO CNP: te\'(, de el lfrentar o lolal dCStTt"dIlO 
dos pr()pr1o� rcsponsúvcls pela t�xp lorn.ç{\.O de' p(·lr6Ieo. qlle duvidavam 
do 11lkrcss(" do Sstado (' do volume d(' rceur�()s a ser cOllccdldo (Araújo,  
1 9S01. 

40 N)rma o coronel Mllton Uma de Araújo qllt' 5<'\1 prhnclro t rabalho 
de Importúncla no CNP foi a elaboração tI<>. 11111 pluno para a Instalação 
de urna rcfinal1a estalaI. a ser loealiz.mia em Odêm cio Par<'i. Bloqueado 
no plrllill10 do Conselho pelos repreScIlwlltcs das org;\ nl:l".a(;õCS de classe . 
que se opunham às al lvldarl.C'� Illdustrials do f:�todo, ° proJci.o foi 
oferecJdo a parUculElres Como os par1.JclllarC's tkmorovflm a cOllcreU7...ar 
as conceSSÕes obUdas , o projeto lrnnsfonna �c TIa rel&Ilarla. de Matlll1pe. 
O Conselho exigiu. alnda urna vez. que a partl('lphç}l.O do Estaelo se 
IlmHasse a 50% das ações. 

I laV1n ainda no Conselho a vtrtualldadc de um '/('10 IIIlltlélc Jamais 
u::;ado ulga�se de passagem O pHJ)Cf do r('prcs('ntahlc do rnlnl!'iro da 
Guerra Unha provavf'lmentc grande lnllu<:flcla JJlou«..:radora. 

41 Decreto nq 29. 1 7 1 ,  de 18 de Janeiro de 1 05 1 ,  Tt�ulo Ie, CApo VI, art. 
72. Os servtços regionais e órgãos cspecla.LLzados ��I1arn "riados para 
exercer qualquer ativtdade da Indústria do pC'tr6Jco �rj1.1ando o dcsenvol
vtmento dos trabalhos ex1glr�. funcionariam sou a s�lpcrtntendêncla do 
preSidente do CNP e seus chefes seriam por ele notncadús: do mesmo 
modo. cuber1a ao preSidente do CNP dClermlunr as relações de subordi
nação desses serviços e órgãos às dIferentes dlvJSõcs do CNP. 
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42 A esta circunstância certamente se deve a crtação. pelo regimento 
de Janetro de 1950. de uma ComJssão ExecuUva. composta pelo presi
dente do CNP e por dois dJretores de dlv1sões. situada entre o PlenãrlO e 
os demaJs órgãos. Essa providência pare<:e não ler sido sunclcnte� em 1 2  
de novembro de 195 I .  jã sob o governo de Vargas. um novo decreto 
reformulava essa disposição. O Decreto n2 30. 1 6 1  determinava a trans
ferência de todos os órgãos responsáveis por aUvtdadcs de produção ou 
pela construção das rennanas do Estado para a DIVisão Tecnlca do CNP. 
subordinando-os. diretamente. ao presidente do Conselho. Este úlUmo. 
alêm disso. ncava responsável pela elaboração de um projeto de lcJ 
�desUnado a reorganizar as aUvidades governruTIent.aJs no dominlo da 
exploração de petróleo". 

37 



Economia exportadora 
e o mercado de 
derivados de petiróleo 

OBrasil era um pais essenclahnente agroexportador 
quando começou a Importar dertvados de petróleo. Em 

1871 . quando a Indústria nol'te-amertcana de petróleo cres
cIa em rttmo acelerado, registraram -se no Brasil os primeiros 
mercadores de "kerosene". Na estatistica das profissões su
jeitas ao Imposto sobre Indústria e profissões, criado em 1869 
por regulamento do MinlstéIio da Fazenda do lmpérto, apa
recia a categoria "mercador de querosene" ,  que contava então 
com oito contribuintes, todos de naclonalIdS: portuguesa. 
Pouco depois, em 1874, a estatística contab va 62 profis
sionais dessa categorta, sendo todos da mesma nacionalidade 
do núcleo Inlclahnente arrolado. 

Por volta de 1860, teve lrúclo nos EUA a eJWloração indus
trial do petróleo com o refino do querosene para iluminação. 
Vinte anos depois, o legendário John Davld �ockefeller orga
nl7.ava o prtml."lro m/si do setor petrolífero - a Standard 011 
Company - fruto da concentração de capital. .. que ele pro
movera nas áreas de refino e transporte . ..Já na década de 
1870. quase todo suprlmento de quero,;;ellc comercializado 
no mundo proVinha das reftnaIias da Smndard. No entanto, 
este conglomerado preferia vender seus produlo" a agentes 
estrangeiros do que se ocupar com a r.xportnção, distribuição 
e revenda dos mesmos no exterior. Assim scndo, o querosene 
chegava ao Brasil através de Importadores como José da 
Costa e Souza, discrimInado no Almanak Laemmert de 1875, 
como "Importador de gelo, frutas, assim como querosene de 
primeira qualidade e outros gêneros, dos EUA ( . . .  )" cujos 
depósitos ficavam " ( . . .  ) à rua da Saúde n' 32, rua Prlmeiro de 
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Março n" 4 e Praça do Mercado nO' 88 e 89 r. . .  )" , na Corte . !  
Na verdade, o querosene estava cliando uma longa cadeia de 
comércio, com vários intermediálios, que começava nas pra
ças de Nova York e Nova Jersey e tennlnava nos principais 
pontos de entrada de produtos importados no Brasil, como a 
praça do Rio de Janeiro, onde os Importadores vendiam o 
produto a revendedores ou diretamente ao consum1dor. 

Observando a presença do querosene nas listas de tarifas 
das estradas de ferro - o mais rápido e poderoso meio de 
transporte disponível no penodo inlpelial - fica fácil enten
der como ocorreu o alargrunento do mercado consum1dor. 
Partindo das cidades portuálias, o querosene e outros pro
dutos inflamáveis chegavam ao intelior em latas, vasUhames 
de vidro, e outras embalagens especiais, acondicio ... nados "-
ainda em caixões de madeira e colocados em vagões próplios 
para o transporte de mercadorias desse gênero. Os trens que 
movimentassem tais cargas deveriam fazê-lo segundo regu
lrunentação fixada nos decretos de tarifas, isto é, em dias 
especiais e ficando proibidos de levar passageiros. Em 1875, 
a Estrada de Ferro Dom Pcdro II foi a primeira a discrinllnar 
tarifa para o transporte de querosene, mas até o final do 
ImpériO uma vintena de ferrovias de diferentes pontos do pais, 
especialmente as do Centro-Sul, incluíram esse produto em 
suas listas. 

Paralelamente ã organização dessa estrutura primitiva de 
comercialização do querosene, é possível afirmar, apesar de 
toda a precartedade dos dados estatisticos sobre inlportações 
brasJleiras no penodo, que a entrada desse produto no porto 
do RIo de .Janeiro cresceu BJlon lo dWi.:>Uficar ·lliU!tscrin1!: 
nação em S<'parado nos mapas estatisticos da Alfãndee:a de 
íB84 ellt d1ant", At<' então, o querosene fora agregado n�sses -" 
mapas a outros óleos, como por exemplo o óleo de amêndoa. 
Pelos indiclos apontados pode-se concluir que o Brasil entra
ra dennltivamenU no c1rcuilo Iplemaclntlol d.e. comcrr:laJ� 
ção do 9.uero�e para i1l!l!!ID� Portanto, se até o final do 
século XIX o Brasil era ainda um mercado secundário para 
as grandes companhias, era ao menos um mercado em 
expansão. Em 1899, a América Latina, de um modo geral, 
figurava em terceiro lugar no consumo de derivados de 
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petróleo produzidos nos EVA, atrás da Europa e do mercado 
interno norte-americano /Williamson & Dawn. 1 963. p. 251) .  

N o  Brasil. o querosene foi fundamental nal' áreas onde a 
lndústrla do gás de ílUIIúnação - à base da destilação do 
carvão - não chegou. Nas "pequenas caplt.áJs e inúmeras 
cidades do lnterior. o que havia na segunda metade do século 
passado e no começo do atual era a ilurnlnação a querosene, 
conhecido no Nordeste e Norte do país como 'gás'" (Santa 
Rosa, 1952. p .  309). Mesmo nas cidades onde as usinas de 
gãs à base de carvão se foram instalando - Rio de Janeiro. 
São Paulo, Recife. Santos. Porto Alegre e Niterói - .  o quero
sene provavelmente tinha mcrcado garantido nos bairros 
onde as companhias ainda não haviam chegado com seus 
gasodutos. No ano de 1876. esse produto era utilizado na 
ilurnlnação do lnterior das casas de 1 1  distritps da capital do 
Império . Nas ruas dessas localidades tambétn eram empre
gados como Ilumlnantes o óleo de peixe. o óleo de colza e 
possivelmente o óleo de mamona . produtos que foram deslo
cados em outras regiões da ciebde pelo gás de carvão . A 
competição entre o querosene e o gás de carvão ocorria. pelo 
que se pode perceber. no campo da Ilurnlnação residencial, e 
a concorrência pela iluminação pública ficava entre o carvão 
e os óleos e azeites já mencionados. Quadro C'ompetitivo 
semelhante terá succclido provavelmente em outras grandes 
capitais do pais. 

Nas décadas de 1 880 e 1 890. ocorreram duas nm1dades 
importantes no comércio do querosene . A primeira delas foi 
o surgimento de algumas empresas importadoras e revende
doras de querosene que submc(jam o produto importado a 
um certo beneficiamento Essas experiências pioneiras estão 
relacionadas. direta ou indiretamf'nte. á presença no país de 
ruclimentares destilarias CUjo objcUvo principal era redestilar 

o querosene tornando-o menos suscetivel a explosões . O 
grande número de processos inventa.dos para e\1tar tal ln
conveniente. bem como de dispositivos de segurança para 
"lãmpadas a querosene" cadastrados no serviço de patentes 
do governo imperial. e a propaganda das próprias empresas 
demonstram que os acidentes com o querosene deviam ser 
freqüentes ã época " E importante notar que quase sempre 
um dos sócios dessas finnas dizia ter desenvolvido um ou 
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vários processos "quírnico-Indusbiais" para beneficiar o pro
duto, e alguns de fato possuíam carta patente sobre o Invento. 

Em 1882, por exemplo, Antônio Lopes Cardoso e Augusto 
Maria Coral. comerciantes de nacionalldade portuguesa do
miciliados na Corte. registravam na Junta Comercial uma 
sociedade - Coral & Cardoso - para "explorarem dentro e 
fora do ImpériO a indústria do querosene inexplosivo. de
sinfetado. e colorido ( . .  ,j" . " O sôcio Lopes Cardoso entrou na 
sociedade com um capital de 1 0  contos de réis. corres
pondente. de forma quase integral. aos privilégios obtidos em 
virtude dos processos que desenvolveu para tomar o quero
sene "inexplosivo". Entre 1880 e 1883. o inventor apresentou 
várias fôrmulas. sendo a mais complexa. do ponto de vista 
técnico, a que preconizava a destilação do querosene impor
tado. lornando-o antidetonante até 50 centigrados. com o uso 
de um alambique. O equipamento utilizado e o processo 
descrito eram o da destilação atmosférica, o método mais 
prlm1tivo de extração de derivados. que inclusive Já estava em 
desuso na indústria de refmo norte-americana. As ins
talaçôes da " fábrlca" ou do "laboratório" - mencionados nos 
registros da empresa - funcionaram pelo menos até o ano 
de 1885. quando o sócio Coral comprou de Lopes Cardoso 
sua parte na sociedade. dissolvendo-a. 

A segunda nOvidade [oi a instalação de um escritório 
comercial da Standard Oi! no Rio de Janeiro entre 1895 e 
1896. O escritório do Rio e outro de Buenos Alres foram os 
primeiros postos avançados de vendas da companhia no 
exterior. Na verdade. essa lnlciatJva era o desdobramento de 
uma estratégia que a Standard vinha desenvolvendo. desde 
1 882. no sentido de estabelecer refinarias que processassem 
petróleo cru norte-amencano em paises onde a taxa de 
Importação sobre os refmados fosse alta. Os objetivos eram 
evitar essas dificuldades. aumentar a eficiência de seus 
serviços e. assim. controlar melhor o mercado. O Brasil foi 
incluído nos planos da companhia. que tentou sem sucesso 
Implantar uma refinaria através da Empresa Industrial de 
Petróleo (Wllkins. 1974. p. 4 17). Desse empreendimento frus
trado pérdurou o escritório. tomando-se a referida empresa 
uma consignment agency do grupo Standard. ou seja. uma 
representação comercial com agentes residentes no pais. Tal 
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situação foi mantida pela matriz até 1 9 1 2. quando o sistema 
mencionado foi substituído pelo de distribuição direta (Gibb 
& Knowlton. 1959. p .  197-8). Desse modo. a mudança de 
denominação de "Empresa Industrial de Petróleo" para 
" Standard Oil Company of Brazil" ocorrida enu 1 9 1 2  teve um 
significado maior do que ã primeira Vista podr:ria parecer 4 

A grande transformação no circuito origina) de comerciali
zação do querosene no Brasil. anteriormentl:j descrito. ocor
reu de fato entre 1 9  10 e 1920. O acirramento da concorrencia 
por fontes de matéria-prima e mercado consL)midor levou as 
maiores companhias de petróleo a investirem na América 
Latina. especialmente após a I Guerra Mundial. Uma conjun
ção de fatores - dentre eles o desenvolVimento da produção 
e do refino no MéXico nas mãos de gnlpos i�dependentes e 
as possibilidades de diversificação cio merc'ldo consumidor 
de dezivados na América Últina que se abriam nos setores de 
transporte. energia. paVimentação de ruas etc. - trouxe em 
curto espaço de tempo para o setor importador de derivados 
grandes e médias companhias de petróleo estrangeiras. Nesse 
contexto. duas companhias de médio porte radicadas no 
MéXico e duas grandes companhias interna<tionais.  além da 
Slandard. constituíram empresas para atlj1ar no Brasil e 
assumiram o controle direlo sobre o mercado de querosene. 
tornando o importador independente uma figUra em extinção. 
Hestava ao elemento nacional ser o revendd:lor das grandes 
companhias internacionais. 

Pouco depois. no final dos anos 20. ocorreu urna concen
tração desse mercado nas mãos das grandes companhias de 
petróleo que absorveram as matrizes das duas empresas de 
médio porte. Assim. em 1 928. apenas 4. 12% do mercado não 
dependiam das importações realizadas pela� grandes compa
nhias: a Standard detinha 49. 1 1  %. a Anglo-Mexican (contro
lada pela Roya! Dutch - Shell) Jlcava com l8.01%.  a Texas 
Company estava com 1 6 . 72% e a Atlantic Ret\ning Company 
conquistara 1 2 ,04% (Wilklns. 1 974. p. 4 1 8) .  

2 . 1  O Brasil na era do óleo combustível 

Embora a maioria dos derivados de petróleo possa ser utili
zada como óleo combustível. o termo designa. de modo geral. 
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as frações pesadas residuais do petróleo '" Na era do quero
sene de iluminação 1 1859-99). tipos de petróleo que 
favorecessem a fonnação dessas frações eram considerados 
menos eficientes no esquema de refino. Essa situação se 
alterou com a Invenção de quelmadores de óleo combustível, 
que no iIúclo deste século abriram um amplo leque de 
possibilidades de emprego do produto em equlprunentos 
destinados a prodUZir força motriz ou calor. A IndústIia do 
petróleo no México, por exemplo, teve seu crescimento as
sociado à substituição do carvão por óleo combustível nas 
caldeiras das locomotivas mexicanas. Já o óleo combustível 
extraído do petróleo do Texas encontrou aplicação nessa 
época nas caldeiras dos navios brttãnicos e na Indústria 
norte-americana. 

Entre 1913 e 1916, o consumo de óleo combustível qua
druplicou em termos de volume, o que Indica substanciais 
modificações no mercado de derivados de petróleo no Brasil. 
Essas mudanças que então se processavam eram resultantes 
de trés fatores: primeiro, a entrada de duas novas firmas 
estrangeiras no mercado de derivados; segundo, a conjuntura 
gerada pela I Guerra Mundial; e terceiro, a expansão da rede 
elétrica brasileira fora do eiXo Rio-São Paulo. Quanto à 
entrada das novas firmas, é Importante observar que ambas 
eram controladas por dois grupos pioneiros na exploração e 
refino do petróleo no México e que o óleo mexicano tinha 
características que favoreciam a obtenção de óleo combus
tível. Assim, em abril de 1913, o governo brasileIro concedia 
a The Anglo-Mexlcan Petroleum Products Company, UmJted 
autorização para funcionar na República. A empresa era 
ligada à Companhia Mexicana de Petróleo El Aguila S.A., 
organizada e controlada por um dos pioneiros na exploração 
do petróleo mexicano, o construtor de portos, ferrovias e 
túneis Inglês Weetman D. Pearson, mais tarde Lord Cowdray. 
Em 1914, a Anglo-Mexlcan tinha escritórios na cidade do 
México, no Rio de Janeiro, em Buenos AIres e em Nova York, 
sendo que o escritório central ficava em Londres '" 

Antes da deflagração do primeIro conflito mundial, a utili
zação do óleo combustível no Brasil estava praticamente 
restrita aos navios que aqui aportavam. A pioneira Anglo
Mexican encontrava dificuldades para colocação do óleo 
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combustível no mercado brasileiro e, por Ilsso, em seus 
primeiros anos de atuação ficou mais conhecida como a 
Importadom e distrtbutdora do querosene Aurora. Mesmo 
assim, a companhia investiu na ampliação do mercado, 
utilizando a propaganda como estratégia. Em 1 9 14, por 
exemplo, a Anglo-Mexican publicava em pqrtugues o livro 
Óleo combustivel mexicano, para ser distrtb'uído entre sua 
clientela e autoridades bmsileiras. No livro erram apresenta
das, com detalhes e ilustrações, as vantagehs da aplJcação 
do óleo combustível, em vez do carvão, para produzir força e 
calor. Ao final do volume, anúncios da companhJa ofereciam 
ou tros derivados das frações pesadas do petróleo. além do 
óleo combustível. (lue sua mamz prod llzia , A maiOlia dos 
reclames referia-sf> a vários hpos de asfalto. e um deles 
inclusive promeha não causar dimos ao meiO <unoiente. 

Na época. o Brasil em UIIl país agroexpontador com com
plexos regionais Importantes como os do ca$é . do açúcar. da 
bOlTétcha e do cacau, alélll de outros de rnenor expressão. No 
intf>I1or ciesses complexos.  as aU\idacks urbanas tJnharrl um 
p"pd fl lndamenUd e mesmo os n(lC'leos industriais vincula
dos a alguns deles er<lm COI11[llenH'ntos importantes a ativi
ciacie principal Foi consiclcrClndo essa potencialidade do 
scgnwnto urballo-lnd11striill rl' w  " AllgI0- 1I(!cx1can também 
cli\� dg()ll no �Cll li,'r" 1 1ma lisla de f"hricantq ele queimadores 
para loconlotivHs e fornos industriais. l\.'las a� expcctaUvas da 
C'oolpanhia npssa ;:lrf'él não se (,OI�(" TU7 .... arkun plC'llamente. 
Durante a I GUf"ITa I\1undial alguTIIL1S estradas de f CITO , na 
fnlta d() cnrv.:ío uUlizdraJl1 óleo cOTnbll sth'c1, filas a experiên
eja nào se consolidou.  No caso das l1 1dústnas. a adesão foi 
tn rnhérll p o u co a n irl l a d o r a  CIn vi rtud e d (1 s  próprias 
car(\cterÍsUcas do setor na rpoca (baixO ('onISUI1jO de energia. 
vapor et c.) .  

A t'xpansão (18 recle f·létrica brasileira . no entanto. foi ao 
encontro do desejado pela Anglo-Mexican. iA eletrificação de 
algumas c"pitais e cidades do interior conw<l;oll a ser efetuada 
prillripnlmente depois de 1 9 l 4 .  à base de Icentrais termelé
triC<l S. O progresso cb eletrificação, mais Ido que qualquer 
outro fator. foi o responsável pelo incremento no consumo de 
óleo combustível então obs('rvado. Deve-se. porém. ponderar 
as pOSSibilidades ele crescimento ciesse consumo ao longo do 
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tempo com o seguinte dado: desde 190 1 .  a participação da 
geração hidrelétrica no total da poténcla Instalada no Brasil 
raramente ficou abaixo de 80"10. (Martin, 1966. p.39: e Uma, 
1984. p. 23-24). Assim sendo, o transporte maritlmo deve ter 
continuado a ser o consumidor mais Importante do produto 
até o final da II Guerra Mundial, Já nos anos 40. 

Somente em 1 9 1 6  começou a operar no Brasil a filial da 
Pan American Petroleum, ou seja, The Calol1c Company. O 
presidente da holding era Edward L. Doheny, norte-america
no pioneiro na exploração de petróleo no México. Doheny 
comandava então um conjunto de mais quatro empresas que 
atuavam nas diversas etapas da Indústria, desde o poço até 
o consumidor dos refmados. A Calorlc entrava no mercado 
do óleo combustível no momento em que a Anglo-Mexlcan 
colhia os melhores frutos do seu trabalho, pois nesse ano o 
consumo atingiu um patamar quatro vezes superior ao que 
ela encontrara quando chegou. 

A nova companhia também se preocupou em estudar 
cuidadosamente as condições do mercado brasileiro, avalian
do as potencialidades econômicas de cada região do peís. 
Assim, decidiu Instalar seus tanques nas principais Cidades 
portuárias do Brasil: Belém, Recife, Salvador, Rio de Janeiro 
e Santos. A estação distribUidora do Pará, por exemplo, era 
considerada fundamental porque, em primeiro lugar, ficava 
no ponto-chave da sruda de produtos do Amazon Valley 
(borracha, fibras, cacau, madeiras, entre outros) : e em segun
do lugar. por ser o porto de Belém acessível a vapores 
transoceânicos (ocean-going steamers) e aos barcos das 
maiores Unhas da Europa e dos EUA. A cidade de Belém 
abrigava Inclusive o quartel general da Amazon Navigation 
Company. empresa que explorava vasta Unha de longo trajeto 
pelo no Amazonas e seus afluentes .' 

2,2 O emprego da gasolina e seu esquema de 
comerciaUzação 

No século XIX, a nafta e a gasoüna eram derivados distintos 
na escala de refino do petróleo. Por Isso. o Inventor do Gaz 
Globo podia dizer em seu anúncio, pubücado no AImanak 
Laemmert de 188 1 ,  que o material empregado para produzir 
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o seu gás era nafta liquida e não gasolina. Ora, a fração de 
nafta na época era empregada como solvente e não como 
combustivel para lIuminação. O que havia era o gás de nafta 
(extraído das frações gasosas do petróleo). tlITlpregado para 
tal mister nos EUA; porém era um gás e não um líquido. como 
Informava o fabricante (WlllJamson & Damn, 1959. p .  206-8, 
233-40) . Por todas essas considerações é razoável supor que 

o Gaz Globo fosse mesmo gasollna. 
Portanto. no final da década de 1870, a ga$olinajá entrava 

na competição que se estabelecIa entre carvão. querosene e 
óleos vegetais e animais como combustíveis para produzir luz 
arUficial Em 1876. foI celebrado um contraUo entre o Minis
télio da Agricultura e a firma do Gaz Globo p\tra a iluminação 
de 1 1  dJstritos da Corte. em substituição ao iserviço anterior, 
que era à base de óleos vegetais e animais. Dois anos depois. 
AntonJo Soares Braga requeria patente para, um aparellio de 
fazer gás por meio do ar e da gasolina . Corno se pode notar. 
era um periodo em que esses produtos erMl de fato uma 
novidade. Mesmo nos EUA, pouco se sabia sobre a origem do 
petróleo e praticamente nada se sabia sobre a composição 
quimlca dos deri,-ado9 e dos processos para S\la ob tenção . 

A gasolina comercial é hoje obtida por d iferentes métodos 
de rermo (destilação. craqueamento térmico. eraqueamento 
catalitico etc.) .  podendo receber <I <ldlção de outros compo
nentes (álcool. adJtivos especiais e outros) . ALI' 1 9 1 0 .  porém, 
a gasolina era obtida pela destilação do petróleo bmto. 
processo que fornecia baixa od'lllagem. Nessa época come
çam a se desenvolver os processos de cmcKing. capazes de 
produzir gasolinas com maiores Ílldices de octanas e maior 
economia de óleo cru. Esse dcsf'nvohil1lcnto técnico foi es
timulado pela el<lJansão da frota mundial dt" aut omóveis. 
Assim. somente por volta da metade da década de 1 O o 
querosene para iluminação foi ultr"passado pel" gasolina 
nas vendas das companhias de petróleo. 

No fmal do século passado. os importadores bmsileiros de 
nafta e gasolina para fins de iluminação ou liiluição de tintas . 
borrachas etc. eram. em muitos casos . I oS mesmos que 
importavam querosene. Tal como no ('a$o do querosene. 
alguns deles se diziam fabricantes de nafta e gasolina. Cer
tamente foi nas "fábricas" ou depósitos desses comerciantes 



que os proprletártos dos primeiros automóveis a gasolina 
buscaram abastecer seus veículos. Por volta de 1 909 surgiu 
a "garagem" .  que no ínicio era um pequeno galpão de madeira 
onde os carros pernoitavam e eram reabastecidos de gasolina 
e graxas. Só então lmportadores passaram a vender aos 
garagistas a gasolina a ser comercializada no varejo. As 
firmas Macedo & Serra e Dias Garcia, no ramo desde 1880, 
por exemplo. importavam da Rússia gasolina e óleos que as 
garagens revendJam 

Nos anos 10 .  quando passou a funcionar no Brasil a 
maioria das companhias estrangeiras, começaram a de
saparecer os importadores independentes de gasolina. Já em 
1 928, apenas 1 . 44% do mercado era ainda abastecido por 
importadores Independentes . Nessa ocasiáo, o mercado de 
gasolina estava asslm dividido: a Standard Oi! detinha 
47 .40%, a Anglo-Mexican (Shell) possuia 20.40%, a Atlantic, 
que se instalara no país em 1 922 e fora desmembrada do 
conglomerado da Slandard em 1 9 1 1 por decisão da Justiça 
norte-americana, estava com 1 7. 56%. e finalmente a Texas, 
funcionando no Brasil desde 1 9 1 5. conquistara 1 3,2% (Wi!
kll1s, 1974. p. 4 1 7). 

As grandes companhias estrangeiras atuaram na dJs
tribuição de gasolina de forma bastante dJversificada ao longo 
do tempo, conforme o tamanho do mercado e os custos para 
o transporte e armazenagem do produto. Este foi comerciali
zado Inicialmente em latas,  depois em tambores e finalmente 
a granel. No estado do Rio de Janeiro, na década de 30, por 
exemplo. as companhias entregavam o produto a agentes que 
se Incumbiam de transportá-lo. armazená-lo e vendê-lo no 
atacado e no varejo. Já no então Distrito Federal, eram as 
próprias companhias que vendiam a gasolina a grandes 
consumidores - órgãos públicos de uma maneira geral - ou 
ao comércio varejista. A venda dJreta ao público começou na 
capital federal nos anos 20, quando as companhias passaram 
a manter postos de serviços para lubrificação de veículos e 

venda de gasoUna a granel. abrindo concorrência com as 
antigas garagens. 

Ao contrário do que ocorreu com a gasolina automotiva, a 
importação de gasolina para aviação - produto especial com 
altos tndJces de octanas e que viria a ser substituído pelo 
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querosene de aviação somente com o advent1 do sistema de 
propulsão ajato - jã começou sob o controle $s companhias 
estrangeiras. Em primeiro lugar porque a sua fabricação 
exigia processos sofisticados ele refino nüfS quais só as 
grandes companhias de petróleo Unham con<i\.ições de inves
tir. Além disso. em 1 927 - ano que a aviactão comercial e 
militar deslanchou no pais - as subsidiãrias das mc:yors no 
Brasil já exerciam um controle total sobre o comércio de 
derivados. 

Imediatamente essas companhias montaram seus " servi

ços de aviação" para abastecer os aviões da , Condor (depois 
Cruzeiro do Sul] . da VARIG e de outras companhias comer
ciais que inauguravam suas primeiras linhias de vóo. bem 
como para servir à aviação milita.!'. que em 1 927 fora criada 
como arma no Exército. lrúcialrncnte o ab�steciJncnto dos 
a\1ões era executado de forma bast.ante pre[:ária através de 
tarnbores e mangueiras curtas. Com o passat do tempo é que 
foram construídos reservatórios subterrâneos nos aeroportos 
(Vianna & Pinheiro. 1 987. p. 8), 

2.3 O consumo de óleo diesel na década de 30 

o óleo diesel é um produto cUJo consumo está associado à 
Invenção de um tipo de motor de combustão interna. Esse 
motor e o óleo leva.ram o nome do Inventor RludolfDiesel. que 
patenteou sua invenção em 1 892 na Alemanha, Asslm sendo. 
o óleo diesel encontrou mercado ilpenas onde tal motor era 
empregado: pequenos geradores ele energia elétrica. locomo
tivas e navios. 

No Brasil . o motor diesel encontrou aplicação primeiro na 
eletrificação rural e nas ferrovias. e dep<ilis nos navios e 
caminhões. estes últimos só após a II Guerr'il Mundial. Como 
não dispomos de eslatisticas sobre a eletrlncação rural e o 
uso de motores diesel na agricultura. não é possível precisar 
com exatidão quando o combustivel passou a ter lmportãncia 
na área. Porém. alguns indícIos sugerem que foi na década 
de 30 que Isso ocorreu. Em 1935. por exemplo. várias enti
dades ligadas aos Interesses nlrais e aos lmportadores 
manlfestarrun-se contra o awnento das tarifas alfandegárias 

para o diesel. assunto que est.ava em estudo no Conselho 
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Federal de Comércio Exterior. Manifestaram-se. entre outras. 
a Sociedade Rural Brasileira do Estado de São Paulo. a 
Associação Comercial da Bahia. a Câmara de Propaganda e 
Expansão Comercial de Curitiba. enviando ao Conselho tele
gramas. cartas. oficios e representações em que informavam 
o largo emprego que os motores tinham. nas fazendas e 
vilarejos do interior.8 

As séries históricas sobre o diesel indicam que entre 1925 
e 1935 seu consumo variou entre 1 .5  e 3.5 toneladas. Já em 
1939 é registrada pela primeira vez a produção nacional do 
diesel. sendo que as importações atingiram 1 23 mil tonela
das .9 

2.4 Estado e lIúclatlva privada: um novo padrão de 
relacionamento 

Exatamente quando se consolidava o comando das compa
nhias internacionais de petróleo sobre a importação de deri
vados no Brasil. tinha início no Congresso Nacional a 
discussão do primeiro projeto especial sobre o petróleo. A 
idéia foi levantada na Comissão de Agricultura da Câmara 
dos Deputados. em 1927. por lldefonso Simões Lopes. re
presentante do Rio Grande do Sul. Era um projeto que tratava 
da propriedade. exploração e pesquisa de Jazidas de petróleo 
- que ainda nem haviam sido descobertas - sem fazer 
qualquer referência à necessidade de controle especlal na 
área do comércio. Além disso. nenhuma das duas obser
vações feitas pejos deputados nas justificativas de seus subs
titutivos. sobre níveis de preços de derivados no Brasil. 
relacionava-os à ação das companhias oligopolistas. Segundo 
os deputados. os lúveis de preços eram urna decorrência da 
desvalOrIZação da moeda. Na década de 30, entretanto. o 
comércio de derivados foi considerado. j untamente com ou
tras atividades relativas ao petróleo. como um serviço de 
utilidade pública. sendo submetido a um rígido controle 
estatal. 

Sob essa nova ótica o terna do petróleo passou a ser tratado 
como urna questão politlca fundamental. O primeiro sintoma 
dos novos tempos ocorreu na área do comércio de derivados, 
quando, em 1935. o prefeito do Distrito Federal, Pedro Ernes-
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to, ativo participante do movimento tenenti�ta dos anos 20, 
definiu o tabelamento do preço da gasolJna domo uma ques
tão de defesa da economia popular. 10 Pouco depois. durante 
o Estado Novo. militares e diplomatas que Crivam o Conselho 
Nacional do Petróleo deram o mesmo st«tus ã atividade 
comercial, Já baseados no argumento da "s�gurança nacio
nal" . Neste caso. também advogavam um <I:ontrole sobre o 
comércio de derivados. associando o ao desenvolvimento da 
exploração e do refino do petróleo no pais. Foi nesse momento 
que. com exceção da área de comércio. bateram-se pela 
nacionalização ou. em alguns casos , pela esl4tizaçào de todas 
as atividades relativas ao petróleo. 

2.4 . 1 O caso da gasolina 

Em Inícios da dfeada de 30. o govcmo federal tabelou em 

caráter provisório o preço da gasolina e impôs restrições ao 
mcrcado de eàmbio. Impedindo que as eompanh.ias importa
doras ·'pagasscnl as cncornendas de derivados que faziam às 

sUaS matrizes e coligadas no cÃ-rnior. Ambas as medidas 
tinharn. naquele rIlOlncnto. o obj('U\"o de rninorar a crise 
c('onôm..ico financeira que o país atravessava 

No entanto . no Distrito Federal. o tabelamento assumiu 
caráler pennanen t e ,  por clccisáo do prefeito Pcoro Ernesto. 
na época a au toridade competente para J ltlgar assuntos do 
genero com aut onomia total. A manutençào da medida , 

alegava o prefeito. era necessária porque o comercio de 
gasolina estava se tomando um oligopólio. o qlle pelas pos

turas munj('ipais constituía crinw Iniciou-se então uma 
longa ctisputa entre as companlIi"s importadoras e a prefei
tura em lomo do tab"lamclllo 1\ 11l1" se ckscnvol\'cll basica
llI<'nte em dois roullds. scndo o s,,!!ll l1do o mi1is i mpO/tan te. 

O primeiro tClllpO da contenda. In iciada cm 1 93 1 ,  foi 
Sll S)lf'IlSO em I �n2 .  gmças à inlprkrCIlcia rio nIini s tro Osval
do Aranha. Ele ofereceu às C'ornpanlLias pliondade canüJial 
pan1 as suas. inlponações, o que se associou Ú tnulsi- gcncia 
da prefeitura na concessno df' l l l J l  '(] l lnH'nto de preço, ainda 
quc abélixo do que pretcndiarll as crnprcsas. N<lqut'lc momen
lo, o t"'sqllenu1 proposto cOlltf'l1toll às C0111pill1hias, que pre
fcrinul1 dcixar a discuSS80 do tabd,ulI('n10 para o futuro. 



o grande confronto só teve IIúcfo três anos depois, quando 
Pedro Ernesto negou -se a dar despacho ao pecUdo de aumen
to de preço da gasoUna que as companhias encam1nharam à 

prefeitura. Estas argumentavam que o reajuste era neces

sário porque. em decorrência da suspensão do esquema de 

cobertura cambial que lhes fora garantido em 1932, estavam 
tendo maiores gastos para saldar seus compromissos no 
exterior. Melhor explicando: as companhias alegavam estar 
tendo uma rcdução em suas margens de lucro. segundo elas 
Insuportâvel, por terem de recorrer ao mercado livre de 
câmbio onde a taxa estava em alta perSistente. 

Sem qualquer resposta do prefeito. que nem sequer as 
recebeu em audiência marcada, as companhias deCidiram 
reduzir as bonificaçóes que ofereciam aos garagistas pela 
venda de gasolina um mês depois da entrada do pedido na 
prefeitura . Logo após saía o despacho do prefeito indeferindo 
o pedido. Diante do Impasse, as companhias decidiram põr 
em prática urna manobra ousada: solicitar a Intervenção do 
Conselho Federal de Comércio Exterior (CFCE) no Julgamento 
do caso. Provavelmente tratava-se de pressionar o governo 
federal fazendo-o. pelo menos. voltar atrás na decisão de 
suspender o esquema de cobertura crunbial que as beneficia
ra de fevereiro de 1 932 até janeiro de J 935. Com tal objetivo, 
apresent.aram ao Conselho um leque de três opções que lhes 
parecia satisfatório: a) a retirada da gasolina do tabelamento; 

b) o restabelecimento da orientação anterior. isto é. concessão 
de cobertura à taxa ofielal de cãmb io : e c) a redução de 
irnpostos federais ou municipais. 

O resl lltado dessa estratégia. no entanto. fOi-lhes tot.al

mente advel'so. porque o prefeito articl l lou corn sucesso um 
moviment.o de pressão no sentido contrário. Procurado pdo 
diretor executivo rio CFCE. Pedro Ernest.o decidiu aceitar a 
intermedjação cio órgào. desde que fossem OUvidas todas as 
pa rtes interessadas no tema. o que foi feito atrav<'s de con
sulta e reuni,'\o aberta a todos . A essa altura. a insatisfação 
dos garagisuls, chat!.ffeurs de táxi e do p'-' blico em geral corn 
as companllias atingia graus inusitados. Ao mesmo tempo. 
Pedro Ernesto prestava solidariedade às associações de clas
se. recebendo-as para dlscu Ur o assunto. Vale notar que nos 
memoriais apresen tados ao Conselho pelo prefeito e as-
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soclaçães de classe. o que estava emJu\gamento não era pura 

e simplesmente o aumento do combustível, mas o comporta

mento das companhias no mercado. O cJocurnento enviado 
pelo prereito resume bem a posição da,!, teles q(te se opunham 
às companh1as: "É Incontestável q1 le as qompanhlas de 

gasolina se harmonizam no pais. á sombra de um trust, 
apcnas mascarado . do comércio d .... InflamáveIs. Nnda agora, 
aparecem elas , unidas na rldcsa dn. alta rio preço ela gasolina , 
cUJo cornércio rnonopo1I7..<"lrn " .  1 1  Para contlrnlar os seus argu
nlentos, os memoriais apresf'IlCé\\"aUl dadüs sobre o custo da 
gasollna, desmenUnelo aqlleks a]1r('�('ntados pelas compa
nhias. 

Sltlaclos entre dois fogos, os conselheiros acabaram ceden
do às pressões da prdcitura, rejeitando qual'l"cr dns três 
soluções apresentarias pela s (,Olllpi\llhlas. No entanto, reco

nhec('ram que o reajust.e de pre(os em nc('('ss,"ÍrlD. Corno 
nessa rnatérta a dfTlsilO f'abia l l l l iCil t l lPllte ao prefeIto. o 
irnp<lsse continuou. Nova tentativa de cOIlC'iIi<hçé.l0 foi ff"it..'l pelo 

Conselho mas nada se cOl ldu Z I !  Hcs1 o l 1  no cOllsclhl'iro-rf'la
lor. Valcntim Bouça s ,  dCIHC'l l to fr,HlcHHlC'nlc [anJf.,-l\TI às 

cornpanhlas, lançar aCll�açô('s vt:larb!-' �1 Pedro [�rne�to . Para 
Bouças, o preff"Ho era l 1 nl d(,lna�()go qur se apro\.·cit ava de 
qucstões controversn s  parn éll lg.lIi;lr 1 1laior prcslíg)o pessoal, 

Vale acrescentar, contudo, (j1 11..' O� c;:\lC'u los n. pn'scl ltados 

por toelos os envolvidos ni10 co\oca"'Hll " 11 1  d (l\icla a fonnaçi1o 
de UTn cartel de preços da gasolil l;1 110 IIH'rc(,Hlo j l l lcnwcional 

dcscll" 1 028_ /\SSil I l ,  as f'lnplTS,h c,-;tnlllgciras dqui C's
t.nbc1ceidas bnhnIl1 ra7"';-lO quando (Ti tj t',I\'�HJl �l'l I S  opollentes 
por preknr!ercm .i"l�:lr () p1'l','0 d " t!,,�oIJIla " p a t1jr das 
\'<:l rié1(.;ões observadas no cOI llé n'io de \'H rejo de (r,l!),lo para 

r(',1 .. 0Üo. Aléln disso. C'sLa\'alll  p;1rl'1 .dllH'l It(·  ('orr('Ías ql lando 
l }C�H\,(1 l J )  esL') r  f'xcrfTndo 1l1l1 1 l 1( )IH)P�'lli() ..... o} )r(' o l'Olllt;rcio da 
gasolina nu pais. p(,is, <1 nfJ..of, tlpl' I l: I S  l )O J )lsl ri l o  Vl'dcral 

d l f'gnVHJIl das nl('SllH1S A. con(rolar " \Tlld"l din' ln  <I(l  prnd tlto 
' lO COl lSl lIuidor nn,ll 1\t ril n liaII1 . 1 ""  d ilnTtH",'ílS de prc\,os t'lltrc 

O conl<'Tcio varejist,a do es l.ado d o  J(io (\p , J aneiro t' o do Distrito 

Federal. alcgDdas pelo pITkj [()  C' d('l l l a l e..: ()PUl lCl l l ('s. a UJlla 

COlH'orrêudn dC'scspcrada ( P W  CSL1\'(\ ()('OIITIH!O (' T i l <llp�ll I l las 
locé1 liclndc-s d o  ('SLlc1o do Hio de \ L.l1 wirn. Ol l d c  a 1 u avaln 

ill{Cf1 I lCl !i{II-ios - agelUf'S - ' l i l l '  I J ; l  ú l l ,o..;in c l t' ()]),�;lri<lf IlUÜS 



fregueses vendiam até abaixo do custo. Na réplica aos argu

mentos do prefeito dJzjam: "O preço baixo do comércio de 
varejo, mOVIdo pela concorrência, não ê, nunca foi, Ulll índice 
de custo de fabricação de qualquer artigO". '2 Observe-se, 
porém, que nada foi escrito para esclarecer como as suas 

matrizes calculavam os custos de produção e nem qual a 
margem de lucro que tinham no negócio. 

O Conselho Federal de Comércio Exterior chegou a tentar 
estudar como eram fonnados os preços da gasollna no 
mercado Internacional para atender a uma última soliclta

ção do prefeito. Depois de "exaustivo exame dos dados 

obtidos no pais e no exterior", o Conselho teve que adm1tir 
a "impossibilidade material de verificar, com exata seguran
ça, seja a hJpótese daqueles lucros excessivos, seja a da

queles prejuÍZOs, devido a Inúmeros fatores, entre eles a 

quase exclUsiVIdade do fornecimento de gasollna a todos os 

paises do mundo pelas mesmas companhJas que são parte, 
no Brasil. na discussão deste assunto". 13 Em virtude desse 

obstáculo decidiu o Conselho não se envolver mais na 

querela entre a prefeitura e as companhJas. No entanto, 

decidiu fonnar duas comissões especiais: Ullla para estudar 

fonnas de controle de preços da gasollna e demais carbu
rantes em todo o pais: outra propondo medidas para Inten
slflcar a produção de ãlcool motor e a rãplda Instalação de 

usinas reflnadoras, a fim de substituir a importação do 

petróleo refinado pelo óleo cru e pela destilação dos Xistos 

betuminosos nacionais . A criação dessas duas comissões, 
que não funcionaram, foram propostas de Euvaldo Lodi, 
líder empresarial que apoiara no Conselho a decisão do 

prefeito contra o aumento da gasolina. 

Finalmente. deve-se observar que toda essa controvérsia 

sobre o preço da gasollna só contribuiu para difundir entre a 
burocracia brasileira Ullla desconfiança que atingiria o grau 
mais elevado entre os milltares do Estado Maior. Já em 1 936, 
por iniciativa daquele órgão. foi encaminhado ã Câmara dos 

Deputados Ulll projeto de lei para criação de Ulll Departamen

to Nacional de Combustíveis, entre eles o petróleo, em que os 

rnllitares teriam particlpação Importante. 
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2.4.2 O abastecimento nacional de petróleo 

Em 1938, o Conselho Federal de Comércio Ext,ertor foi de novo 
o palco de mais um episódio da história do pe(róleo no Brasil. 
Dessa vez não houve discussào entre os cOr1selhelros e sim 
imposição de um projeto formulado secretamente por oficiais 
do Estado Maior e por alguns membros do próprio CFCE, os 
quais, é preciso esclarecer, chegaram ao órgão depoiS do caso 
da gasolina. O Estado Novo fora implantado havia alguns 
meses , e o Exército. como grande sustentãculo do regime, 
estava com muita força para fazer passar projetos que 
considerasse de "segurança nacional". Inspizjados nos exem
plos de nacionalização e estatização pardal ou total da 
indústria petroUfera no Uruguai. na Argentina e no México, 
alguns oficiais e membros do CFCE arquitetaram um plano 
para fazer o governo federal decretar o controle centralizado 
e rigtdo sobre o setor petroUfero, inclusive na área comercial. 14 
Estavam convencidos de que o poder econqmico dos trusts 
ameaçava o poder político do novo Estado nacional. es
pecialmente em caso de guerra. Depois de muita conspiração 
e segredo - aspecto fartamente explorado pela bibliografia 
disponível - conseguiram concretizar seu intento. Em 29 de 
abril de 1 938. Getúlio Vargas baixou um decreto tornando o 
abastecimento nacional de petróleo um serviço de utilidade 
pública. Pelo Decreto-lei nO 395 estavam compreendidos 
nesse conceito a importação, a exportação,[ o transporte -
inclusive a construção de oleodutos - .  a idistribulção e o 
comércio de petróleo bruto e de denvados. bem corno a 
refinação de petróleo Importado ou de produção nacional, 
qualquer que fosse sua fonte de extração. Para regular e 
controlar esse abastecimento. cnou-se também pelo mesmo 
decreto o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) . O chefe militar 
de toda a operação. o general Horta Barbosa, foi nomeado o 
primeiro presidente do novo órgão. 

A pressão das companhias estrangeiras. através da via 
diplomática. não foi suficientemente ágil e forte para Impedir 
a organização do CNP ou para l!mJtar os amplos poderes que 
lhe foram confertdos.15 No tocante ã área de importação, 
comércio distribuidor de derivados e petróleo bruto - que 
praticamente inexistia na ocasião que o decreto-lei foi apro
vado - ,  foram atribuídas ao Conselho Nacional do Petróleo 
sete incumbenclas básicas: 
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1)  autorizar. regular e controlar a importação, Inclusive a 
construção de oleoclutos, e a distribuiÇão desses produtos 
em todo o território nacional; 

2) organizar e manter um sernço estatistico de todas as 
operações relativas ao abastecimento nacional de petróleo; 

3) sugerir ao governo medidas que julgasse necessárias ao 
barateamento dos hidrocarbonetos fluidos, quer de produ
ção nacional, quer importados; 

4) determinar os subprodutos da destilação do petróleo que 
deveriam ser incluídos no abastecimento nacional; 

5) verificar periodicamente o consumo de hidrocarbonetos 
sólidos ou fluidos nas diversas zonas do pais, e os estoques 
existentes, e fixar aos interessados quotas que poderiarn 
importar. dentro de prazos determinados, e bem assim a 
distribuição dessas quotas pelos diferentes pontos do pais: 

6) estabelecer os estoques mínimos de hidrocarbonetos 
fluidos a serem permanentemente mantidos pelos importa
dores ou refinadores ,  nos pon tos do pais que deterrrúnar, 
com a Indicação de natureza e qualidade dos respectivos 
produtos: 

7) propor a alteração dos Impostos e taxas de qualquer 
natureza que gravassem O comércio desses produtos , ou a 
criação de novos Impostos ou taxas. I n  

E m  maio de 1 939 foram definidos pelo CNP quais os 
produtos Incluídos no abastecimento nacional: o petróleo 
bruto, as gasolinas , o querosene, os óleos minerais combus
tivels e lubrlficantes Simples. compostos e emulsivos. A partir 
de 1950. outros produtos foram sendo Incluídos. Indicando 
o grau de complexidade que o mercado de derivados la 
adqulrlndo com a Industr1al1zação pesada, o advento da 
Indústr1a petroquirnlca etc. 1 7  

Segundo a legislação de 1 939, os Importadores dos produ
tos derivados eram obrigados a: 

a) fornecer a localização e discriminar suas Instalações 
existentes ou projetadas; 

b) manter estoques mínlnlOs no país das quantidades im
portadas no ano anterior; 

c) constituir estoques no pais onde o CNP determinasse; 

d) fornecer Informações sobre as mercadorias estocadas. IB 
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Observe-se que a obngatonedade de manter estoques fol 
revogada em 1 957. quando a produção naclonal começou a 
substituir as Importações de denvados. '9 t-fessa época . as 
companhias estrangeiras começaram a se torrIar apenas 
dtstrtbuldoras do petróleo que o parque refinador nacional 
produZia. 

Em 1940. o governo federal criou O Imposto Únlco sobre 
Combustíveis Liquidos e Lubrificantes. que fora proposto pelo 
CNP. Para adotar a medtda foram necessárias duas emendas 
constltucJonals: a prlmeJra vedou aos estadps e munlcipJos 

cobrar. sob qualquer denommação. Impostps e taxas que. 
dtreta ou lndtretamente. Incidtssem sobre ia produção e o 
comércio. a dtstribulção e o consmno de corhbustíveis liqUI

dos: e a segunda estabeleceu a União ('orno � única a t:r1butar 
a produção e o comércio . Inclusive de combt,lstíveJs e lubrifi
('antes liquidos. bt'm como sua dtslribulção <l seu consum0 20 
Até então. os derivados de petróleo eram t.apdos pelas três 
Illstáncias de poder - União. estados e nlUiucipios - o que 

</c fa to compllca\'" a .ida das cmpresas. pois ha\1a multa 
b\lfOrra('ia a ser cllrnpric!'L 

A primeira grande r�[OITlla do impo,;to único ocorreu 12 

'UlOS dcpoiS . O projeto ljlle a impkfllcnloll foi encaminhado 
ao Congresso em 1 95 1 .  Juntamente com o outro que abriu a 
discussão em tOrrIO da criação da Pl:::TROflRÀS. Na verdade. 
os dois projetos compunham a " sohlçfio Vargas" para o 
problema do petróleo. ela bocada pda assessoria econômica 
do prestdcIlte O Projeto nº 1 . 5 l G. '1"e Íllstitllla a PEJROBRÃS 
como l ima hold ing do setor pclrolifero controlada pelo Estado 

sem ser um monopôlio. previa qll� p,u1e dos recursos para 
ext'euç'ão do programa do petróleo seria proVeniente da recei

ta do imposto único No entanto. desde slIa cnação o imposto 
fora aplicado - por íorça do d('('reto de 1 9  .. 0 - ""clusiva

nlcnte no desenvolvirnento (" lia conservéH,'.;lO de rodovias. 
Assim, para garantir desde logo a canall7-4<.'áo de parte do 
Imposto para o programa em perspectiva/o tOi en\1ado ao 

Congresso projeto destinando 25% da reccitA cio imposto para 
"empreendimentos ligados a indústria do petl·óleo". O Execu

Uvo logrou éxltc na aprovaçao dcsse projeto em novembro de 
1 952."'  Enquanto Isso. o Projeto n" 1 .5 16 naufragava em 
meio a emendas e substitutivos que o descaracterizavam. 



Note-se que. apesar das diferenças substanciais entre o 
projeto or1g1na! e a lei da PE1ROBRÁS. a participação do 
Imposto único no esquema de capitalização da empresa foi 
mantlda.22 

2.5 Notal! 

1 NotabtUdadcs Pronsstonaes. commerdacs e lndustrtaes da corte do 

llJo de Janeiro. In: Almanak aáministralivo. mercQfl/.U e Industrial do RiD 
de Janeiro. RIo de Janeiro. Lacmmert. 1875. p . 139. 

2 Entre 1 870 e 1 9 1 0. foram registrados 44 pedidos de patentes relativos 
ao consumo de derivados: 23 se referiam a equipamentos para produzir 
luz através da combustão direta ou de produção de gás. a parUr de 
dcI1vados do petróleo, 1 7  descrevtam processos ou para tomar maJs 
estâvcl o querosene (8l, ou para produ ztr combustíveis à base de misturas 
de dertvados cie petróleo com outros produtos quaisquer (2) ou ainda 
para fabt1car sabão. óleos lubrtficantes e-gt"8.Xas (7): e finalmente os 
quatro restantes eram relaUvos a modeJos de reclpJentcs para conselVM 
ou transportAr petróleo ou dertvados. Ver arquivo de pedidos de PrIvilégio 
Induslrtal ( 1 870- 19 191. no Arquivo Nacional. 

3 Arquivo da .Junta Comercial depositado no ArqUIvo Nacional. Livro 
n' 177 - Registro 2.816 - G. 3. 1882. 

4 Ver os decretos: n' 2.471 de 8 de março ,lc 1897. n' 9.335 de 12 de 
Janeiro de 1 9 1 2  e n' 9.335 de 17 de Janeiro de 1 9 12. 

5 PETRODRÃS. SEPK';/ OlVEN{SEN-Rlo. Processamento de petróleo. 
RIo de Janeiro. PETHODRÃS. p. 47. 

6 Decrclo n' 10. 1 GB de 9 de abrtl de 1 9 13. 

7 Me\ican Petrolewll. Ncw York. Pan Arnertean Pclroleum & Transport 
Company. 1922. (I. 140-58. 

8 Arquivo do Conselho Federal de ComerciO Extertor depositado no 
Arquivo Nacional . Processos 303{35 e 632/37. 

9 E.rn 1928. a importação c a dlslr1bulção de ôleo diesel estavam 
entrcbrtlcs maJorltartamente a negocian tes e firmas Independentes das 
grandes \mportadorns estrangeiras: 55.1% era o percentual. A Anglo
Mex1can. no cntanlo. já de Unha 3D.7% do mercado; seguida muito de 
longe pela StRndard com 5.87% c pda AtlanUc com 2.31%. Ver Wllklns. 
Mira. MulunatJonaJ 011 companJcs In South Arnertca In Ule 1920: Argen-
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t ina,  BoIJv1a. Brazll, Chile. Colomhla, (':clI<\dor HTld Prrll. T3W;UH!SS Jlis
LOrJj UevÍL"1J'. 4Hr:I) " 4 1 7 .  ÂlltUlIIll I D74 

Sobr(' as sérks hlslúr1('as do d\l'sd ver: ";s(uJb� lca ... ItL<Oluru:us do 
IJrl' .... íl: sNies eCO,tÔll,icll.s. dl!'IJIO!-}n1ficas e s()('i(Ii .... de Ip50 (I 1988. Rio dC' 

,JHfu'lro, lltsUtuln Braslklro dr G('ogralta c I·:stal ísth'a. 1 990. p. 497-8. 
Jh'J:-.11. �1J'II�li'r1o ria Fazc'Jlll<l. S<'rv1�'() (k l:statlst l<'H l-k'oflõnl1ca c Ftnan
('('Ira COflu'rdo exterior do [3/ miil ( imlxJr1at.;(10 de óleos rornhw,'l[L'eL�). Rlo 
de .Jw 11'1(1), Ikparr a [J \('JJ1 o de Irllpn'lls�1 N'.J.cloHal. 1 !15 i . 

10 Pnlrn Eru('slo Ua11.:-.(,1. JÚ COIllO lIledlco ('OtlCt'ltuadn, Iniciou sua 
1 f<tlc'lúHa po1iUca. c'm 1 H22, {}lIanrlo aderiu ao IlHl\-1rncnto de opnslç::lo ao 
.L!:0V('f110 descTlcadeado Tlaquele éUlO pelos "1�'IIl't1t(':-;", Í)l Irante o ciclo das 
r n olta� t(,Delltlstas, organizou UIIla rnk de apolo aus " tctH'rllcs" pcrse
�lIld():-; {l('lfl políCIa. Padlclpoll at lvall}( , l l l {' do 1110vlllH'Illo revolucionário 
dp l q:l() (' lol () elo lúndrllllenlal de l1g�l(;;Il) ( ' I l tn' os n'vohwlowirtos c 
(�':[ úJl() V;Irgas, ('nlüo ('l Ide do Cc)vcnJ() 11r()\'lsúr1r) r\o SI'gIIIH)O selllcstrr 
de I � ) : \  I ,  <il l i l l ldo Varg,ls decldhl :llllplLlr S l l a  al1nlH .. : a ('OlIl os ' tt'lll�nh�s", 
I'Hl n'l.!õ llldo-liles \'flrlas llll tTVt'lltor1as l'�I:l<lHi\I,s, } l('dro Erll{'sto foi no
IIwndo 1 I 1 1 (TV('l llor do Dlstr1lo Feder;.! 1;11 1 1�);,1f>, IOnIÚlJ -M' o prlruclro 
pr<'lcllo c'h'ILO do Dlslrlio J hkral, l>aIH!t'lra ( 111(' () 1 )f1I"Udo A1110lIOIllIsta 
qHe a)\ldoll a fundar ddCIl(kll lia A .... s('lIIblda ( 'Oust H I lI I lh- clf' l D�l4 Foi 
IH':-;sa ('pot.'a qUf' Pedro Ernesto COIIWÇOH ;1 se ;lI rtla r  ('0111 (l governo 
fedend. 1\ lIH'dlda <jIH' o ,governo tornava 1 I H'{ hda s  feprcs!Slva:-. cout ra os 
�llLdl('ato.s de t rabalhadores, as greves op('rÚt1aS (' a Al1am;a NacIonal 
L11wrlac!ora - (rentc COJl!-' l l t llída por po!Jt [( 'os d(' dlvcrsas IClldénclas, 
InclusIve COmulllstas - P��dr() Erncsto [ul-s(' ('ol()(,H�ldo cm dara oposl
r;rw. E.IU Julho de J �);J:,). por exemplo, COlld t'I IOU \'('('l JIClllcTHt'l Ite o fc('ha
mnllll da ANL (' dCllIll}('tOll o perigo de llllpla[l l <lç�1O (11- Ilrtla ditadura 
olJgflrqulcfl DO pais, E I l l  dCf:OfTt'IlcJa desse' �ell posktnwlIIH:nto, Pedro 
Erllesl0 passou a ser cOlllbaudo SIStt'lll<l! lc:lllll'lllt' !>or urna al;l de seu 
pr6prlrl pm1 ldo. Após ( )  Jranlssado h'V<llll(' ( 'OIlHllll� I H  d e  lU,15, Pedro 
Erll('sln torIlO\l-se' um dos princIpais alvos e l a  l'all1pi�J1ha anllcOInunlsta 
ljl/(' 101 dt',';C'[)(';Hlt'r.td:J llf) pais IUJI1SLaJ1H'1 I 1 ( '  ilC'l I:-;é'h�) dr IlT parlJelpado 
do 1 I 10v1III('llln,  t'11I ! l Il lf,,'{}() de suas cOllhecldas 1I,lHçÔ('S COIII a ML, o 
prrJdlo foI preso, c!eslJillido {k S('U cargo c' ('OlHh1nadn a lri's ali os e 
411 a l ro 1l1('M'S dt, pnsúo 1:111 novt) Jlllgallu'll lo.  l l lqses mais larde. foi 
Hhsoh'ldo (' solto. Ao saIr da prislw, prOllllJldoll \101tlOIO dlSl'lJr:ooo conlra 
o goverllo (' anulldou sua ac\(-súo ao Pantdo Llh<-rL'ulor Carioca e à 
C<icl(llc)nlura o[Joslclfmlsln de Arru<1l1do Saks dt' Ü1Jvdra à pr{'sJdcJlcJa 
da Hepúbllca (�m ou! ubro de I D37, Pedro Ernc�t�) c�la\'a (kcidldo a 
('x:tlar·�(' em \1rtud<" das medIdas de ('xcl'(,'fio addtadas pdo governo 
(\('pols ela tlt:scohcrln do Imnoso Plano Coh(,1l QU<-in(lo estava a caminho 
ela Arg(,rlllna foi preso noVamcIlce. Posto maIs uma �cz �'m It lx:rdadc em 
JI-lflclro dc 19:18, Já r.m pIcna \1gf'Bcla da dlt;lclura cid E.stado Novo, Pedro 
Enlf'stu afastou-se das aU ... 1dadcs pnlJ lJcas. Mesmo assim .  teve ainda de 
cllfrentar outro pnwesso em que cra acusado de c!t-Sv1o ue matcrtaJ 
durante sua gestão na prefeitura, Tamhi:m nesse ('RSO [01 absolvido em 
1 H39, Três anos mais larde, fal�ccu llO Rio de ,Janelru, no exalo momento 
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em que o regime Vargas começava a declInar. Pouco antes de sua morte. 
Pedro Ernesto saiu de seu Isolamento da políUcae dIvulgou um manIfesto 
solldruizando-se com o rompImento de relações dIplomáticas do Brasil 
com os paises do EIxo e defendendo a unIão nacional. a paclflcaçAo dos 
espirttos c a anlsUa geral. 

1 1  Arquivo do Conselho Federal de Comêrclo Exterior depositado no 
ArquIvo Nadonal. Lata 165 - Processo n2 257. 

12 Idem, IbIdem. 

13 Idem, Ibidem. 

1 4  O mInistro Barbosa Carneiro. na época secretário executivo do 
Conselho Federal de Comércio Exterior. o general Horta Barbosa. o 
técnico Fleury da Rocha. o capitão Iba Jobim Melrcllcs, o major João 
Waldclaro de Amorim Mello e maJS alguns outros parUclparam dessas 
discussões secretas. que resultarrun na c11ação do Conselho Nacional do 
Petróleo. Ver Martins. Luciano. Pouvolr et dévéloppemerú économlque: 

jormoliJJn el evolutiDn des slructures poliliqUEs au BrésU. Pruis, Anthro
poso 1976. p. 288-30 l .  

1 &  Idem. p. 2ll4-B. 

16 Decreto-lei n" 538 de 7 de julho de 1938. 

17 Gós liquefeito de petróleo ( 1 950), solventes. paraOnas. asfalto e graxas 
derivadas do petrõlco ( 1 954). mistura de óleos combustíveis e produção 
de graxas dertvadas do petróleo (l960l. óleos brancos e óleos para 
transformador (1965 e (969) ele. 

18 Decreto nº 4.071 de 12 de malO de 1939. 

19 A alínea b do art. 3 do Decreto nº 4.071 de 12 de malo de 1939 foi 
revogada pelo art. 2 do Decrdo n" 42.483 de 16 de ouluLro de 1 957. 

20 Decreto-lei nº 2.615 de 2 1  de setembro de 1940. 

21 Lei nº 1 .749 de 28 de novembro de 1952. 

22 Art. 13 da Lei nº 2.004 de 3 de outubro de 1954. 

59 



o refino sob o comando 
do Conselho Nacional 
do Petróleo 

T"lelo menos até a década de 30 não se pode fal� propriar mente de uma Indústria do refmo no pais . E verdade 
que existiam desde o século passado pequeníssimas uni
dades de destllação - alambiques - que reprocessavam 
querosene com o objetivo prlmordlal de ben�ficlá-lo. Naque
la década sl1rglram três Instalações de refinO que, superadas 
em termos de tecnologia e escala. podlam jlpenas ser clas
sificadas como primitivas. Eram elas a Destllaria Rio Gran
dense, a Iplranga S.A. e a refinaria das Indústrias MataraZ?..o 
de Energia (IMÊ), processando respectivamente 1 50, núl e 
500 barris por dla de petróleo bruto. 

Até o Estado Novo não havia qualquer controle especial 
sobre a Indústria do refino por parte da União, estados e 
municípios. Antes de 1938. a produção das refinarias e 
destilarias existentes não estava sujeita ' ao Imposto de 
consumo, sendo a tarifa alfandegárta sobre a matéria-prima 
a única forma de incidência dlreta de lmpo�to. I Além dlsso. 
não hávia qualquer participação do Esta�o na atividade. 
embora J á  corresse entre a burocraCia estatal, es
pecialmente entre os m!lJtares e dlplomatas. a notícia dos 
bons resultados obtidos com essa participação na Argentina 
e no Uruguai em particular. Foi com os Decretos nO' 395 e 
538. respectivamente de abril e julho de 1938. que todo esse 
quadro começou a se alterar. O primeiro decreto transfor
mou em "serviço de utilidade pública" toda a atividade 
relativa ao setor petrolífero. inclusive o refino. que ficou 
sujeito exclusivamente á competéncia do governo federal. 
através de um órgão específico então criado: o Conselho 
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Nacional do Petróleo (CNP) . O mesmo dispositivo legal sub
metia os refinadores existentes e todos aqueles que porven
tura quisessem se estabelecer nessa área específica às 
seguintes diretrizes gerais: a) apresentação obrigatória de 
pedido para instalar quaisquer refinarias; e b) propriedade. 
direção e gerência confiadas apenas a brasileiros natos. 

Já pelo segundo decreto. ao regulamentar as atrtbulções 
do CNP. o governo estendeu também o poder desse órgão à 
questão de tributos sobre o setor petrolífero. tal como fIZera 
com respeito a preços de derivados. Além disso, ficou es
tabelecido que o Estado poderia proceder à Industrialização 
do petróleo quando o CNP julgasse conveniente " 

3 . 1  Rumo ao monopólio estatal 

O pequeno grupo de militares e técnicos envolvidos na 
formulação do modelo de ação regulatória. fiscalizadora e 
empresarial do Estado Já descrito esteve na direção do CNP 
de 1938 a 1 943. Nesse periodo. o grupo em questão. sob o 
comando do general Horta Barbosa, combateu o capital 
estrangeiro e tentou fortalecer o papel do Estado na área do 
refino. chegando até a formular a primeira proposta de 
monopólio estatal. em julho de 1 94 1 .  

A naCionalização da Indú.stria obrigou os sócios es
trangeiros das refinarias existentes a venderem suas ações 
a terceiros ou passarem-nas a parentes próxtmos. Esses 
Investidores. dada a sua pequena expressão econõmlca e 
política. tiveram que se conformar com a decisão do governo 
brasJlelro. Já as grandes companhias estrangeiras de petró
leo. que detinham o controle da importação de derivados no 
Brasil. começaram a agir de diversas formas no sentido de 
superar a legislação posta em vigor. De fato, essas compa
nhias não tinham naquele momento Interesse na atividade 
de refino. mas estavam preocupadas com o seu futuro no 
mercado brasileiro. Assim sendo. ocorreram "grandes bata
lhas" entre o cartel lnternacional do petróleo e aquela dire
ção do CNP. Os casos mais conheCidos envolveram o grupo 
Standard. cabendo citar o episódio da desmontagem pelo 
CNP de urna instalação construída às pressas pela compa
nhia em São Paulo. ainda em 1938. e as propostas que ela 
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fez ao governo brasileiro em 1 940 e 1 942.  Nq, primeiro caso, 
o objetivo era reivindicar direitos adquiridcls; no segundo, 
convencer o governo a abrandar o caráter nacionalista da 
legislação. I 

O arcabouço legal posto em vigor em 1 938 admitia o 
exercício do refino de petróleo pelo capital nacional, tanto 
privado como publico. Durante a gestão Horta Barbosa, o 
CNP estudou várias propostas de empresários nacionais e 
interventorias estaduais para construção de refinarias. En
tre os primeiros meses de 1 938 e a segunda metade do ano 
seguinte surgiram seis projetos, sendo os mais importantes 
os que mencionamos a seguir. O industrial Roberto Simon
sen, apoiado pelo Banco do Estado de São Paulo, estudou 
um projeto de refinaria, estimado em US$2 milhões, para 
produzir 6 mil barris por dia. O interventor da Bahia, 
Landulfo Alves, entabulou negociaçóes para a construção 
de uma refinaria no seu estado, com a mesma capacidade 
e o mesmo custo da do projeto de Simonsen. Outro projeto 
para a Bahia foi apresentado pelo banqueiro Drault Ernany, 
em associação com o governo daquele estado. No estado do 
Rio, o interventor Amaral Peixoto negociou com a firma 
Murray-Simonsen (aliada ao advogado San Tiago Dantas e 
ao líder empresarial Euvaldo Lodil a construção de uma 
refinaria de 4 mil barris por dia. O gnlpo Monteiro Aranha
Correia e Castro planej ou também uma refInaria de 10 mil 
barris por dia (Martins, 1 976. p .  303) . No entanto, nenhum 
desses planos foi levado a tenno. O insucesso dessas Í1licla
tivas pode ser explicado pelas seguintes rilllóes: 1 )  a eclosão 
ti" lJ (, L lerra J\lu lI.JlaL 2) O � I I '  <;J r :  T/II'- --1(. 11l'1 ,rJ�lt> 111111'0 
�lIhn' l'nmh\l �uv" I� t-' h , h r1 tk· .. Ul i l'S. qU t' 1.cl."'i..ê:lVt1 dt' fOfTIla 
I!ic;rl!la a l,rodll(;!lO na",oo.11 ;  ', I " . dlllel l klac.lc para obter 
Jl UUI H .. 'I.t .. lnlC'ulu I UJ rx1.IThw ("-l' II i ' '''si t ... da�, !!r autk .... ('nmp"\" 
nhias estrangeiras de petróleo; 4) a preferê(ncia progressiva 
que a direção do CNP passou a eXibir pel<j. solução estatal 
para o refino de 1 939 em diante; e 5) -a poskão ambígua do 
presidente Vargas quanto ao modelo de Industria a ser 
fOrjado. 

Em abril de 1939, o general Horta Barbosa concluía seu 
relatório de visita à Indústria estatal do petróleo argentma 
e uruguaia afirmando que eram "evidentes" as vantagens da 
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indústria estatal de refinação sob monopólio. Três meses 
depois. o CNP enviava ao presidente da República projeto 
dc decreto-lei que propunha a reversão para a União -
depoIs de la anos de funcionamento e sem indeniZação -
de todas as instalações Industriais. com seus terrenos. 
edificlos. dependências. máquinas. aparelhos e veículos 
destinados a exploração da indústria do refino. Apesar da 
resistência de setores da burocracia estatal. da pressão dos 
julgados prejucUcados e da hesitação do presidente Vargas. 
dois anos mais tarde, Horta Barbosa remeteu outro projeto 
de decreto-lei dispondo que o refino seria exercido exclusi
vamente pela União. através do Conselho Nacional do Pe
tróleo.  Essa medida. justlflcava o general. era a que melhor 
atencUa aos "interesses nacionais" porque tanto o capital 
privado nacional quanto os governos estaduais, ao desen
volverem a Indústria. colocariam em primeiro lugar seus 
Interesses particulares. 

"Os particulares que Investissem capitais nessa Indústria 
procurariam , neces·sariamente. auferir os maiores cUvlden
dos, como sói acontecer em todas as explorações Indus

triais. pOis esse é o seu objetivo normal" .  Além disso. Horta 
Barbosa considerava exagerado e Injustificado conferir a um 
grupo limitado de capitalistas vantagens superiores aquelas 
previstas na lei do tmposto único - 25 % de diferença em 
relação aos derivados Importados. Quanto à possibilidade 
do exerci cio da Indústria do fracIonamento do óleo por 

unidades da Federação . ressaltava o perigo do "res
surgimento de rivalidades regionais" . uma vez que apenas 
alguns estados teriam condlções de montar refinarias e 
delas se beneficIar. Ao mesmo tempo. considerava certo que 
tal Indústria "não se faria dlretan1ente pelos governos locais. 
mas seria deferida a terceiros" e que estes acabariam ape
lando ao governo federal para que lhes fossem concedidos 
Isenção de dlreltos para os equipamentos e crédito nos 
estabelecimentos oficiais para a tmportação da maqUinaria 
e capItal de giro .' 

Colocando o governo federal como entidade neutra. actma 
dos interesses de grupos e regiões. a dlreção do CNP defen
deu a Instituição do monopólio estatal na exposição de 
motivos que acompanhou o projeto de 1 94 1  argumentando 



com as seguintes vantagens: a) bruxa dos preços de venda 
dos derivados de petróleo. uma vez que não �isar1a lucro; e 
bJ domínio efeUvo sobre a formação e flxaçào desses preços. 
o que não seria possivel enquanto perdurasse o controle das 
companhias tmportadoras estrangeiras soljlre o mercado 
brasllelro. Na mesma época. em outro documento ao presi
dente da República. Horta Barbosa acrescentava que o 
monopólio estatal do refino era o único melo tficaz de prover 
os recursos financeiros necessários à prosptcção de petró
leo. Nessa proposição estava embutida U$a Idéia que o 
presidente do CNP ouvira no Uruguai e na Argentina: o lucro 
do refino é suficiente para financiar a Incerta e custosa 
prospecção [Martins. 1 976. p. 305). 

Cada uma dessas razões não foi forte o bastante para 
convencer o presidente Vargas a assinar o decreto. Como 
ditador. Vargas tinha esse poder mas. ao que tudo indica. 
preferiU actlar a solução do problema mandando ouvir. como 
[azia sempre quando lhe era conveniente. todos os interes
sados sem se decidir por nenhuma proposta. 

No entanto. é tmportante enfatizar que. alguns anos mais 
tarde. esses mesmos argumentos a favor do monopólio 
estatal no refino servinun de esteio para que os parUdàrios 
do movimento O Petróleo é Nosso advogassctm a instituição 
do monopólio estatal em todas as etapas da indústria petro
lífera. 

3.2 A estratégia do possível 

Até a sanção presidencial do projeto de lei que criou a 
PETROBRÁS. em outubro de 1 953. permar)eecu intocada a 
legislação ordinária sobre pt"tróleo fLxadil em 1 938. No 
inlervalo entre a sai da de l lorta Barbosa do CNP e a provação 
da Lei n' 2.004. nem o sucessor de Barbosa nem o Congres
so. restaurado com a redemocratização do pais. consegui
rrun fazé-la mais permeável ao capital es trangeiro . conforme 
ficou estabelecido na Constltuição de 1 946. Pela nova Carta 
poderirun explorar recursos minerais. inclusive petróleo. 
brasileiros e sociedades organi7�,das no pais. enquanto pela 
ConstitUição de 1 937 só brasileiros natos poderiam fazê-lo ' 
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Nesse intervalo. o abasteclmento de dertvados de petróleo 
via lmportações começou a pressionar de forma crescente 
as disponibilidades cambiais do pais. quer pelo aumento 
assustador do consumo no pés-guerra - de 1 945 a 1950 
quase trtpUcou - .  quer em virtude das mudanças de preços 
no mercado internacional. que quadrupUcaram o dispêndio 
de divisas. Esse quadro foi agravado pela rápida exaustão 
das reservas acumuladas pelo Brasll durante a guerra. em 
virtude da politica de liberação das lmportações posta em 
prática pelo governo Dutra até 1947 (Cohn. 1 968. p. 129-
3 1) .  

Na gestão do coronel João Carlos Barreto. duas es
tratégias podem ser detectadas nas Iniciativas tomadas pelo 
CNP para enfrentar o quadro de crise no abastecimento de 
derivados que a médio prazo se deUneava. A prlmelra era 
tentar Ubera1lzar o arcabouço gerado na prlmelra fase do 
Estado Novo. no sentido de atrair o capital estrangeiro para 
o setor petrolífero. Note-se. entretanto. que as Iniciativas 
neste sentido surgiram no momento de declinlo do regime 
ditatorial. Ademais. com o fim do Estado Novo. o CNP passa 
a depender do aval do Poder Legislativo. que então se 
recompõe. para lmplementar mudanças nas diretrizes para 
o setor. Além disso. deve-se ressaltar que essa estratégia foi 
inviablUzada pelo movimento popular O Petróleo é Nosso. 
em 1948. A segunda. adotada em caráter complementar até 
o fracasso da primeira. consistia no desenvolvimento do 
selar a partlr dos pontos de menor reslstencla ('m termos 
legaJs e financelros. Vale acrescentar que esta ultima abriu 
espaço para a partiC'lpação t." nla do capital privado nacional 
quaI l lo do Estado nas atl'idades de retlno. o que. Ilpt:sar da 
telícl[�cl<l prlvatista dadJreção do CNP. confinnou a presen
ça estatal no setor. 

Em matéria de refino. a estratégia número um se traduzia 
na revogação do disposlUvo que dercnninou a nacionaliza
ção dft Indúst.r!a. suhsutllJlldo-o por outrO que couternplas 
se ainda que com certas restrições, a partklPllçB.O do capUal 
estrdJlgelro. Com esse lnlulro. a mais artJcuJad;;l 1nJcJatlVa 
do Cr-.tp em termos polítrcos C d • proposta foi o projeto do 
Estatuto do Petróleo, que permitia à União executar por 
administração direta ou contratada a refinação de petróleo 
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no Brasil. Através do regime de concessões, o capital es

trangeiro poderia participar, desde que constituísse socie
dades no Brasil conJorme previa a ConstJlu lção de 1 946, 

Baseado num crilcrio de dificil opcracionalização - divi
são das refinarias entre produtoras para o CQ1l5Unlo interno 
e para exportação - o Estatu t o  pe rmitJa que o capital 
estrangeiro participasse da indústria scm quaisquer res
trições depOis de satisfeitas as necessidades de consumo 
interno de gasolina , No caso de a produção du refinaria estar 
destinada ao mercado interno , exigia-se que as "sociedades 
organizadas no I3rasil" fossem controladas 'em 60% do ca
pital votante por brasileiros. Apesar de adotar essa e outras 
premissas de eficãcia duvidosa (como o princípio da cons
tituição de reservas nacionaisl . o Estatuto Unha o mérito de 
encarar o refino como uma área illterdependente das outras 
que compõem a indústria do petróleo, Ou seja, pela prtmeira 
vez era proposta uma solução in tegrada para o p roblema, 
Asslm sendo, o projeto previa, entre oUtrilS medidas , a 
ou torga de "concessões simultãneas" para O refino e trans
porte de petróleo, nas quais o cilpital estrfingeiro poderia 
participar dentro dos mesmos limites fijxados para as 
' concessões isoladas" .' I 

Politicamente, o projeto do Estatuto tinh� tudo para ser 
aprovado , pois o Executivo contava cdm maioria no 
Congresso em virtude do acordo tnterpartidáriO celebrado 
entre PSD, UDN e PR em janeiro de 1 948, No entanto, os 

f rll- r-�t ," .� 1 r."H I·r I ,i'  1 1  i � '  .. r" " X  J n .. : 
�ld" Jlr� Art l l r  I k t lHlnf( ' It "  " '( I i , lt "d' l ., Uflld.,,!_ (,�trl.-l. 
ti l !  ui I '"  paul  1 1  .... ' I I lI d  I lHe l Ih-,\ft.,, · l1n ( .b J l b  I I \ P,�trel{'f) 

.... ., U I 1T 1 f t ! .  ' -fi r·- l' t 11' f 'Slr.óe!ol 
o projeto traJ11J tOll no Congresso, sem solução, até que foi 
arquivado, 

Da outra estratégia do CNP, Incumbiu-se o chefe da 
Divisão Econõmica, coronel Milton de Lima Araújo, homem 
de confiança do presidente Barreto, Note-se , maJs uma vez, 
qlle a estratégia do possivel seguiu paralela aos esforços 
deste ú.ltimo para reformar a legislação do petróleo e, até se 
dar o Impasse com relação ao Estatuto do Petróleo, incluiu 
como dado de cálculo a efetivação dessa reforma, Na primei
ra fase da gestão Barreto, essa estratégia era apenas um 



complemento da principal. o que no entanto acabou por se 
inverter quando. fracassado o Estatuto. o governo Dutra 
propôs uma alternativa baseada fundamentalmente em 
investimentos públicos e. em menOr proporção. no capital 
privado nacional. 

Ainda em 1944. em plena guerra. o chefe da Divisão 
Econômica começou a desenvolver um estudo de viabilidade 
econômico-financeira para construção de uma refinaria de 
10 mil bards por dia no Pará. uti1izando petróleo importado 
da Venezuela. Foi esse pdmeiro trabalho que serviu de base 
para os dois passos da estratégia que o coronel Araújo 
coordenou na pdmelra fase da gestão Barreto: a abertura 
de concorrência para concessôes privadas na área do refino 
e a construção de uma refinaria para lndustrial!zar o petró
leo baiano. 

Ao final da Il Guerra. o coronel Araújo entrou em contato 
com o capital privado nacional. especlficarnente com o 
.. mpn·';áno Joito P" dro Gouvêu Yielra. cl" refinarla Iplrang" .  
para sondar SI 1 1  I n l crl'�e em (ll'OJC"lO Igual ou 5cmell1unte 
no que plu.Ilcj:.u-a. Dlamc ela boa receptJ\'lclade .1 ldêlu. o 
Ilssllnlo foi ('ncarnll llando ao pn:slden l c  do CNP c. através 
deste último. ao presidente Vargas. que determinou a aber
tura de concorrência pública para concessôes de refinarias 
ao capital prlvHdo IlfIclollnL Dc"c-�c ressa ltar que. seg a r l ndo 
aquela mesmu orientação d .. tcnlar soluçõ,'s dentro do qu� 
('1'<\ posslvcl. eslava cmblluda lIessa Inlcla th'a a Intl'lIl;ão de 
fi nanciar eom reCIJ r"os do n·fino a etapa da pc"quisa de 
petróleo no país. Nesse sentido. foi especlficado no edital da 
concorrência que seria dada preferência aos candidatos que 
se propusessem a empregar uma parte de seus lucros na 
atividade menclonada.6 

Entre o resultado da concorrência e a construção das 
duas refinarias concedidas passaram-se oito anos, multo 
mais que o prazo previsto nos termos das concessôes. 
Assim. essa Investida em direção ao refino privado nacional 
não surtiu os efeitos imediatos que a dJreção do CNP alme
java. Somente em 1 954. após Inúmeras dJficuldades finan
ceiras e políticas. foram Inauguradas as refinarias de 
Manguinhos. no Rio de Janeiro. e União. em São Paulo.7 
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Em setembro de .l94�5, o CNP enviou às pI1lncipais firmas 
construtoras dos EUA amostras de óleo dos campos de 
Candeias e ItapaI1ca. na Bahia. Com essa medida foi dado 
O primeiro impulso para a construção de uma refinaria com 
o objetivo de aproveitar Jndllstrlalmente o petróleo baiano. 
Já durante a 11 Guerra Mundial. o CNP irtlprovisara Ins
talações rudimentares para refino da produçào nativa.8 
Inicialmente. a intenção do Conselho foi desenvolver o 
projeto com recursos da União e depois pri\latizar a produ
ção. Assim. um ano depois. era autorizada a constituição da 
Refinalia Nacional de Petróleo (hoje Matanpe). 

O Decreto-lei n' 9.881 de 1 6  de setembro de 1 946 auto
rizava o CNP a subscrever 50% do capital em nome da União. 
ficando o restante para subscrição pública. dentro dos 
lirrútes estabelecidos pela legislação do petróleo em vigor. A 
refinaria seria uma sociedade de economia mista. controla
da pelo CNP. até dois anos depois de sua entrada em 
operação Depois disso. previa-se a venda das ações da 
União no mercado de capitais. No mesmo dispositivo legal 
que deu origem a Mataripe. foi determinada a constituição 
de uma comissão nomeada pelo presidente do CNP para 
superintender os trabalhos relativos a essa empreitada. Os 
cecursos necessários para implementaçã<il do projeto, a 
cargo da finna norte-americana M. W. Ke[!ogg Company, 
[oram concedidos através de lei em outubrjo de 1 947. Pela 
Lei n· 1 20. o Executivo foi auto!izado a abrirJ crédito especial 
de Cr$25 m.ilhões - correspondente a 50% tio total previsto 
- para as despesas com a constituição. instalação e cons
trução da refinaria . 

A Intenção de privatizar a refinaria nunc1j. se concretizou. 
em prlmelro lugar porque não encontrou tomadores para as 
ações e, em segundo. porque o clima politico favorável à 
nacionalização voltou a crescer e assim o Estado tornou�se 
empresário do refino. Em termos de atendimento das neces� 
sidades do mercado Interno. o proje,to de Mataripe era pouco 
Significativo, mas deve�se reconhecer que sua realização 
propiciou a fonnação dos prlmeiros técnicos especializados 
na montagem desse tipo de empreendimento: a Montreal 
Engenharia. por exemplo, hoje um grupo diversificado e 
importante no Brasil, tem sua oI1gem ligada a esse projeto." 
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A estratégia de avançar pelos caminhos de menor resls
ténc111 ganhava adeptos rara do CNP. à medIda que o Impas
se poli L lco com relação ao E: s t a t ulo do Pe lróleo se 
conOgurava e as Importações de dertvados pesavam mals na 
pauta de Importações. Através do contato que se estabeleceu 
entre o coronel MUlon de Lima Araujo c o diretor do Depar
tamento de AdmJnistração do Serviço PUbIJco (DASP). Mário 
Blttencourt Sampaio. o petróleo foi Incluído no Plano 
SALTE. Este plano. elaborado por técnicos do DASP entre 
1947 e 1948. para um prazo de cinco anos. estabelecia 
projetos de Investlmento estalal na" área. .. de saude. alJmen
l.t\ção. transporte (! energta lU Dele originou-se a mais im
portante ,,·nJI7.I.'Içiio lia àrea do refino de petróleo anterior ã 

PETROBRÁS - a rennarla de Cubatão . "  
Na quarta área eleita pelo Salte - energia - esl>oçou-se 

uma "solução" para o problema do petróleo que acabou 
sendo aprovada no Congresso Gruças às articulações em 
preendldBS por Mórlo Btttencouri Sampaio, coordenador do 

Plano Salte. no Congresso e no ExecuUvo 101 aprovado um 
destaque ao projeto de lel do plano cIII" au torizou a Imple
rnt,ntação dos InvesUmentos previstos pura reOno " lraJ1S
porte de petróleo.'> 

A Mensagem n' 1 96. de lO de mala de 1 948. que cncarnJ

nllava o Plano ao Legislativo. prevla para o setor petroll('ro 
o �gulnte pro�rnmA a) intensificação das pesquisas. bJ 
aqulslçiio e montagem de refinadas para process.'1r 45 mil 
barrIs dJárlos c adaptaçno da refinaria ela Ballla paTa tratar 
5 mil barris pllr dla. cl aquisIção de 15 pctroldros de 1 5  mJI 
toneladas cada um. ou t onelagem equivalente; d) final� 
mente. no setor transporte. a construção de um oleoduto 
ligando Santos a JundlaL Atrovcs de um destaque ao Plano. 
aprovaclo em março de 1 949, o Poder Executivo (01 autor!
Z<tdo a a hrlr credito especial para que o Conselho Nacional 
do Petróleo adqulrtsse "proJetos e material para uma rf"fina
rta de petróleo com crcu::lrfl1g c capacidade dlúr1a de 45 mJl 
bi1rris . ampUasse "o re1lnar1a encomcndada para a BahJa' 
e comprasse "no.\'i08 petroleiros num lotal de 180 mil 101lC
lados". '" Vale notar que. em matérta ele refino. O Plano 
estimava que as necessidades do país gtravam então em 
tomo de 80 mil barrls/ dia e estipulava que o Estado entrarta 
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com 50 mil (Cubatão e Matarlpe ampliaqa) e o restante 
I1carta a cari(o da!! au lori2ac;6,", '''"c'"liJda� :tu �'"pll,,1 prl 
vaLlo n"d'1II111 [Unl,i" t' M'U1s:!1I 1 1 11 1"� 1 .  

EII Ut' O 1'lIVlo d ei  1'v1t- 1 l ,..agcm I " .. p rO\" H,;ao do dc"taque, O 
('oordenilrlor do Huno lol a Fr;" lI u ;n t l'/ ll'"Lou nt'!.!(JI'IaÇÕ�S 
para compra dos equipamentos para refinalrias que somas
sem 45 rnJl barrts por dJa, sob projeto e fiscalização de 
especialistas norte-amelicanos, oferecendo como pagamen
to crédJtos que o BrasU tinha com esse pais europeu , As 
ofertas aceitas foram as de Schneider & CUe, e Flves-Ulle, 
que propunham a fablicação de refinalias com capacidade 
entre 1 5  rnJI e 20 mil barris dJálios, MaJs tarde, no entanto, 
o governo brasUelro optou por construir apenas uma, com 
capacidade de processamento de 45 mil barris diários, I' 

Quatro meses depois da aprovação do destaque do Plano 
Salte, em julho de 1949, foram assinados no CNP os se
guintes documentos para constnlção da naenclonada retl
nalia: a) ajuste com o consórcio francês Fives,LlIle e 
Schneider para o fornecimento de maleliaJs e equipamen
tos; b) contrato com a firma norte-americana Panamerlcan 
Hydrocarbon Research, lnc . .  para o projet� de engenhalia, 
compra. inspeção e expedição dos materiaJ$. obras comple
mentares, supervisão de constnlção e do Ihiclo do funcio
namento da citada refinaria; c) contrato CO!1ll a Hydrocarbon 
de garantia de funcionamento do conjunto Industrial a ser 
implantado: d) contrato de licença a ser celebraclo com a 
Hydrocarbon para utilização, pelo Conselho, na refinaria em 
apreço, dos direitos, dados técnicos e conhecimentos 
concernentes á polimeri2ação catalitlca do� Wdro('arbone
tos de que dispunha essa firma, 

Conforme prev1sto no contrato, as instalações da refinaria 
a ser construida seriam do tipo thermal cracking. isto é, além 
de operarem por destilação térrnJca comum (topping) . deve
riam ter unidades especlaJs para quebra e neintegração das 
moléculas dos produtos leves, de sorte a obter-se mais 
gasolina, Além <los derivados básicos r(gasolina, óleo 
combustivel. diesel e querosene). a refina1ia foi projetada 
para fornecer gasolina de a,1ação, GLP � vários outros 
subprodutos, Ao longo de sua construção foram anexadas 
ao projeto uma fábrica de fertilizantes ,  ujma unidade de 
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erGoe 
asfalto e unidades para prod e gtJns petroquirnlcos 
básicos a partir dos gases residuais da refinaria. 

Inicialmente ficou estabelecido que a localização da pri
meira grande refinaria do país seria no antigo Distrito 
Federal ou adjacências. Porém, dada a preferência do 
Conselho de Segurança Nacional pela região de Santos, 
fizeram-se novos estudos de viabilidade e escolheu-se uma 
vasta área no município de Cubatáo . 15 

Da mesma forma que se procedera com relação a Mata
rlpe, foi nomeada uma comissão especial para superinten
der as obras da nova refinaria. A escolha de um militar para 
presidl-la marcou profundamente a cultura e a trajetória 
dessa unidade Industrial em Seu Início. Mesmo depois de 
concluída, a refinaria de Cubatão teve oficiais em postos
chave de sua operação e administração. Além dJsso. vale 
notar a influência do estilo de administração militar nos 
quadros civis da refinaria, os quais. ao serem promovidos 
ou transferidos para formar as futuras unidades da 
PETROBRÃS, parecem tê-lo dJssemlnado pelo departamen
to industrial da companhia. 16 

Com a aproximação do fim do governo Dutra, a estratégia 
do possiVl'J, qUl' passara a ser a orllmtação geral em ma t.érla 
de petróleo. chegol! ao seu llmlle c'OIIl o Plano Salte. A 
pressão cconónllca e popular t'Jdgla rio novo govenm. no 
mlnlmo. uma reestru t \ l raçno do CNP. Crladl) para ser prl
mordJalInente um órgão de fiscalização e de regulamentação 
do setor petrolifero, o CNP passara a desempenhar tarefas 
executivas multo além de suas possibilidades. Além das 
refinarias foi subordJnada ao Conselho a Frota Nacional de 
Petroleiros (FRONAPEJ . cujos navios foram adquiridos tam
bém com recursos do Plano Salte. Os obstáculos inerentes 
ao serviço público tornavam cada vez mais dJficil manter a 
atividade empresarial do CNP. 

Revendo a lrOjNórla da� atJvldades de "-'\.-plor.lção l' rc'C1110 
dto petróleo no BmsU até os anos 1950, fica M.1d"nle que 
apesar dt' Inúmeros deflelellclas. o CNP. atuando ('orno 
empresárIO. trolL'\'e um dJnarlllsrtlo ao setor petroliIero que 
não e.x:lsUa antes. Foi nesse perfoUo '-lll<", como órgll0 regu
lador - atividade que desempenhou até sua recente extin
ção - ,  fixou normas e concebeu mecanismos de controle 
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que. em linhas gerais. vigoram até hOje.  sobretudo para a 
área de comércio. No entanto. era um órgão cljljas caracterís
ticas organizacionais. financeiras e poliUcaj; logo começa
ram a pesar negaUvamente. tanto no desemJj>enho das suas 
atríbuições de controle sobre o setor petrolifero. quanto no 
desenvolvimento das aUvidades industriaiS . e de pesquisa 
que lhe foram atribuídas ao longo do tempo, 

À medida que o governo Dutra chegava ao seu ténnino . 
com o consumo de derívados crescendo a taxas muito 
elevadas e os problemas com o balanço de pagamentos se 
agravando. tornava-se imprescindível reduZir as impor
tações de derivados. Ao mesmo tempo. desvaneciam-se as 
esperanças de suprir o consumo interno com a concretiza
ção dos projetos das refinarias privadas e estatais. Quer 
porque a efetivação dos projetos estava enfrentando dificul
dades de ordem financeira e / ou política.  iljuer porque se 
previa que. mesmo com as novas unidades <Im operação. se 
fosse mantido o ritmo de incremento no consumo. a capa
cidade nacional de refino em 1 955 não industrializaria 
sequer 50% do petróleo necessário ao pais. 1 7  

Em meio a essa conjuntura . Getúlio Vargas.  como candi
dato ás eleições presidenciais de 1 950. an unciou que se 
eleito fosse trataria de dar uma solução ao problema do 
petrõleo . Mediante esse ato. reconhecia o problema e ao 
mesmo tempo procurava tomar aos nacionalistas da campa
nha O Petróleo é Nosso a bandeira que desfraldaram em 
1 947.  

3.3 Notas 

1 A rtgor Já havta uma P('«ocoa taxnç�io prevtsta para a gasolina na lJsta 
dr prodn los Sujeitos AO llllpostQ de COIlStlmo, pdo menos desde 1926. 
No {'utanto. como o grosso da prodllçà.o d("ssas dcsUlartas não era 
ccrtaJJH'nte desse dcrJvado - procJ llzJdo ('Jll r)('qll�na� quantidades me
diante processos de rksUlaçã.o nldlm('utnr('s como os da Indústria em 
apreço - c na estatisUca do Imposto sobre o consuUlO d<: 1 D29 a gaso!1na 
entra nos 3% do Item "outros". podemo� ronUnuar aflnnando que não 
havia qualquer outra taxação direta sobre a Jndústna até J 938. Daí em 
diante começaram a proliferar os impostos cst..AduaJ�. a títulos os maJs 
diversos. e o Imposto de consumo passou a grnvar de fonna crescente os 

prtnclpals dertvados. Confirma a nossa pesqUisa o depOimento de ,João 
Pedro Gouvêa Vletra. Ver Decreto n� 1 7.464 ue 6 de outubro de 1926. 
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Decreto-Iel n9 739 de 24 de setembro uc 1038. Decreto-lei nº 2. ] 79 de B 
de maio de 1940 c Decreto-lei nº 2 . 6 1 5  de 2 1  de setembro de 1940. Ver 
também Brasil. Mlrnstcrto do Trabalho, IndúsU1a e Comércio. Departa
mento Nacional de EstatísUca. EstQtLslica da produção Úld1.L'itrial do 
BrasU (dos produ.l.os s41eilos ao imposto de conswno arrecadado pelo 
governo federaO. RIo de Janeiro. Tlp. do Departamento Nacional de 
EstatisUca, 1 933. Ver ainda. Vieira, João Pedro. João Pedro Gouvêa 
VIeIra (depoimento; 1 989). RIo de JaneIro. CPDOC-FGV jPETRODRAS
SERCOM. 1990. 

2 Art. 13 do Decreto-lei nº 538 de 7 de Julho de 1938. 

3 Docunlcnto dlsponivcl na Pasta IX dH série VIda Pública (v. p. I1B 
38.07.07) do Arquivo Horta Barbosa, aberto a consulta no Centro de 
Pesquisa e Documentação de F-Ustõna Contemporânea tIo firasll. da 
Fundação Getulio VArgas. 

4 Pa.râgrnfo 1 .  art. J 43. da ConsUtulção de 1 937 e parâgrafo I ,  art. 1 53. 
da Constituição de 1 94G. 
5 Ldra c do art. 5 c art. G do An1r.proJeto do Esl.-"lluto do Petróleo . Ver 
Brasil. Congresso. Câmara dos Deputados. Dlrdorta de Documentação 
e PublicIdade. Docwnentos Parlamentares: petróleo (projetos - I). RIo de 
.Janelro. 1957. v. 3. p. 292. 

6 Araújo. Milton de Lima. Mlllon de Lima Araújo (depoimento; 1989). 
HJo de Janeiro. CPDOC-FGVjPETROORJ\S-SERCOM, \ 990. p. 6. Ver 
111mbtm Vtelra, João Pedro. op. e1l. 

7 Sobre as dificuldades da rennarta de Mangulnhos. ver: Silva. Drault 
I·;rnany de Mello c. Drallll Ernanny de Mello e Silva (depoimento; 1987). 
Rlo de JaneIro. CPDOC-FGVj PIITRODHAS-SERCOM, 1990. p. 134-7, 
143-5. 

8 �lsso não era proprtamente . . .  Porque eles rltsUngucrn. Não era uma 
reflnar1a. em uma Loppifrg. A lopplng é uma unidade de renno de petróleo 
em que você extrai o que o petróleo dá de Inicio. E a refinana não. ela 
submete o petróleo a outros processos. que terminam dando uma coIsa 
mais pura. mais limpa, mais especial. A topping nada mals era que uma 
caldeira com óleo. em que se botava fogo para esquentar e ela evaporava. 
Então aqullo passava por uma torre de resfriamento. e dessa torre de 
resfr1amento saia um produto que Unha maJs um cheIro assim de 
solvente, cheiro de borracha. e saía outro maJs grosso. Depois de salr 
esse, &'lia um outro maIs grosso, que era o óJeo diesel. E como nós 
prectsávarnos de óleo diesel para as nossas sondas mecânlcas. nós então 
montávarnos essas unidades pequenas no campo. Aproveitavam-se as 
caldeiras velhas. essas caldeiras de vapor. que Unham tubos interna
mente. tIravam-se esses tubos, faz1a-se como se fosse uma panela. e 
submetIa-se a caldeira a calor, como se faz para aquecer 8 própria 
caldeira. E na saida da caldeIra então é que saia a tubulação, fazia-se 
subir numa torre de resfrtamento. feita por especialistas Já na área de 
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produção. e lã adlantr saía a gasol i na l' saia ()ko dldsd I,: () (J1co grosso 
1}1Ie sobrava. uCI1J(')e rcsidl lo , nós bOlÚV<-IIJlOS 1 1 1 1 1 1 1 < \  (l�\'a de . . (;\Talmcnlc 
O tr::.lor ahr1a a(l'.lllo, razla llC]IIClc nlerro j'llOnnr. (.', l)otava aqlldc óleo 
grosso alI. que endurecia com o (CUlPO { . .  J A gasolltl"'. era colocada em 
taml)f)rc..'s (' era "U1I7 ...... Hla pelos IlOSSOS carros. t: o úkó cllcst'l l alllocm era 
colocado em tamlJorr.s c transferido para os ('élJllposlqU(' Ullh,UIl sondas 
(. , )" ,  Carvalho. Yvun DarrcUo de. Yvan Ilarr"l l u de Carv:IJlItJ (ekpoJrncIlto; 
198R). IUo de ,Jane i ro .  CPDOC·FGV j I'ETI{OnIUlf; Slél{COM .  1 9DO 
p. H 

9 Algtlns dos fu ndadores da Mont real \':ngclIl!arla (""'iUv{'rHm envolvidos 
no proJelo d€' Matarlpe. Poucos depoIs, t'ssef; ltTutCOs cmpreenderam a 
montagem da reOrml1a de ManglllIllios. a l raves d(' u m  contrato por 
udtnlll/srração. Segulldo o empresário de Mallgulnhos, Druult Ernany, 
"depois desse lrahalho exl raordln;irlo, . eles fundaram uma tlrmél, que é 
a Monln'u l".  Silva, Drault Ernanny ele Mello c..'. op. clt P 7R. Também 
Mo�J. AntonJo Scn!JTét All !onJo Scabm MOJ.!gJ (dej>OlmcIIIO; 1 9S8). Rio 
dc,Jall("lro. CPDüC-HN j PE11WIlRÁS SCHCOM. I !l8() p. 41. Sobre este 
aS�\l l l l o  eonvcrSaIllO,<;, 1alllutm. com AIlgus10 Balls11l Pereira, sóelo e 
dJrf'1or de ManglJIJlllO!'>. fl'W cheOoll n mOlllagrlTl rJCS8i1 r('Onarta. 

10 lima anâllse crit ica c detalhada <lo Plano Sall€' pode ser cncolllIarla 
em DraJ�, Sônia. Numas e m.eLmru)(/ósf's: wn estudQ sobre (l consliJuição 
dn Estado e as a!lerl111lúJas da iJuiw;:triafll,açd() ,lO fJrasil, 19..10- 1960. Rio 
de , Ianelro. Paz c Terra, 1085. p. 1 4()·G�1. 

11 " ( .  . .) Quando CII estava discu tindo a r('On:1rla �c Mararlpc, conheei 
o fHtteracourt Sampruo. F:le cra o dtn::lor·g('ral do o'I\SP, c ('U o conheci 
n('ssa ocasião. l Tole ele é meu amigo (. ) ISle era multo arnlgo do Dutra. 
qllc ('ra o preSidente da Repllbllca Tauto que de chegOU para mim e 
disse: ·Escuta. qual (� a verba que vocês tt'lll por ano no Conselho? ( . .  , )  
hso dá para resolver o problema rio pelróko no f)ras!l?' F:ll  respondi: 
·N�lo. Absolutamente, não dá!'. 'De quan to c qUf' VOl'('S prcclsarlam't, 
·Bom, de mullo dinheIro!'. Entiio ele llle ctlSSt' pnra fazi'r um progranla. 
Era o Plano Salte. E.u recebI uma carta do Oul ra me' ('onvldando para 
par1klpnr desse prognuna , ( . . .  ) Na rlabof;) C::ilO dess(" programa, trabalhei 
rllrctamcntc com ele. Eu falei no Conselho . . .  Porque oltm do presIdente 
do Conselho ser meu amIgo. era lima questão dt, hierarquia ":le era meu 
amIgo e era um genel"'"rll. e cu, um major naquela o("aslão.�  Araújo. Milton 

de Uma. op_ clt. p. 6-7. 

12 �(. .. ) Eu quis ag1r sllenclosarncntc no PbUlO Salte; achava que era a 
melhor reação. ( . . .  ) O dest.aque, cu creiO que 111<'5 dt:l o J ornal que diz: 
'Levei em mãos ao Prcstrlenle da Câmara . .  . ' . 'porque o plano em si reunIa 
um grande numero de interesses. o pdIôleo mais ainda, mas eks não 
o.crcdH.avam , ( . . .  ) Fomos Intclalrncnte à França ( ) Negociei com a 
F'lvcs-Ulle (, . .  1 Preparei tudo . Preparei tudo multo calado e, antes que me 
Jogassem no chão. fiz o destaque." Sampaio. Mário Blltcncourt. Mário 

fllllencourt Sampaio (depOimento: 1987). RJo de JaneIro, CPDOC· 
FGV/PETROI3MS·SERCOM. 1 988. p. 30-2. 
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13 Art. 1 da LeI n' 650 de 1 3  de março de 1949. Note-se que o destaque 
mencionado Incluiu um certo número de locomotivas em decorrência das 
negoclaçõcs entabuladas por Mâr10 BIU.cncourt Sampaio na França. 

Devemos ainda escJarecer que. apesar de o destaque prever 8 compra de 
180 ",11 tonelada. de navtos petroleIro •. fonun adqulrtdas 220 mJl 
toneladas. conforme havtam prevtsto inIcIalmente os Ideallzadores do 
Plano Salte. Isto foi possível porque o mercado era favorável ao comprador 
e porque a aquisição foi realizada sem InlerrncdláI1os. Ver Sampaio. 

Marto Bltt.encourt. op. clt. p. 3 1 -2.  

14 [Jrasll. Congresso. Câmara dos Deputados. Dlrclona de Documen
tação e PubUcldade. Documerúos Parl11Jnerúares: petróleo (Petrobrás n. RIo 
de JaneIro. 1 958. v. 5. p. 262-4. 268. 

15 Conselho NacIonal do Petr6leo (13ra,lI). RelalóriD dE 1949. RIo de 
JaneIro. 1 950. p. 64-6. 

16 Veja, por exemplo , o que nos disse um cx-supenntcndcnte da 
rennaria Duque de Crudas. com longa traJetórla na área do refino: �Nós 
Unhamos uma pocJlgA enorme para gcmr carne de porco para a reDoruia. 
ErA Q vcrucallzaçào. Era uma pocilga vcrda(kJral". 

Pcrl-,"lIo'ado soLre a raz.:'io da existência dessa pocHga. o entrevistado 
respondcu: " Porquc nõs Unhamos urna adrnlnJslração de origem mJlItar 
e o milHar tcm essa mania de vcrUcahzação. Ele tem a própria gráfica. 
ei<' tem a própr1a garagem, a p..-ôprta oncLnu de manutenção. o próprio 
posto de auastcclOlento. 10: se vocé prnsar. ele vaJ para a própria horta. 

Elltão 1sso é da origcm da adrnlrllslração militar hrasllelra: ter sua 
própria lIltcndi·rJcla. Até hoje a PE'1'HOnHÃS tcm traços desse atavismo. 
guas(.· todas as nossas 1nslalaçôcs, como Cllbatão. Caxias c outms 
tanlns, IMsceram com administradores m11llarcs c. como tal. pccarn na 
sua ongcm por soluções mllItares".  Zucca. Aldo .Jaccomo. Aldo ,Jaccomo 
Zuex'a !tkpolITlcnl.o; HJ87j88). RIo de Janctro. CPOOC-fGVjf'!!."ffi013HA .. <;
SCHCOM, 1990. P 394-5. 
17 Em volullle. o eonsllmo nacional de derivados de pctrõlco - que Já 

cresccra cm mêdla 6.4% no decênIo de 1 93 1  a J 040 - "cntrou a 
oeclcrnr-sc. 9CUSrlfH"lO média de 1 0 , 5% de ano pnril ilJlO nu r]úlm]fu"'!nlo 
1 94()·50 De l fJ4Y para lfJ50, esse aumento "I Ingln '.!2.:J%" . Ver Brasl1. 

Congresso. CrurWnl ctos Dep1lrados. Dlrdoria de OOClHlU.·ulaçúo e Puhll
cldad('. lJocwHelllos l'tu(wllellla.fes: petróleo (Pelrolmí.,,, I). fUo de .Janelro, 
1 9511. \! 5. P ô. 
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o Petróleo é Nosso: a 
memorável campanha 

4.1 Panorama editoria1 - 1936 

S
e. como vimos até agora. consolidava-se no plano téc
nico a oplnião de que era Inexorável uma reformulação 

do papel do Estado. reacendia- se. no plano do debate pú
blico. um debate já antigo. 

A controvérsia sobre a existência de petróleo no Brasil 
atingia em 1936 um momento bastante agitado . Oscar 
Cordeiro, agora apOiado por Monteiro Lobato, eleva o tom 
de seus ataques aos órgãos governamentais, no exato mo
mento em que, devido a dificuldades admJnJstrativas, o 
DNPM reduzia suas atividades de exploracrào de petróleo a 
níveis mín1mos. O veredicto oficial sobre as posslbJlldades 
petrolíferas do Recóncavo balano começa a ser posto em 
dÚvida por cientistas nào ligados ao DNPM e até mesmo por 
alguns de seus próprios membros. 

A Comissão de Inquérito sobre o Petróleo. organizada pelo 
governo a pedido do ministro da Aglicult1Jra, no correr do 
ano de 1936, voltava, porém , a manifestar confiança na 
equipe técnJca do DNPM. A repercussão dtsses conflitos na 
opinJão pública começava a inquietar o próprio governo, já 
bastante ocupado com a agitação política, 

Correlatamente, o ano de 1 936 apresentava um panora
ma editolial bastante slgn1f\cativo no que toca à questão do 
petróleo no Brasil. As várias correntes que se vinham deli
neando na prlmelra metade da década pareciam vir agora 
coordenadamente à cena pública. 

A segunda edição de A luta pelo petróleo, de Essad Bey, 
acrescida de prefácios candentes de Monteiro Lobato, e a 
edição de A guerra secreta do petróleo. de Anton Zlschka, 
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alcançavam grande sucesso de vendas. PubUcados. em suas 
versões orlglnaJs. após a I Guerra MundJal. ambos os livros 
refletiam a rápida ascensão da indústria petrolífera à cena 
da política internacional na década de 20. Nasciam então 
as versões da grande conspiração a envolver executivos das 
grandes companhias de petróleo. os serviços dJplomáticos 
de seus respectivos países e as eUtes corruptíveis dos paJses 
subdesenvolvidos. produtores ou consumidores de petróleo 
e derivados (Bey. 1936; Zischka, 1936 e Fournier. 1936). 

Completando esse coro com sua versão nacional. o pró
prio Lobato pubUcava o emocionante relato-denúncia de sua 
luta para dar petróleo e independéncla económica ao país. 
O escândalo do petróleo e do ferro procurava responder ãs 
afirmativas do ministro da Agricultura. condenando em 
bloco a ciência oficial. a capacidade de o Estado desenvolver 
a Indústria do petróleo e,  maís grave. acenando com sus
peitas relacionadas à burocracia. Impressionado vivamente 
com o sucesso da exploração privada nos EUA. irritava-se 
com os escrúpulos técnicos, científicos e financeiros do 
DNPM para Iniciar a perfuração de 11m poço e com os 
aspectos maJs restritivos da lei de Minas de 1934. A riqueza 
das Jazidas descobertas na Venezuela. na Argentina e em 
outros países da América Latina tornava óbvia, a seus olhos, 
a exlsténcla de petróleo no Brasil; tudo Isso contribuía para 
que destinasse a face maJs ácida de seu talento Uterário para 
denunciar o eventual comprometim.ento dos técnicos do 
governo com interesses escusos. I 

Nem tudo, porém. nesse ano edJtorial, era Indignação 
cívica. Um grupo de técnicos brasileiros da Standard Oil 
Company of Brazil (que funcionava no Brasil com este nome 
desde 1 9 1 2  e operava principalmente na importação e dis
tribuição de derivados), coordenados por Carlos E. Nabuco 
de Araújo, então subgerente da Seção de Lubrificantes da 
companhia, presidente honorário do Sindicato dos Quimi
cos do Brasil e diretor da Revista de Qulmica Industrial, 
publícava um grosso volume de divulgação científica intitu
lado simplesmente Petróleo. O pequeno prefáCio acrescen

tado aos alentados capítulos especializados apresentava um 
diagnóstico sereno da situação. 
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A origem dos con1lJtos em torno da melhor solução para 
a Implantação da indústria petrolifera no Brasil estava na 
carencla geral de conhecimentos acerc4> do tema, co
nhecimentos agora possivelmcnte ampliad�s com as contri
buições oferecidas por esse "livro técnico <lspecializado e m  
petróleo" .  Arriscava -se mesmo uma expllc<lção para tal de
ficiência: a disseminação nas elites brasileiras dos valores 
da cultura francesa, políticos ou litenirios. em oposição aos 
valores anglo-germãnicos, voltados para a técnica e para a 
ciencla . Funcionários de uma das mais atacadas emprcsas 
de petróleo norte-americanas em operação no Drasil vi
nham recomendar informação e realismo [Araújo.  1936) . 

Ainda no plano estritamente profl ssional. vem à luz t.run
bêm no ano de ) 936 um trabalho de im portâncla bem maior: 
Contribuições para a geologia ri .. petróleo do Recôncavo 
[Abreu ct aW, 1 936). EIFlboraelo por Sil"io Fróes de Abreu 
em conjunto com dois desl:.'lcarlos ti'cnieosj do próprio qua
dro elo DNPM. lrnack Can'alho do Amaral e Glycon de Paiva 
Te Lxcira, e com o apoio flnancl'iro de G,jilhe rme Guinle , 
apresentava conclllsões fundarrlt'ntais à éIl>oca. Os autores 
confirmavam. em termos gerais.  as possibilidades petrolífe
ras 00 Recõncavo e recomendav<un um Iplano de inves
tigação onde se destacava a necessidade de mais trabalho 
de geotlsica para a determinação da espesstltra dos sedimen
tos e da natureza dos reservatórios .  

As Contribu[çóes para a gE'ologia de petrloleo do Hecônca
vo Invertiam a corrente de opinião técnica que. até então, 
condenava as opiniões de Oscar Con1t>lro I P  Inflcio Dastos. 
Com relação às iniciaUvas oficiais. punha�n. além cHsso, o 
dpdo na ferida: só com mais recursos. t �cnitos e flnanceiros, 
podia -se avançar. 

Finalmente, fez-se tamhplIl o<l\;r a voz o�cial. O relatório 
Dases para o inquérito do petróleo. 2  elabd>rado pelo então 
ministro da Agricultura, Odilon Braga, cQ>m o al lxílio dos 
técnicos do DNPM. e oferecido como subsidio à mencion.ada 
Comissão ele Inquéri t o ,  enfrentava o probl�ma em todas as 
frentes. 

Expunha as atividades realizadas pelo antigo Serviço 
Geológico e Mineralógico do Brasil referentes à pesquisa de 
petróleo. ano a ano. de 1 9 1 9 a 1 933. e depOiS pelo Departa-
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mento Nacional da Produção Mineral , órgão que substituiu 
o anterior. Destacava o critério cientifico e a qualificação do 
corpo técnico, sempre trabalhando em meio a dificuldades 
de toda a ordem , principalmente financeiras. Desmentia as 
principaiS afirmações de Monteiro Lobato e de Oscar Cor
deiro quanto à natureza da exploração de petróleo, res
saltando as transformações por que passara essa atiVidade 
na década anterior: não basta perfurar muitas vezes e 
aleatoriamente, não basta exlstir petróleo em países limí
trofes ao Brasil, é preciso conhecimento e recursos. A ênfase 
de Lobato e Cordeiro. ainda uma vez, encontrava a resposta 
equilibrada do governo ." 

O trabalho de Odilon Braga avançava. contudo. um pouco 
mais além do simples posicionamento oficial no debate. 
Reconhece, na verdade. a existência de um fenómeno novo. 
a intensa repercussão pública do debate acerca da exis
tcncia do petróleo no Brasil. e pretendia investigar suas 
causas. 

Inicialmente. louva a ação de todos aqueles que contri
buíram para a intensificação das pesquisas de petróleo no 
país. Mesmo os conflitos envolvendo Monteiro Lobato, Ed
son de Carvalho. Oscar Cordeiro e os técnicos do governo 
- que vêm desde os Incidentes em Alagoas. em 1932, até o 
desmentido oficial das possibilidades de petróleo em São 
Paulo, no ano de 1 934 - são qualificados como estritamente 
espontãneos. refletindo problemas naturais entre o governo 

e empresãrios . 

A campanha desenvolVida na lmprensa em 1 935 e 1936 
merece. porém, um diagnóstico completamente diverso. 
Para Odilon Braga . inicia-se no ano de 1 935 uma meditada 
campanha publicitária. capitaneada por Monteiro Lobato. 
no sentido de desmoralizar e de colocar sob suspeita a 

atuação dos técnicos do governo. e também de ocultar do 
públlco os fracassos seguidos das companhias de petróleo 
particulares. Iniciada com um memorial enViado ao chefe 
do Governo Pro'\1sório. tal campanha teria prossegulmento 
cerrado na lmprensa. De junho a dezembro de J 935. Odilon 
Braga destaca o grande número de artigos publicados em 
Jornais como A Nação. Correio da Noite. O Globo. A Manhã. 
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A Batalha, abordando o tema do pctróleo Ino Brasil e no , 
exterior. : 

Torna-se mais violenta a campanha no tinal do ano de 
1935, quando o DNPM, em medida aparentetnente adminis
trativa, requisita a sonda emprestada ã eompanhia de Mon
teiro Lobato, então operando em Alagoas .  A repercussão 
atinge a Càmara e o Senado Federal, e violentos discursos 
contra o governo são feitos na Assembléia Legislativa de 
Alagoas. O própno governador do estado defende a posição 
da empresa de Lobato e seus sócios. Braga vé ressurgir a 
"competição tradicional entre a descentralização federativa 
e a concentração nacional". A continuação dos conflitos 
relacionados a Alagoas, no transcorrer do ano de 1 936, e a 
denuncia de Monteiro Lobato de que técnicos estrangeiros 
contratados pelo DNPM vendiam informações sobre a geo
logia do petróleo do país no extenor merecem do ministro, 
no entanto, apenas uma bem-fundamentada refutação das 
acusações de Lobato e uma certa reviravolta dos argumen
tos, descrevendo amplo contato de Lobatq com técnicos e 
companhias estrangeiras .  

Para Odilon Braga, o sucesso de tal campanha devia-se a 
seus meios específicos, "meios recomendados pelos cientis
tas e técnicos de publicidade peritos em ps1cologia coletiva" .  
Aproveitava-se d a  extrema sugestibilidadt d a  opinião das 
massas, divulgando idéias pouco complexas. mas de vasto 
poder de convencimento, que transformavam a dificil opi
nião técnica em um disfarce p ara más ihtenções . O tom 
sensacionalista e o vasto emprego de imagens completavam 
a tarefa de, a um só tempo, despertar e impressionar a 
oplnião pública. 

Para o relatóno oficlal, a discussão p�bUca acerca da 
existéncla de petróleo no Brasil evoluíra lio sentido de algo 
muito distinto de seus termos iniciais ' 

Monteiro Lobato promovia as subscrições publicas de 
ações de suas companhias, disparando seus manifestos 
impiedosos; Cordeiro e Carvalho apelavam aos sentimentos 
regionais na Bahia e Alagoas; os setores da imprensa abriam 
seus espaços, por vezes de forma sensacionalista e confusa, 
para tratar da questão do petróleo brasileiro. Todos eles 
alcançaram um duplo e importante objetivo. 
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Por um lado, aproveitando-se do clima político agitado, 
despertado pela Revolução de 1 930, ampllavam o públlco 
interessado, estabelecendo com consurnldores, industriais 
e investidores uma relação bem mais próxima, fazendo 
nascer o sentido da relevãncia do problema em outros 
círculos que não os oficiais. Os temas do nacionallsmo, do 
desenvolvimento e libertação económica do pais difundiam
se junto com a mobilização política e popular intensa na 
primeira metade da década; e constitui um Inegável mérito 
desses homens, como reconhece o próprto ministro. terem 
conseguido trazer a esse turbilhão o problema da indústria 
de petróleo brasileira. 

Por outro lado. a campanha desenvolvida através da 
imprensa terminava por atingir alvos especlalrn.ente delica
dos. Colocava em jogo pontos ainda indefinidos na confor
mação do Estado brasileiro e nas relações deste com a 
SOCiedade em geral. Condenava, de forma radical, a capaci
dade estatal de conduzir o desenvolvimento de um setor 
industrial cuja importáncla não se cansava de alardear. Era 
capaz de mobilizar autoridades locais contra procedimentos 
administrativos de órgãos do governo central. Punha em 
dúvida, e desse pecado seus mentores não sertam perdoa
dos, a capacidade da burocracia técnica do Estado, além de 
denunciar uma conspiração de interesses internacionais 
em marcha, com importantes allados no próprio governo. 

Para agravar o quadro, o movimento de opinião públlca 
avolumava-se justamente no momento em que o Estado não 
dispunha de uma política definida para o setor, encontran
do-se dJvldJdo e hesitante quanto a que rumos tomar. 

O general Horta Barbosa, então diretor de engenharia do 
Exército e importante representante da opinião militar sobre 
o assunto, redJgia seus memorandos secretos, dJrigidos ao 
rnlnistro, descrevendo a situação delicada das Forças Arma
das dJante da dependéncla do fornecimento externo de 
combustivels. Simpatizante da solução argentina, já defen
dJa uma participação hegemônica do Estado no assunto, de 
preferência sob llderança rnllitar. No próprto meio militar, 
allás, já se propunha a criação de um Departamento Nacio
nal de Combustiveis. 
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Os representantes das associações da lr(dústrla e comér
cio nos conselhos técnicos do governo pressionavam por 
uma solução rápida para o problema. co.(n a participação 
dos empresários assegurada por um anIlplo espectro de 
favorecimentos fiscais e tarifários. Varga",. segundo a opi
nião geraJ. tinha como objeto de suas pred>cupações a deli
cada negociação da usina slderú rglca e terminava por deixar 
o campo aberto para a dlsputa entre os vários Interesses 
ligados ao petróleo . '  

A Standard Oil preocupava-se então em bloquear quais
quer esforços de Industriais brasileiros em conseguir finan
ciamento nos EUA para a construção de refinarias . Em 
breve . passaria a pressionar o governo. oferecendo ela mes
ma a construção de refinarias no pais em troca do abandono 
da legislação nacionalista. 

No ano de 1 936. por esses motivos. o governo assume uma 
posição defensiva e o resultado da Comissão de Inquêrito. 
apresentado no ano seguinte. indicava uma situação de 
empate. É certo. corno dissemos, que as conclusões da 
comissão voltam a inocentar o corpo técrtlco do governo de 
qualquer acusação relativa à correção de seu comportamen
to ou á qualidade intelectllal de seus membros. Apesar 
disso. a comissão exerce discreta pr�ssão sobre o DNPM 
para que este verifique de uma vez por tadas a veracidade 
dos indicias proclamados por Oscar Cordeiro no Recõncavo 
baiano. 

O golpe de 1 937 velo a alterar. no entanto. todas as 
condições desse confronto: os que apostavam no debate 
público e pressionavam o governo. por essa via. são retira
dos de cena. O amplo controle estatal determinado pela 
kgislação dc 1938 terminará com os projetos empresariais 
ek Cordeiro . Monteiro Labato. ao insisUr no combate. será 
processado e preso. A política do petróleo, a pu !"!..ir de 1 937. 
desenrola -se em ali tro plano. 

SintomaUcamente. a partIr desse mqmento as publi
cações sobre pC'lróleo decrescem consid<jra"clmente. Com 
exceção das publicações especializadas ' e  dos periódicos 
cientificas . divulgaclos em círclllos bast.amt .. reslntos. ape
nas dois trabalhos se destacRm nesse período . O primeiro 
pretende ser ele ampla divulg'lçào. mas mio ê tAo polêmico 



como quer fazer crer o seu titulo. Trata-se do Uvro do 
deputado alagoano Emiuo de Mala, O Brasil e o drama do 
petróleo. O segundo, um tanto técnico e informativo, e o livro 
de Silvio Fróes de Abreu, Pesqulsa de petróleo - com 
especial referência ao Brasil. Fróes de Abreu, que publica 
seu trabalho em um momento ainda de incertezas quanto à 
real descoberta de Lobato, é bastante crítico. Credita a maior 
parte das dificuldades de exploração de petróleo no pais aos 
entraves burocrãtJcos e administrativos impostos pela es
trutura do Estado e declara o seu espanto diante de uma lei 
do petróleo quando ainda não há certeza acerca de sua 
ex.lstêncla em quantidades comerciais. 

Não e de surpreender, por outro lado, a grande quantidade 
de publicações oficiais no período, todas relatando as im
portantes realizações do governo (Maia, 1 938: Abreu, 
1 938, 1 940). 

4.2 Estado Novo 

Em agosto de 1 937 iniciaram-se os trabalhos de perfuração 
nas imediações de Lobato. As pressões da Comissão de 
Inquérito sobre o ONPM teriam levado o diretor em exercício, 
Avelino Inãclo de Oliveira, a tentar resolver o assunto de 
uma vez por todas, antes mesmo de completado o programa 
de estudos sobre a região. A descoberta viria apenas em 

janeiro de 1939, com a terceira perfuração, lnlciada em 
julho do ano anterior. Antes, porém, de se concretizar a 
descoberta do petróleo, o pais já dispunha de uma nova 
legislação nacionalista e de um novo órgão governrunental, 
responsável por sua aplicação e pelas atividades estatais -
o Conselho Nacional do Petróleo (CNP). 

Os episódios que conduziram à criação do CNP e à pro
mulgação de toda a legislação correlata já são bastante 
conhecidos. Os conflitos com as dJstribuidoras de derivados 
no pais; as manobras da Standard Oil, inclusive com a 
lntelVenção do embaIXador norte-runericano, para garantir 
suas posições no setor de refino: a delicada situação Inter
naCional; a tensa situação no MexJco - todos esses fatores 
agravavam as preocupações militares quanto ã posição das 
Forças Armadas do Brasil em caso de conflito (Martins, 
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1 976. capo 5). Com esse diagnóstico preoct1pante e dadas 
as novas condições políticas oferecIdas pelai decretação do 
Estado Novo - ênfase na Independência ecomõm1ca do país. 
papel proem1nente dos m1litares no novo arranjo das forças 
políticas . estrutura institucIonal corporativa - os defen
sores de uma participação estatal no setor Julgaram ideal o 
momento para o estabelecimento de uma legislação ordena
da segundo seus Interesses. 

As negocIações têm Início com as conversas entre o 

general Horta Barbosa. ja ocupando o posto de subchefe do 
Estado Maior do Exército. e o embaixador Barbosa Carneiro. 

diretor executivo do Conselho Federal de Comércio Exterior. 
Barbosa Canlelro teria enviado a Horta Barbosa um docu
mento em que mencionava a possibilidade da construção de 
refinarias por empresarios brasileIros. bastando para Isso 
que se impedisse as empresas estrangeiras de utilízarem 
seu poder para monopolizar mais esse setor do mercado. As 
Informações do relatório de Barbosa Ca rneiro sao Incluidas 
em memorando redigido pelo general Horta Barbosa e en
viado ao chefe do Estado Maior do Exercito. Góis Monteiro. 
Este concorda com seus termos e o reenvia. assinado. ao 
secretãrio do Conselho de Segurança Nacional. A proposta 
é apresentada ao presidente da República como reivindica
ção m1Utar. logo após a decretação do Estado Novo. e Vargas 
concorda com seus termos e determ1na o exmne das suges
tões do general Horta Barbosa pelo Conselho Federal de 

ComérCiO Exterior. 

Darbosa Carneiro imediatanlente sugere a formação de 
uma comissão secreta para esse exame. Tal comissão era 
composta por Domingos Fleury ela Rocba ('j Adan1astor Lima. 
indicados por Barbosa Carneiro. pelo majbr João Waldetaro 
de Mello e pelo comanelante Helvécio Coelho Rodrigues. 
Indicados pelos ministros militares. O secrctãrto da com1s
são. capitão Iba. Jobim Mcirelles. foi incUcado pelo Estado 
Malor do Exército. 

A comissão entendia ser absolutamente necessário o 
estabelecimento de forte controle sobre refino. transporte e 
distribuição de petróleo e derivados. dada a ameaça cons
tituída pelas companhias estrangeiras. Descartava-se irú

cialmente. por sua inviabilidade . a estatização completa. ja 
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que ineXistiam reseIVas ou capacidade de refino internas. 
Quanto às Jazidas de petróleo, Julgava -se suficiente a pro
teção oferecida pela Constituição e pelo Código de Minas de 
1934. 

Para efetivar o controle previsto sobre todos esses setores, 
deveria ser criado um órgão especial o Conselho Nacional 
de Petróleo, primeiro passo para um controle total do Es
tado. 

A criação do órgão foi aprovada em sessões secretas na 
cãrnara setorial pertinente e na sessão plenãrta do Conselho 
Federal do Comércio Exterior; mas a unanlnúdade obtida 
não escondia a ampla discordãncla de alguns membros 
quanto às políticas adotadas. Os termos em que foi posto -
corno necessário ã segurança nacional - e o conjunto de 
circunstànclas de seu exame e aprovação não detxavam, no 
entanto, opção para os conselheiros. 

Enviados, em um avião rnilltar a Vargas, que descansava 
em Minas , os documentos e os decretos assinados retornam 
imediatamente e Horta Barbosa vai levá-los pessoalmente 
ao Diário OfICial. A publlcação tinha de ser segura e secreta. 

O Decreto n" 395, de 29 de abril de 1938, declarava de 
utilJdade pública o abastecimento nacional de petróleo. 
DetennJnava o controle do governo federal sobre a importa
ção, a exportação, o transporte, a construção de oleodutos, 
a distribuição e o comércIo de derivados. Refinarias de 
petróleo só poderiam ser Instaladas com autorização do 
governo federal, que teria de aprovar todas as suas es
pecificações técnicas, localização etc. Estava autorizado 
também o controle de preços em favor da Indústria de refino 
nacional. Por fim, o decreto nacionalizava toda a atividade 
de refino e criava o Conselho Nacional de Petróleo, que 
exerceria as atividades regulatórias acima descritas e mais 
aquelas estipulada.; no decreto específico que o organizaria. 

Tornadas de surpresa e contrariadas, as companhias es
trangeiras pensaram ainda em particIpar de alguma forma 
do Conselho. O Decreto n" 538, de 7 de julho de 1 938, cuja 
discussão no Conselho Federal de ComérCIO Exterior seguiu 
os mesmos padrões anteriores, tennJnou com todas as 
ilusões: a composição e a forma de atuação do CNP não 
detxavam dúvidas quanto ã direção de suas políticas. Era 
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composto o CNP por representantes d0'1 ministérios da 
Guerra. Marinha, Fazenda, Agricultura, Viação e Obras 
Públicas (os representantes dos minislérlios militares ti
nham O poder de veto sobre decisões d<i> plenário) e de 
associações de comércio e indústria. Seus membros tinham 
de ser brasileiros natos e não podlam ter tido, nos últimos 
cinco anos. envolvimento com interesses de companhias 
privadas. 

Além das atribuições já mencionadas. cabia ao CNP opi
nar sobre a conveniéncia das concessões para a exploração 
de petróleo e gases naturais, bem como sobre a constituição 
de reservas nacionais de petróleo; llscalizar o funcionamen
to. mercantil e llnanceiro. das empresas constituídas em 
qualquer dos setores da atividade petrolífera; determinar 
quais os derivados de petróleo incluídos na definiçáo de 
abastecimento nacional; estabelecer niveis mínimos de es
toque e propor alterações de Impostos. 

O art. 13 estabelecia também que o CNP rpalizaria as 
atividades oficiais de pesquisa de petróleo e gás. permitindo 
também a sua participação na produção e na indus
trialização dos mesmos '" 

Nomeado presidente do CNP, o general l Iorta Barbosa 
começa a põr em prática seu projeto; organização do mer
cado de combustivels, criação das refinarias do Estado e 
eliminação das atividades privadas de exploração (Martins, 
1976. p .  3 0 1 ) .  

E m  1 2  d e  maio d e  1 939 é decretada a regulamentação do 
"abastecimento nacional de petróleo", que estabelecia uma 
ampla variedade de itens sujeitos à fiscalIZaÇão pelo CNP. 

Quanto às refinarias. Horta Barbosa operava em duas 
frentes .  Por um lado, enviava técnicos brasileiros às refina
rias estatais da Argentina e do Uruguai, para estudar seu 
funcionamento e operação comercial. 7 Seguindo o modelo 
de contratação das empresas norte-ametlcanas de enge
nharia utilizado por esses paises, inlciavaregociações para 
a aquisição do proj eto e equipamentos par a construção da 
refinaria estatal. Em 1939, após viagem à Argentina, propõe 
o monopólio estatal. 

Por outro lado, bloqueava sistematicamente os ofereci
mentos feitos ao governo brasileiro pela Standard Oil, que 
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propunha a construção de refinarias no pais e investlInento 
na produção em troca da suspensão da legislação nacio
nalista." Em um episódio célebre, Horta Barbosa determi
nou o desmantelamento de uma falsa refinaria que a 
Standard montava em São Paulo, certamente com o objetivo 
de garantir, após uma eventual nacionalização do refino, 
seus direitos adquiridos. Dificultava também, o quanto 
podia, os projetos privados nacionais, freqüentemente pa
trocinados por importantes lideranças políticas estaduais. 

Os conflitos gerados por sua atuação nessas duas áreas, 
porém, dificilmente ultrapassavam os limites definidos pe
las negociações interburocráticas. O caso é inteiramente 
diverso no que se refere ã exploração de petróleo. onde mais 
uma vez o confronto do Estado com particulares assume 
dimensões públicas. 

Alnda sem assumir formalmente a condução dos traba
lhos de exploração. então realizados pelo DNPM [a transfe
réncia formal de técnicos e equipamentos viria apenas com 
o Decreto nO 1 . 369. de 23 de junho de 1939). Horta Barbosa 
toma a primeira importante Iniciativa na presidência do 
CNP. que foi determinar o prosseguimento das atiVidades 
em Lobato. 

Afinal descobre-se petróleo em janeiro de 1 939; e em 
fevereiro. uma grande área do Recõncavo, em tomo do poço 
descoberto, é transformada em "reserva petrolifera" [Decreto 
n2 3.07 1 .  de 8 de fevereiro de 1939). 

A prtmelra vitlIna foi Oscar Cordeiro, que teve sua desco
berta nacionalizada sem qualquer Indenização e além disso 
foi demitido da Bolsa de Mercadorias. Edson de Carvalho 
também teve cassadas suas concessões em Alagoas no ano 
de 1 939. Monteiro Lobato. porém. não se reslgnou.9 

Quando a operação fiscalizadora do CNP declarou Ilegais 
várias companhias de exploração nacionais, constituidas 
segundo o regime legal anterior, e, dentre estas, algumas em 
que participava como sócio, Montetro Lobato escreveu uma 
carta, em maio de 1 940, ao próprio Vargas, nos termos 
costumeiramente enfáticos, acusando Horta Barbosa de 
perseguir companhlas nacionais, prejudicar a exploração do 
subsolo e "sonhar com o monopólio estatal". As pressões que 
Lobaio havia sofrido em 1934 e 1935, quando promovia a 
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subscrtção púbUca das ações de suas companhias. agora se 
haviam transfonnado em paIpáveis ameaças legais, Sem se 
impressionar. Lobato também rtdlculartzava em sua carta a 
Lei do Imposto ÚnJco. que cobrava impostos sobre o que 
ainda não existia, 

Horta Barbosa responde serenamente às acusações. afir
mando apenas que as companhlas eram UegaJs. Já que não 
estavam organizadas segundo os preceitos da legislação em 
vigor. Caso as empresas assim Se organizassem. o Conselho 
nada oporta às suas atividades, Os tennos da carta de 
Lobato. porém, não agradaram ao Tribunal de Segurança 
Nacional. O procurador do Trtbunal o denuncia por IllJúda 
ao presidente e aos órgãos da adrnlnlstração federal: a pena 
prevista era de seis meses a dois anos de pt1são, 

Preso em fevereiro de 194 1 para ser Julgado , Monteiro 
Lobato é por fun inocentado, Volta à carga, contudo, Em 9 
de abr'J escreve uma carta bastante audaciosa a Horta 
Barbosa e repete a dose por ocasião do aruversár!o de 
Getúlio Vargas.  Nesta última carta, deixa de lado qualquer 
limile e sugere a utilização do presidente do CNP e de seus 
membros como combustivcl para as caldel�as das sondas . .  , 

Levado a Julgamento perante o Tribunal de Segurança 
Nacional pela segunda vez. nào escapa da prisão (VItor, 
1 970, p ,  104 e segs,). 

Em flnaJs de 1 942, começa também a declinar a estrela 
do general Horta Barbosa, É impossibilitado de adqult1r a 
refinaria estatal. que constituiria a pedra fundamental de 
seu plano, tanto pela oposição Interna no governo ás ativi
dades estatais no setor. como pelas dificuldades da guerra, 
E impossibilitado de ampliar Significativamente a explora
ção e produção de petróleo, pelos mesmos motivos, agora 
acrescentados às dificuldades orçamentárias: e como o 
projeto nacionalista tinha que enfrentar um racionamento 
de combustiveis, apresentava como gran�e resultado ape
nas o sucesso no bloqueio às demais trúci<;ttivas, Em outras 
palavras, a dUVidosa Vitória de unir seus lrúmigos. 

Até mesmo importantes conquistas nCil plano adminis
trativo, como a independência na utlU*,ção das verbas 
públicas, a possibilidade de contratação de firmas es
peCializadas para a realização de serviços - como a perfu-
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ração e o trabalho de geofislca - ,  que se desdobrava na 
oportunidade de treinamento de geôlogos e engenheiros nos 
EUA, começavam a enfrentar seus primeiros percalços no 
conflito com o DASP. 

De uma perspectiva mais ampla, o círculo restrito em que 
pretenderam se mover os artífices da política nacionalista 
já se mostrava contraproducente. O sucesso de 1938 havia 
dependido de condições multo especiais, bastante alteradas 
quatro anos depois. 

Em 1938, o alinhamento político e militar do país ainda 
permanecia relativamente Indefinido. Pelo menos. os grupos 
favoráveis aos AlJados ou ao Eixo disputavam espaço dentro 
do prôprio governo: defender abertamente a participação de 
capitais externos dessa ou daquela origem podia ter conse
qüências imprevisíveis. 10 Com o alinhamento aos EUA. 
posturas nacionalistas ao extremo deixavam de ser razoã
vels. 

Tanto mais se tomarmos em conta o avanço das nego
ciações em torno da siderurgia, que, sem dÚvida alguma, 
constituía a prioridade do governo brasileiro. 

Além disso, apesar de a estatizaçáo completa não estar 
prevista na legislação de 1938, a prática real do CNP sob a 
presidência Horta Barbosa Indicava, pelo seu rigor legal. 
pelo bloqueiO a qualquer operação um pouco menos idônea. 
e até por algumas declarações extra-oficiaiS. o rumo implí
cito de seus gestores. 

Podia-se desagradar a todos os Interesses privados. po
dia-se enfrentar uma divisão entre opiniôes na cúpula 
militar, pôde-se prescindir do Interesse do chefe do governo 
e ainda eliminar aliados na opinião pública: não ao mesmo 
tempo. 

Sem poder concretizar seus planos e enfrentando oposi
ção dentro do prôprio governo, Horta Barbosa demite-se em 
agosto de 1943. 

A nomeação do general João Carlos Barreto para a presi
dência do CNP é geralmente tomada como sinal da Inversão 
de rumos na política do órgão. 

A contratação da empresa de consultoria De Golyer and 
MacNoughton para elaborar um relatório sobre as melhores 
diretrizes para a exploração de petrôleo no país e a contra-

89 



tação de mais geólogos e geofisicos nortejamertcanos po
diam ser vistas como uma continuação da política Já posta 
em prática por Horta Barbosa. com o objetivo de contornar 
as dificuldades de pessoal e equipamento do CNP. Uma 
ampla reforma da legislação. no entanto. estava em marcha 
no correr dos anos de 1 944 e 1 945. 

Em 1 944. por exemplo. foi promulgado um decreto que 
perm1tia a participação de estrangeiros em empresas mine
radoras. com até metade das ações. mas sua evidente 
inconstitucionalidade parece ter lmpedldo qualquer ln1cia
tiva nesse campo. 

Em maio de 1 945. o CNP recomendava como absoluta
mente necessárta a participação do capital estrangeiro no 
setor de refino. mantido o controle nacional sobre a explo
ração e lavra. I I Sob o Estado Novo. porém. poucas lnlciati
vas são. de fato. levadas à frente. E stava claro. no entanto. 
que qualquer mudança mais radical na legislação exigiria 
uma transformação do quadro institucional. Vargas. a essa 
altura. devia estar muito mais preocupado em manter sua 
popularidade e articular politicamente sua manutenção à 
frente do poder. 

, 
Decididamente. não era o momento adequado para qual

quer decisão em área tão complexa. 

4.3 Estatuto do Petróleo e PETROBRÁS: !1946-53 

Coincidência ou não. a queda de Vargas .  em outubro de 
1945. parece constituir um momento lmp<l>rtante na inver
são da politica de petróleo elaborada pelo qNP. A Resolução 
nO 1 do CNP. que. respondendo à consulta ele Alberto Soares 
Sampaio e de dlretores do gmpo Jpiranga� perrnlUa a ins
talação de refmarias no pais. tinha a data me I" de outubro; 
mas só veio a ser publicada no Diário Of!Cilll do dia 30. 
Vargas havia sido deposto por uma ampla, articulação civil 
e rnllitar a 29 de outubro. 

Era uma medida ainda cautelosa. a bem da verdade. 
Elaborado segundo os padrões da legislação nacionalista de 
1939/ 40. o edital estabelecia condições que definiam um 
amplo conjunto de itens sob a fIscalização do CNP. As 
empresas que se submetessem à concorrência teriam de 
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aceitar a Intervenção do CNP na escolha do processo tecno
lógico a ser adotado e na fixação dos preços; a localização e 
a capacidade de refino sertam defmldas pelo órgão. com o 
objetivo de evitar situações não-concorrenciais para as em
presas. que por sua vez não podertam exigir favores tlibu
tárlos e teriam de apresentar um contrato préVio de 
fornecllnento de óleo cru e um projeto de Investimento de 
parte dos lucros na exploração de petróleo. Os acionistas 
tinham de ser brasileiros natos e não podiam obter emprés
tIlnos de companhias estrangeiras. 

A Resolução n' 2. de 18 de janeiro de 1946. estabelecia 
quatro grupos pré-classificados; Iplranga (10 mil bpd. SP). 
Soares Sampaio (8 mil bpd. RJl. Drault Ernany (8 mil bpd. 
RJ) e Raja GabagUa (6 mil bpd) . Apresentava uma nova série 
de exigências (contrato definitivo com o fornecedor de óleo 
cru. submissão da distlibulção ac10nárta dos grupos ao 
controle do CNP etc.). a serem cumprtdas em 90 dias. 

Esse conjunto de condições bastante duras teve o efeito 
prevlsivel de afastar alguns dos grupos pré-selecionados e 
atrasar consideravelmente a construção das refinarias par
ticulares. As negociações para a obtenção de empréstllnos 
em agências oficiais norte-amertcanas foram bloqueadas 
pelas grandes companhias. que também se aproveitavam da 
obrigatOriedade de um contrato de fornecllnento para fazer 
pressão sobre os empresários brasileiros. como foi o caso da 
Iplranga. Com o vencllnento dos prazos. os empresártos 
sofriam o desgaste adicional de. por vártas vezes. renegocla
rem junto ao CNP o cronograma aprovado anteriormente. 

Em setembro de 1946. o CNPenflm autoriZa a construção. 
pelo grupo Drault Ernany. da primeira refinaria. a de 
Mangulnhos. que processaria 8 mil bpd e estaria localizada 
no Rio de Janeiro. Em agosto de 1947 foi a vez de a Refinaria 
de Petróleo União. do grupo Soares Sampaio. obter autori
zação para Instalar-se em São Paulo. processando 20 mil 
bpd. 

A .concessão para a construção das refinarias privadas 
logo . despertou na Imprensa a oposição naclonaUsta. que 
encdntrou no J0171llL de Debates seu principal veículo. '2 
Uma parte das correntes naclonaUstas. contudo. via na 
construção das refinarias por brasileiros UItla vitória contra 
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os tnlstes. e a principal critica levantada tinha por alvo os 
critérios que conduziram à escolha das propostas de Drault 
Ernany e Soares Sampaio e os financiamentos oficiais que 
terminaram por se tornar imprescindíveis a ambos os em
preendimentos.13 

Outro alvo dos artigos na imprensa era o projeto de 
construção da refinaria estatal. Com a demora na cons
tnlção das refinarias privadas e a descoberta de vários 
campos comerciais no Recôncavo. haviam sido criadas as 
condiçôes para que o próprio Conselho constnlísse urna 
pequena refinaria na Bahia. O projeto de constituição da 
Refinaria Nacional de Petróleo SI A. contudo. determinava 
que a participação estatal deveria ser limitada a 50% e que. 
após alguns anos de operação. até mesmo CjSsa participação 
acionaria deveria ser transferida aos particlillares através da 
Bolsa de Valores. 

Como bem definia o general Horta BarboSa. a situação era 
tal que. com o obj etivo de proteger a participação do capital 
nacional na indústria de petróleo. o Estado terminava por 
conceder ao setor privado vantagens que constituíam ver
dadeiro monopólio. 

Em pouco tempo. porém. a concessão para a instalação 
de refinarias privadas deixava de ser o alvo principal da 
imprensa nacionalista. O passo seguinte na liberalização da 
legislação de petróleo viria a ocupar o seu lugar. 

No início de 1947. urna comissão nomeada por Dutra foi 
encarregada de rever a legislação relativa a exploração e 
lavra do petróleo. I. 

A composIção da comissão valia por uma declaração de 
intençôes. incluindo, entre outros, o geólogIll Glycon de Palva 
e o ex-mirústro da Agricultura Odilon Braga, notoriamente 
favoráveis à participação de capitais privados nacionais e 
estrangeiros. Odilon era simultaneamentel o  presidente e O 
relator da comissão. A participação de dois conhecIdos 
consultores norte-americanos, I Ierbert H<I>over Jr. e Artur 
Curtice. na revisão da legislação aumentavà ainda mais, nos 
melas nacionalistas, os temores quanto ao que estava por 
vir. 

O ano de 1947 marca. contudo. o início da campanha 
popular por um outro motivo. Entre os meses de março e 
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outubro são realizadas no Clube Militar - então sob a 
presidência de um general que não pertencia ao gtupo 
dutrlsta, Salvador Cesar Obino - as conferências dos ge
nerais Juarez Távora e Horta Barbosa relativas á política de 
petróleo mais adequada para o país. 

Juarez tomava como núcleo de sua visão a conjuntura 
internacional. A aliança com os EUA obIigava o país a 
desenvolver rapidamente suas amplas potencialidades eco
nômicas e seus recursos naturais, para poder contribuir 
efetivamente na luta travada pelos norte-ameIicanos em 
defesa dos valores do Ocidente. A solução nacionalista, em 
primeiro lugar, Iria eliminar a associação entre capitais 
norte-ameIicanos e brasileiros - que se podeIia estender 
beneficamente a outras áreas - e, em segundo lugar, 
mesmo admitindo sua possibilidade de êxito, isso só se daria 
no longo prazo, devido ã carência de recursos financeiros e 
humanos do Brasil. A iminência de um novo confronto 
mundial - com as hipóteses de racionamento ou desabas
teclmento a ele associadas - desaconselhava essa aposta 
no longo prazo. 15 

Horta Barbosa retomava as Idéias Já formuladas nos anos 
30, insistindo na Importãncia do setor petróleo para um 
desenvolvimento econômico CUJos Iitmo, forma e dis
tribuição de beneficios deveriam estar sob controle da na
ção. Destacando o papel agressivo e espoliativo das 
companhias multinacionais e o caráter de monopólio natu
ral da indústria de petróleo, apontava como única alterna
tiva vállda a intervenção direta do Estado. Horta Barbosa 
afirmava ser, em geral, contrárto às atividades Industriais 
do Estado, mas no caso do petróleo - e, em geral, do setor 
energético - não admitia sequer a existência de uma socie
dade de economia mista: o monopólio estatal tinha de ser 
absoluto, 16 

O ciclo de conferências de 1947. por uma séIie de motivos, 
marca uma Importante inflexão no debate acerca da política 
de petróleo do paíS.17 A escolha de um fórum como o Clube 
Militar vinha certamente confirmar o papel fundamental 
que a corporação já assumira nas decisôcs referentes ao 
setor. A utilização de um debate público, contudo, as
sinalava o rompimento do restrito circulo oficial t'm que se 
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movJam as várias correntes desde 1 938. E .  o que é mais 

significativo ainda. Indicava a existência de uma clara dJvJ
são do Exército quanto ao assunto. O setor da burocracia 
estatal desde os primeiros anos do Estado Novo chamara a 
si a responsabilidade pela condução da política governa

mental: dJ\1dindo-se. tomava o caminho da oplnláo púbUca 
para convencê-la e dela obter apoio. 

Além disso. as divergências quanto á poli rica de petróleo. 
tal como expostas no ciclo de conferências, estendiam-se 

para outros campos . Para Horta Barbosa estava claro que a 
decisüo quanto ao petróleo deveria refletir uma postura 
sobre fi próprifl forma do desenvolvimento económlco e do 
papd do Sstado como seu gestor e esUmulador. Nos temlOS 
rle J u arez, a nacionali.z.c'1.ção completa , com a recusa á 
participação nortt' - americana , colocaria em dÚvida a posi

ção rio [3rasil em face da guerra fria .  com const'qiiências 
Imprevisiveis 

As conf<:"rt'ncias do Clube Militar despertam o interesse 
p ú blico. e várias ou tras insU l l liçõrs patroCiJlanl inicia tivas 
senlf"lhantcs: �Jllarf'Z faz llllla paleslra no C l u be Na\Yé.ll em 
setcmbro ele 1 94 7 ,  e em elczernhro é a \'cz 'le I lorla Barbosa 
lidar no Institu to de Engenharia (/(o Súo Pa ulo.  Artigos 
furiosos pipocarll na inlprensa llaciollalista: e o Illf"io politico 
aguardava o rcsultarlo da inicia ti"a governall1cn tal. Em 3 1  
de j aneiro chega ao Congresso Nacional a Mensagem Presi
dencial n' 6 1 .  que alterava o carákr rle u IJ1JIdade pública do 
abast ecimento naciomd de pf'trólco, f' em 4 de fcvereiro é a 

vez da Mensagem Presidencial ele- n' 62,  contendo a kgisla 

çào elaborada pela comissão do CNP Ficaria conhecida 
como o EstBtuto do Petróko. 

Suas constdcnH;õcs iniciais proC\l rn\'é:l.H\ destacar os pre
j u i70S de qualquer postura radical quanto il kgislaçiio do 
petróleo. apontando para as rcfo n l l lllnç6es que a lcgislaçào 
mexicana (exccsSiVélrTICnte naciOl lalist....'1) e a \"enezuelana 
(excessivamente aberta ao capital estrall�iro) vinham so
frendo naqueles anos. Afirmavam lambem 'luc avançava o 

processo de sl1bmissiio das grandes companhias ml1ltina

plonais ao controle poliU"o c cconólll ico ,los governos e 
pediam atenção C'special para o sistema rle garanUas que a 

lei form\llava pnra o controle do illVl'stJmen l o  estrangeiro. 

H-l 



Descontando as pomposas afirmações iniciais quanto ao 
status legal das jazidas - patrimõnio impreSCritível da 
Urúão - o Estatuto defirúa. na prática. um sistema de 
concessões que teriam o prazo lrúclal de 30 anos. As compa
nhias estrangeiras poderiam ter acesso a pesquisa e lavra 
sem qualquer associação com o capital nacional. No trans
porte e refino. a participação estrangeira seria l1rrútada a 
40% até que se satisfizesse o consumo interno. A exportação 
de óleo cru só poderia ser reaUzada após estar assegurado 
o consumo interno por três anos e .  no caso da exportação 
dos derivados. as companhias de refinação só poderiam ser 
totalmente estrangeiras quando estivesse totalmente garan
tida uma capacidade interna de refino sob controle nacional. 
Havia o claro objetivo de assegurar o controle nacional sobre 
os patamares mirúmos do consumo interno e. em etapa 
posterior. atrair o Investimento estrangeiro que visasse mer
cados externos. 

Como se vê. o Estatuto do Petróleo não era um marúfesto 
liberal. Tentava articular um compromisso e terminou por 
desagradar a ambos os lados . l "  

Para a s  multinacionals. o Estatuto sigllificava que o 
mercado interno de refino e transporte estaria fora de seu 
controle absoluto e que não poderiam exportar petróleo 
lrrestrltamente. além do fato de ser estabelecida uma série 
de restrições às suas atividades de exploração. Os critérios 
relativos ao "abastecimento interno". que defirúrla os limites 
de sua participação. estariam a cargo do CNP. um órgão 
extremamente dependente da atuação do Executivo. 

O capital nacional permaneceria onde sempre estivera: a 
braços com uma tarefa que ultrapassava em multo seus 
recursos e sua audácia empresarial. 

Para militares. técnicos e jornalistas que lideravam as 
correntes nacionalistas. o Estatuto era um anátema. Abria 
o refino ao capital estrangeiro. reduzia o Estado a funções 
regulatórias e tocava no grande medo sugerido desde 1 927: 
a exploração e a lavra do petróleo brasileiro por companhias 
estrangeiras. 

Com o envio das mensagens presidenciais. tem início a 
orgarúzação da campanha de opinião pública. Em março de 
1 948. a Urúão Nacional dos Estudantes cria a Comissão 
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Estudantil de Defesa do Petróleo. No cUa 4 de abrtl, durante 
uma conferência realizada na ABI para a denúncia da 
politica pan-amertcanista dos EUA, é aprovada a proposta 
para a crtação de uma organização nacional para a coorde
nação da campanha contra o Estatuto d<jJ Petróleo. Em 
solenidade realizada na sede do Automóvel Q:1ube, em 21 de 
abrtl , é crtado o Centro de Estudos e Def<tsa do Petróleo 
(Miranda, 1988. p. 1 8 - 2 1 ) .  

O Centro de Estudos e Defesa do Petróleo agregava, em 
prtmeiro lugar, militares nacionalistas - 1Ianto conserva
dores como aqueles de posição mais à esquerda - contrá
rtos a um alinhamento irresrnto com os EUA que implicasse 
um indevido envolvimento de interesses ecOnômicos norte
ameticanos na economia brasileira. Quantp ao petrôleo, a 
posição permanecia a mesma defendida aptcs da guerra: 
garantia do abastecimento, proteção contra a atu ação das 

empresas multi nacionais e descllvolvimel�to da indúsrna 
sob controle nacional .  estabelecendo-se q monopólio da 
União. Excluídos de posição de relevo na corporação, com 
a ascensão de Dutra à presidência, mantinll<lm , no entanto, 
grande prestigio junto à tropa. 

No Centro tamb<'m estaV<lnl o movim<tnto estudantil. 
procurando ampliar sua organi7�'lção nacional, vários inte
lect uais,  técni cos náo ligados ao CNP e a imprensa 
nacionalista . 

No campo politico o espectro era bastante anlplo Des
tacavam-se políticos nacionalistas conservadores, como o 
ex-preSidente Artur I3ernardes: membros do PSD e da UDN 
que não participavam, por motivos vários, do grande acordo 
interpartidário que sustentava o governo I Du tra: além de 
deputados socialistas e traballiistas. Um grupo específico 
de intelectuais c políticos de esquerda - COl,Tl amplo tr;'msito 
junto a setores da UDN carioca, graças à expcricncia de 
oposição a Vargas na Esquerda Dpmocr;1ti�a. socialistas ou 
simpatizantes do PC � iria compor. nessqs ptimeiros mo
mentos. a direção efeUva da campanha e sJ transformar em 
seus maís ativos militc'lntes. !'J  

A campanha de opinião pública contra o E>, tatuto do 
Petróleo seguia em três direçôps. Em primeiro lugar, r"ali
zava grande esforço de esclarecimento popular, patrocinan-



do palestras e conferências por todo o Rio de Janeiro e 

edi tando panfletos com análises do Estatuto. Em segundo 

lugar. procurava construir um movimento nacional. enVIan
do conferencistas de prestigio aos vários estados e em 

seguida estimulando a constituição de centros estaduais. 

no mesmo modelo adotado na capital. Por último. levando 

ã frente um trabalho de pressão junto ao Congresso para 

dificultar a tramitação do Estatuto . 

Em maio são criados o Centro Catarinense e o Centro 
Pernambucano. após a realização de ciclos locais de pales

tras por membros do Centro do Rio de Janeiro. Várias 
capitais e cidades menores do Nordeste criam seus centros 
municipais. e em todas elas e amplo o envolvirnento de 
autoridades pol íticas e militares locais. Essa grande mobi
lização Já permitia realizar, em junho de 1948, o mes 

nacional do petróleo, no Rio de Janeiro. com o envio de 

delegados e conferencistas de todo o pais. Nesse mes foram 
criados os Centros de Defesa do Petróleo do Paraná ,  Rio 

Grande do Sul e São Paulo; câmaras municipais de todo o 

país enviavam manlfestações de apoio irrestrito ao combate 

ao Estatuto,  e todo o ativismo culminou na realização de um 
imenso comi cio na praia do Russell, Rio de Janeiro. A 
campanha consagrava seu sucesso na mobilização popular 

na capital da República e nos estados. Em setembro daquele 

ano. um grande tabu é quebrado: Artur Bernardes discursa 
em favor da nacionalização do petróleo no Clube Militar. ao 

lado de vários militares que perseguira . Em outubro reali
za -se, após discussões e debates em todos os centros es

taduais e municipais, a 1 Convenção Nacional de Defesa do 
Petróleo. 

Entre 1 948 e meados de 1 949, a campanha O Petróleo e 
Nosso - lema nascido do movimento estudanW - enfren
tou uma dura tarefa. No Congresso. a maioria governlsta 
conseguia aprovar o anteprojeto de lei em algumas comis
sões Nos estados , os governadores tendiam a ser menos 
tolerantes que os prefeitos e freqúentemente reprtrnlam 

manlfestações e proibiam palestras ; comandantes militares 

regionais prendiam oficiais envolvidos com as atiVIdades do 

Centro de Defesa do Petróleo. E mesmo no Rio de Janeiro, 



a presença de oficiais generais não impedia o ataque. por 
vezes violento. da polícia 2o 

No mesmo ano de 1 948. entretB.nto. O governo voltava a 
dar sinais de divisão interna quanlo ã política do petróleo. 
Desde junho avolumavanl-se manifest.ações espontãneas d e  
apoio partidas de guarnições militares. Ofic,ais em coman
dos regionais. �rupos de tenentes e subofkiais enviavam 
telegramas de apoio ao Centro do Rio de Janeiro. deixando 
clara a difusão. no Exército. da t ese do monopólio estatal. 
Em outubro do mesmo ano. o ministro da Guerra. Canrobert 
Pereira da Costa. vê-se forçado a proibir ofiltialmente essas 
manifestações. A pressão militar. contu<;lo. certamente 
contribuiu para o êxito da manobra do diretor geral do 
DASP no sentido de constituir uma prtmeira participação 
do Estado no refino e transporte de petróleo . Conduzindo a 
administração do Plano Salte . Mário BttteHcourt Sanlpaio 
consegue destinar parte dos recursos reservados ao setor 
energético para a compra de uma refinaria de porte relativo 
(a futura refinaria de Cubatãol . uma frota de petroleiros. e 
para incremento das atividades de exploração . A capacidade 
de refino sob completo controle estatal (Mataripe e Cubatão) , 
somada á das refinarias particulares de Mangu inhos e 
Capuava. sob controle do capital nacional. já deixava pouco 
espaço para multinacionais interessadas no mercado inter
no. 

A partir de meados de 1 949. intensifica-$e a campanha. 
após a s uperação da polémica relativa à participação de 
simpatizantes ou de membros do pc. então !legaL" A chan
tagem da guerra fria e a oposição dos que desej avam que a 
campanha se IJmJtasse a promover um detiate de opin1ões 
restrito aos meios intelectuais e políticos é superada com o 
apolo até mesmo dos membros politicanlente mais conser
vadores do Centro. como o ex presidente Artur Bernardes. 
A campanha avança no sentido de se tornar um verdadeiro 
movimento popular e em outubro de 1 949 amplia seus 
objetivos. transformando-se então no Centro de Estudos e 
Defesa do Petróleo e da Economia Nacional (CEDPEN). 

No final de 1 949 estava claro que dificilmente o Estatuto 
seria aprovado em sua formulação original. Mesmo tendo 
parecer favorável da Comissão de Investimentos. do Conse-



lho de Segurança Nacional e de uma comissão ministerial 
criada especialmente pelo governo. começava a sofrer mo
dificações no Congresso. Aprovada. sem unanimidade. na 
Comissão de Constituição e Justiça. ainda teve que enfren
tar um voto em separado do presidente da comissão. Aga
menon Magalhães, partidário do monopólio estatal. 

Na Comissão de Indústria e Comércio. o relator rejeitou o 
projeto OIiginal e as modificações oferecidas pelo relator da 
Comissão de Constituição e Justiça. Ofereceu um terceiro. 
que já previa a constituição de uma empresa de economia 
nUsta.22 

No ano seguinte. as eleições marcadas para outubro 
viriam a selar de vez a sorte do Estatuto. Dutra. em final de 
mandato. não desejava responsablllzar-se por qualquer 
decisão final. O Executivo lJmitava-se a dar prosseguimento 
às iniciativas em curso. revalldando os prazos dos conces
sionários privados para a construção das refinarias. conce
dendo-lhes créditos oficiais. e negociando a compra e dando 
Início às obras de Cuba tão. 

O sucesso da campanha. além disso. transformou o tema 
petróleo em assunto de grande Importãncia na campanha 
eleitoral: os candidatos à presidéncla foram constrangidos 
a definir suas posições sobre o tema. e os deputados em 
busca da renovação de seus mandatos se tornavam bas
tante cuidadosos quanto às suas atitudes no Congresso. 

Membros dos Centros de Defesa do Petróleo nos vários 
estados apresentaram-se como candidatos a deputado fede
ral. estadual ou a vereador. e vários deles foram efetiva
mente eleitos. Entre eles estavam o secretãrio-geral do 
CEDPEN. professor Henrique Miranda. eleito vereador pelo 
Distrito Federal. e o engenheiro Lobo Carneiro, antigo auxi
liar do general Horta Barbosa no CNP e um dos principais 
assessores técnicos da campanha, eleito deputado federal. 
A campanha O Petróleo é Nosso chegava ao interior do 
Congresso Nacional. 

E seria coroada de êxito, ainda em 1 950. com a vitória. 
nas eleições do Clube Militar, de uma chapa identificada 
com as Idéias nacionalistas, tendo como presidente o gene
ral Newton Estillac Leal, futuro ministro da Guerra de 
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Getüllo, e como VIce o general Horta Barbosa . . Era a garantia 
da ampllação da campanha no melo militar. 

Esse relativo sucesso e a eleição de Getúlio Vargas -
cujas declarações de campanha ainda q�e não fossem 
categórtcas, indicavam um direcionamento n�clonallsta23 -
pareciam compor um cenárto bastante favprável para os 
objetivos da campanha do petróleo. 

Essa possibilidade nunca se conllrmou. A! Vltórla de Var
gas haVIa determinado uma nova configuração do jogo 
político, deslocando as [orças conservadoras político-mili
tares para a oposição ao presidente, mas sem que este 
obtivesse, em troca, no que se refere ao petróleo, o apolo das 
forças mais á esquerda. Diante das pressões norte-ameri
canas e do agravamento da conjuntura Internacional, Var
gas - já suspeito pelo seu apolo popular e sindical e seus 
projetos de nacionalismo econômico - procurava conciliar 
as várias correntes em conllit o  dentro da seu governo. 
negociando um acordo milil.ar com os EUA. mas tentando 
evitar um envolvimento maior com os objetivos da politica 
externa norte-amt'ricana. 

Esse tipo de comportamento. no entanto. não angariava, 
por um lado, a confiança dos setores conservadores e, por 
outro. VInha a conJ)rmar as suspeitas çlos militantes 
nacionalistas quanto ãs posturas de Vargasl 

No ano de 1 9 5 1  vai se recompondo, rl'",'osarnente, o 
campo do conllito em torno da política do l" · \lóleo. A campa
nha haVIa chegado ao Congresso. mas la r nlr" I .tar alguns 
testes Importantes. Primeiro, a atitude do j.;0\"<·rnc procu
rando desmobilizar a campanha para d" llllllIstrar controle 
da ordem pública, utlllzando-se do argumento de que, em 
se tratando de um governo nacionalista . ull/la solução nes
ses termos não tardaria. A opinião públiqa poderia ficar 
tranqúila, a mobilização popular era Inútil. Esse esforço se 
desdobrava ainda em tentativas de repressão pura e sim
ples, como o pedido do Departamento Federal de Segurança 
Pública ao ministro da Justiça, no sentido de suspender as 
atiVIdades do CEDPEN, e as Vlolenclas da polícia politica, 
que voltou a tentar dissolver a bala uma série de conferen
cias anteriormente autorizadas durante a 11 Convenção 
Nacional do Petrôleo, realizada em meados de 1 95 1 .  
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Em segundo lugar. a mesma pressão se repetia nos 
estados. com a prtsão arbltrárta de representantes dos 
centros estaduais e mesmo a tentativa de seu fechamento. 
Nesse teste. diga-se de passagem, a campanha foi ampla
mente vitortosa. Um único caso de fechamento se registrou 
em todo o país: em Minas. sob o governo Juscelino Kubit
schek. 

Por último. a competição pelas próprtas organizações que 
a tinham alçado pela prtmelra vez: a UNE e o Clube MIlItar. 
Nesse caso, foram registradas derrotas significativas, prin
cipalmente no Clube Mll1tar, onde um avanço para além dos 
lirnltes da política de petróleo havia deixado o flanco aberto 
às forças conservadoras.24 

Em dezembro de 1 95 1 .  contudo. o debate sobre a política 
do petróleo Irta ser retomado em novas bases. A 6 de 
dezembro chega ao Congresso a Mensagem Presidencial 
encaminhando o Projeto n· 1 .516 que previa a constituição 
da SOCiedade por ações Petróleo Brasileiro S/A,25 

O projeto. elaborado pela Assessoria Econõmica da Pre
sldéncla. não previa o estabelecimento do monopólio estatal. 
mas a proprtedade estatal de 5 1  % das ações da companhia 
então crtada. Determinava a criação de uma companhia 
lwldJng bastante flexível do ponto de vista organizacional em 
suas subsldiártas e uma distribuição aclonárta que deverta 
permitir. por um lado. a participação da empresa em uma 
ampla gama de atividades. sem que se tornasse necessário 
o controle estatal completo em todas elas e. por outro lado, 
garantir vártas formas de captação de recursos privados. 
Como teria afirmado Vargas. seria uma solução nacionalis 
ta. mas "para funcionar". 

Se o projeto. na verdade. era bastante cauteloso quanto 
à menção ao monopólio estatal e parecia superestimar os 
recursos fiscais necessários à constituição da empresa. Isso 
devia-se à presunção de que enfrental1a uma opoSição 
conservadora no Congresso. As prtmelras reações vieram. 
contudo. dos setores mais ã esquerda. Ainda em dezembro 
de 1 95 1 ,  o CEDPEN condenava os "dispositivos ambíguos" 
do proJeto. em sua maioria relativos ã composição acionária 
que permitia. no entender do CEDPEN. a associação com 
companhias multinaclonais.26 Em Janeiro de 1 952. o depu-
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tado Euzeblo Rocha (PTB-SP) Já apresentava. no lníclo das 
discussões nas vártas comissões da Câmara. wn subs
titutivo que vlnha a alterar profundamente a composição 
aclonárta da empresa. ao estabelecer a proWiedade integral 
das ações pela Unlão. estados e municípios. As subsldlártas 
seriam permitidas apenas na distribuição de derivados e. 
ainda neste caso. a Unlão possuiria 51% das ações?' De 
qualquer forma, o debate havia avançado em alguns pontos. 
A segurança e a soberanla nacionais. a defesa dos recursos 
naturais do país e o perigo representado pelas grandes 
multinaclonals continuavam na Unha de frente. mas a Idéia 
de wna autarquia maís autõnoma. Inlclalmente defendida 
pelo CEDPEN. V1a-se completamente superada pelo modelo 
de empresa oferecido pelo projeto da Assessoria Econõmlca. 

Embora as discussões Inlclais nas comissões especla
Uzadas da Câmara tendessem a não aceitar. em geral. os 
termos do substitutivo Euzeblo Rocha. Iam Unpondo. contu
do. pequenas modificações que seguiam na mesma direção. 
ou seja, reforçar o controle aclonárto da Unlão. A primeira 
comissão a aprovar seu parecer foi a de Segtlrança Nacional. 
em 7 de março de 1952. A comissão, preslcllda pelo ex-pre
sidente Artur Bernardes e cujo relator era o general Urna 
Figueiredo . recusava o projeto de Vargas e aprovava o 
substitutivo de Euzeblo Rocha, endossando completamente 
as teses de O Petróleo é Nosso. Todas as outras comissões. 
no entanto, aprovavam os termos geraiS do projeto de 
Vargas. acrescentando apenas algumas modificações. Já 
mencionadas. e procurando regulamentaJ a questão dos 
royalties de estados e municípios. AsslII1J aconteceu nas 
comissões de Economia ( 13  de abril) , de Constituição e 
Justiça (23 de abril), de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas (13 de mala) e de Finanças (4 de junho). 

Essa aprovação mais ou menos geral nas comissões não 
implicava. ao que tudo indica. a simpatia do plenário. As 
"denúncias" dos deputados ligados à Campanha do Petróleo 
quanto às Intenções de Vargas certamente haV1am senslbl
Uzado os setores mais conservadores que lhe faziam oposi
ção. Havia dÚvidas quanto ao volume de recursos fiscais 
destinados à PETROBRÁS28 e quanto à legislação específica 
para as subsldiártas. Por motivos estritamente político-par-
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tidarios ou não, o certo é que o governo não conseguira obter 
a confiança do Congresso. Em 12 de maio, por exemplo, o 
líder do governo na Cãmara, Gustavo Capanema, faz um 
requerimento de urgência para discussão e votação do 
Projeto n" 1 .516. A repercussão é amplamente negativa. 
Vártos deputados acusam Capanema de estar manobrando 
e mesmo impedindo a apresentação de emendas. Dois céle
bres deputados udenistas, AlJomar Baleeiro e Bilac Pinto, 
vão mais longe, afirmando que o objetivo do governo é evitar 
a apresentação de uma emenda de seu partido - ainda em 
estudo - ,  além de sabotar a liberação de verbas para o CNP, 
com o objetivo de tornar mais urgente o problema. Ainda 
assim, o pedido é aprovado (132 x 78 votos); o prazo de 
estudo pelas comissões foi, no entanto, aumentado. Em 4 
de junho, pouco antes da publicação do projeto na forma 
em que retornou das comissões, o deputado Bilac PInto 
(UDN-MG) apresentava uma emenda ao Projeto n" 1 .516, 
alterando radicalmente seus termos e estabelecendo de 
forma explícita o monopólio estatal de exploração, produ
çào, refino e transporte de petróleo.'9 

A emenda previa a criação de uma "entidade autõnoma, 
com personalidade Juridica" ,  a Empresa Nacional de Petró
leo (ENAPE) , de propriedade totalmente estatal, cujos recur
sos seriam parcialmente garantidos por um Fundo Nacional 
do Petróleo. Nào estavam previstas subsldiártas, apenas 
departamentos ou órgãos regionais. 30 A apresentação dessa 
emenda, também assinada por Artur Bcrnardes e Euzeblo 
Rocha, Indicava a ruina da base política sobre a qual se 
pretendia assentar o projeto de Vargas: um amplo espectro 
que se estenderta da esquerda nacionalista até os setores 
governlstas, contra uma opinlão conservadora. A tentativa 
de crtar um Instrumento flexível nas mãos do Executivo para 
a condução da política do petróleo falira frente a desconfian
ça de que fleXibilidades implicassem acordo com Interesses 
estrangeiros e ao temor de que eSSe Estado se tornasse 
excessivamente poderoso e autónomo. 

O governo, contudo, ainda pôde recorrer a negociações. 
Em julho de 1952, Gustavo Capanema convoca uma reu
nião com os parlamentares mais ligados a Campanha do 
Petróleo e anuncia que o governo aceitara o prtncípl0 do 
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monopólio estatal. Era uma aceitação condicionada. porém. 
Mantinham-se os termos originais do projeto da Assessoria. 
incluindo-se os artigos que determinavam o monopólio da 
União e a série de garantias relativas â compqsição acionãrta 
da empresa e de suas subsidiãrtas. Capanerjl.a exigiu ainda 
a exclusão das refinarias privadas e da 4listrlbuição de 
derivados - controlada pelas multinacionais - do conjunto 
das atividades nacionalizadas. Assim foi feito. exigindo-se 
em contrapartida que a capacidade de proaessamento das 
refinarias privadas não pudesse ser aumentada. 

Acertados os termos do acordo. a tramitação transcorreu 
rapidamente na Câmara. Após a inclusão das novas alte
rações. feitas pelas comissões da Câmara. o proj eto entra 
na ordem do dia em I "  de setemhro de 1 952.31 A votação, 
anunciada para 1 1  de setembro, se prolonga até o final do 
mês. Uma vez aprovado. o projeto é enviado ao Senado. onde 
os grupos conservadores eram bem mais refrata rios â solu
ção estatal. A tramitação foi demorada e o projeto aprovado 
pelo Senado apresenta alterações que desfiguram comple
tamente os principios aprovados na Câmar",. 

Em 9 de julho de 1953 o projeto é reenviado â Câmara. 
que decide avaliar em bloco as emendas do Senado. Em 1 4  
de Julho de 1953 é criada uma comissão especial de 1 5  
membros da Câmara para dar um parecer conjunto. A 
comissão apresentou seu parecer em 3 1  de ilgosto de 1 953. 
derrubando todas as emendas do Senado. 

O projeto entra em discussão final a partir de 1 0  de 
setembro de 1953. Sua redação final é aprovada em 2 1  
daquele mês. Vargas assina o projeto em $ de outubro, a 
mesma data das eleições nacionais sob a Constituição de 
1 946 e o mesmo dia em que foi dellagradai a Revolução de 
1930. 

4.4 Notas 

1 Em 13 de novembro de 1 934. em artigo InUlulado A Companhla 
Pttróleos do BraSIl c o Scrv1ço GeolÓgiCO do Brasil. publicado no Esla.dD 
de S. Paulo, MonteIro Lobato uesancuva o relatório de Domingos Fleury 
da Rocha, reJaUvo às possJbJlIdadcs petrolíferas do eBtado de São Paulo. 

estudo que provavelmente estava lncluido na reavalIação geral das bacias 
sedimentares f cita pelo DNPM nos anos de 1 93 1  e 1 932. Sobre passagem 
particulannente hcnnêUca, comentava Lobato: 
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M • • •  Se o leItor conseguIu chegar ao fim, aJnda com alguns restos de 
vida, que tome fôlego e releia; que leia dez, vinte vezes, e se assombre de 
como, com uma bússola e uma balanctnha de torção, os morublxabas 
da geologia Indígena consegulrtam este amphlgurt cientifico. Lembra até 
aquele pedante que lnandou um negrtnho fechar a janela por causa do 
vento: 'Ethtope, c1audlca aquella finestra por causa do furtbundo bóreas'. 

Por melo das oscilações de uma simples agulha magnéUca o olho de 
lince do intérprete viu desenrqlar-se nas profundas do munlclplo de São 
Pedro, uma 'hecatombe ciclópica', com, ainda de lambuJa, um naufrágio 
de blocos continentais, vários 'stresses' e um 'graben'. Só faltou prefigu
rar nesse naufrágio oconido há trezentos m1lhões de anos. o S.0.8 e o 
nümero exato de vitimas. O homem viu tudo o que convtnha para o caso 
da Cla. Petróleos. esquecendo-se apenas de ler a Inscrição na lápide do 
'graben' I'graben' em alemão quer dizer túmulo): 'Aqui Jaz o Barão de 
Itararé da GeolOgia Nacional' . . . .  " 

Seu livro, O escãru:lalo do petróleo e do ferro, foi publicado em São 
Paulo, pela Cla. Edltora Naclonal, em 1936. 

2 A Comissão de lnquértto pedida por seu relatórto foi Instalada pelo 
govcnlO nesse mesmo ano, e era composta por quatro engenheJros -
Joviano Pacheco. OdoI1co de Albuquerque, LIma e Sllva e J. Pires do Rio 
- e dois mUltares. o general Meira Vasconcelos e o comandante Ary 
ParreJras. Monteiro Lobato. por Sinal, não compareceu quando intlmado, 
envtando depoimento escrtlo (Braga, 1936). 

3 Nem sempre o tom haVIa s1do esse. O dJretor-geral do DNPM. EusébJo 
Paulo de Oliveira, certa vez terta afirmado numa entrevista de 1932 a O 
Globo, com relação à aventura de Lobalo e seu �clentlsta" , Dr. Romero. 

em Alagoas: " . . .  Não acredito na exlstêncla do petróleo, na quantidade 
Indicada, na zona referida. nem na eficiência do aparelho do Sr. Romero, 
u.m IroJlp<IUro nn. Slntrr1(tad� d()S quo p.rocurarn Ilrganl7);1r li soclf'dnde 
t!OfllcrdnJ que pensa explorar 06 Ulls !t'nçóls de (K.,tn,lt:o ...  

�usétJJo PnuJo allnlaarto. p06ten.'T111f"llle que nM t::til.c':ndeu ü polf"'I!J('..H 
l1lém dr ... sc IlOnlu flQ< )\Ilgar que "C>\<1e IIl33 o SGMU IIIW linh .. a 
n:-sponsnhtlldndc oficlol peIn �Ul ..... d� petróleo. tran�rC1Uu 00 Ollo'PIIl.  
C' pi)r pen;ebcrqllc .lSC:U� oponentes compunham o Cf1IC chn.mou dto " umR 
quadrtlha de salteadores da honra alheia". 

4 A condenação de OdJlon é absoluta: " . . .  Explom-se a ausência de 
raciocínio e de espir1to cdtlco do geral dos leItores que, por um fenômeno 
de automaUsmo psíquico, tomam oplnJães Impressas como quem torna 
xícaras de café, e abusa-se da incapacidade de percepção do InverossirnH, 
peculiar à opinião sem responsabtlldade. fazendo circular o parecer de 
homens do povo e de andartlhos sobre graves questões de técrUca mIneiro 
e difundindo os ma.1s absurdos conceitos sobre o petróleo e sua geolo
gla .. .  " (Braga, 1936. p. 89). 
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15 A posição pessoal dc Vargas éde um sllénclo enlgmáUco ncsse penodo. 
John Wlrth insiste na tese de seu desInteresse pela questão e de seu 
ceOclsmo quanto ã solução estatal. Vlrta a aceitar a posição de Horta 
Barbosa como uma espécie de concessão às pressões militares (\Vlrth, 
1973. p. 127). 

Luciano MarUns também destaca o papel secuncjlãrto de Vargas no 
episódIo . afirmando ainda que sua concordância com as sugestões de 
Horta Barbosa visavam agradar os '11("105 mili tares (Martins. 1976. 
p. 299-300). 

6 A legislação nacionalIsta não se encerra nessas lJJlclaUvas. Em 1940 
é dccretado UIn novo Código de Minas (Decreto n!!. I . 985, de 29 deJaneJro), 
Jâ elahorado segundo as diretrizes Orrnadas em 1938 (" sem enfrentar as 
dificuldades de um debate parlament:.lf. Em setembro do mcsmo ano 
(Decreto ui' 2,6 1 5. de 2 l  de sdcmbroj é criado o tmposto (m ico sobre 
combll�t1vels c lubrificantes. unifica ndo as diversas taxas esladuais e 
{ksullando seu produto ã União 011 ao programa (\(' ('onstnlção de 
estradas. 

A Iq . .,r1s1ação específlca sobre " prtrúlco (" �ascs naturais. de rochas 
bel umlnosas t' plrobclnrnlnosas". sugerida desde 1 027. (. finalmente 
decretada em 7 de maio de 1 04 1  (Decreto n° 3.2:H.i). Estabelecia ('m seu 
pnTJIe1ro artigo que todas essas Jazidas cOllstlLuíarn domínio privado e 
lmprcscrHívcl da. lJIllflO. 

7 Foram crlv1ados. Illklalmcnü�. (fole; Ü'('T1leos ao llnlguaJ. O primeiro 
era o f]lIimlcO Páhlo Nunes Leal e o segulldo o cllgellhelro Fernando Lobo 
Carneiro. primo no geIlera l Horta 13arlx)�a, cntão trahHlhando uo Ins

Ututo NéI('lonal de Tf'cnolobJ1a. Horta Oarbosa. por sinal. lá tluha articu

lado o projeto c1f' uma refinaria HHelonal e çontaLado a Foster \"rhcclcr e 
a Kclogg. Quando Vargas mostra sInais dc hcsl1RQão. 1 10ria Darbosa 
convoca esses técnicos para aprcsenLar.lhcs as IIIforI11a<,,'ócs ncccssârtas. 
Nessa cn trevlsta. as dúvlrlas de Vargas ficam bastante claras. 

O eplsoolu completo ê narrado pelo próprio Lobo C�\rnClro. qlle viria 
a srr Importanle mcmbro d::J {·éUllp:l.nha O Petróleo é Nosso (Carneiro. 

1988). 

8 ECm maio de H.J35, H Texaco t3mbt"m o:iprcscntou an governo do estado 
do Parú \lma proposta para a conslruçÃo de umo:i refinaMa de petróleo. 
a �wr Instalada etll Uclí'llI. Ver Arflutvu I Jorla IJarl1ot'>a. Rio de Janeiro, 
FCV-CI'DOC, 2�/()9/04, pcl. 

9 I� �lIrrrccndcnt(' COIIIO as corr('ntes na('(onalls(;\s puderam recuperar 

a Imagem da al uHção estatal "'pós os acontecllllentos da rtêeada de 30. 
1\ lltemtllra nacionalista. por outro lado. sempre erlconLra dlOculdacJe em 
tratar de nl-,I' II ras COlIJO Monteiro Lohalo e Oscar CordeJro. que JrunaJs 
foram adeptos do monopólIo estalal. 

Cordr:lrn. nllas, dçnn1rta amargmncntc o eplsódJo: " . . .  O pri'mlo que 
(.I\'c pela 1J[l('Ilsa trabalh('lra cic allOS de hlla para a abertllra do primeiro 
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poço de petróleo no Brasil foI o decreto do Sr. Getúlio Vargas nadonal!
zando as minas do Lobalo, sem a menOr lndenizaçiio, nem sequer das 
despesas que fiz durante tanto tempo para que o Brasil Uvesse petróleo. 
E fui conido do Lobatol Fui expulso do meu campol E como não 
encontrassem fundamento para me submeter ao Trtbunal de Segurança, 
o governo demJtlu-me da presJdêncla da Bolsa de Mercadonas, Ins
tituição por mim fundada e da qual fui organizador e o presidente durante 
doze anos. E. depois de arrancarem todas as placas que havia no 
escrltôno. nos depósitos e na sonda do meu campo de Lobalo. ergueram 
al1 um obelisco com os seguintes dizeres: '0 Prtmelro Campo onde Jorrou 
Petróleo no Brasil - Organização do Conselho NacIOnal do Petróleo no 
Governo do Dr. Getúlio Vargas' . 

. . .  E penduraram ali o célebre retrato que Ilgura obrigatoriamente em 
todos os açougues, sapatarias e quitandas do Brasil . . . " (VItor, 1970). 

10 Enlre os rndltantes da campanha O Petróleo ê Nosso é versão 
corrente que a simpaUa do general Gôls Monteiro pelo Eixo fOI determi
nante cm seu apolo ao bloqueio tmposta por Horta Barbosa às compa
nhias norte-americanas. 

Para LucIano Martins, a mudança no altnhamento poliUco-m1lltar 
cumpre papel decJsIvo na inversão de rumos na politlca do petróleo 
(Martins, 1976. p. 310 e segs.). 

1 1  Decreto-leI n' 6.230. de 29 de JaneIro de 1944 (Srnlth. 1980. p. 62). 

1 2  Lobo CarneIro. Ameaça ao petróleo brastlelro. Jornal de Debates, 

1 1 . lO.46� Rollemberg. Anton10. A lndústr1a do petróleo deve ser do 
capitalismo naelonai. Jornal de DebaJ.es, 20.6.47; Mattos PImenta. O 
petróleo nacIonal desgraçará o Brast!. Jornal de Debates. 4.7.47; Horta 
Barbosa. Problemas do petróleo no BrasU. Jornal de Debates. 26.12.47. 

13 GenUl Noronha. O escândalo das reOnarlas lnter-parttdáI1as. Jornal 

de DebaJ.es, 4.6.48; Mattos PImenta. lnornlnávcl escândalo. Jornal de 

Debates, 1 . 10.48; e Velasco, Domingos. Negociata Imoral. Jornal de 

Debates. 8.10.48. 

14 Uma modificação maJs profunda tornara-se possivel graças à nova 
Constituição. Seu art. 146 permitia a parUclpação de "empresas organl� 
zadas no Brasil" na exploração mineral. formulação similar. aJiás. à de 
1934. 

Esse artJgo teria Sido lntrodu7Jdo por pressão direta de um repre
sentante da Sfandard 011 Co., segundo as denúncias da Imprensa 
nacIonalIsta. O Uvre trânsito desse representante entre os membros do 
governo c no melo poUtJco tornava a circunstâncIa mais escanda1osa. 

Em meados de 1947. contudo. deputados do PCB apresentaram 
projetos de lei penntUndo a parUclpação estrangeIra na indústria do 
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petróleo. Lembranças do nacionalismo económico do Estado Novo pare

ciam desagradar a aJllbos os lados . 

15 A pr1melra conferencIa de ] 947 tnUtula va-sc Regtme Jegal de explo
ração de nossos recursos mJnerals rrávora. 1 955). 

16 Problemas do petróleo no Brasa. Conferências do general Horta 
Garbosa no Clube MIlitar. publicadas .m Mlram!a. 1983. 

17 O secretário-geraJ do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo. 
Henrique Miranda. data desse momento o interesse prlbl!co pela questão 
c seu própr10 envolV1mento particular. 

A ln.1clatlva ele organizar as conferências é a.sslm d�scr1ta: " . . .  Prtmelro 
as de Juarez Távora, e eu lhe d1go os detalhes: no Clube Mlutar predo
minava a linha nacionalista e democrática, acusa.da dt linha esquerdIsta. 
e até de comun1st.-'l { . . .  } PoIs hem: o Te!xclra, no CJulf MJlJtar. procurou 
desenvolver na Comissão de Estudos conferêncla.s r. debates sobre 
problemas econõmicos. E um dos problemas foi o petróleo. Quem deveria 
falar sobre pelróIL--o? llm general, para eles. E esse goneral foi aquele que 
sempre Unha tratado do petróleo negando sua existêncIa. ou aceItando 
a tese: Juarez Távora. O IIro saJII pela culatra. HoiJVe certa decepção, 
quase nesespero em alguns sóc'os do Clube Mtlltar ante as teses 
cntregutstas de Juarez 1 ávora: era a exploraçã.o ne petróleo, fosse por 
quem rosse C . .  ) DepoIs daquele resu!uldo da conferenCia do Juarez. o 
l"ranclsco Teixeira e os nemals procuraram uma soll,Q.ção: 'g agora, o que 
vamos fazc�t. Sugestão Imed1ata: 'Vamos chamar �qucle que falará em 
oposIção a Juarez Tâvora. Vamos chamar Horta DarlJosa· " . "  (Miranda, 
1988. p. 8-9 e 1 4).  

18 Em dezembro de 1 947 o Conselho de Segurança Nacional enviava â 
PrC'sldi'n<.:la da RC'púbJ1ca as concJw,ücs da Comlsslio MJn1stcJ1a1. criada 
pc]:.. PreSidência. para uma primeira avaliação da legislação que sena 
enviada ao Congresso. A Comissão era cOlllposla pdos ministros das 
Relações E.xterlores, Raul Fernandes, ela Vlnção" Clóvis Pestana. da 
.Jusl1ç-a. Aciroaldo Mt'sfJlIlla da Costa e fX':lo gcnrral Salvador Cesar 
ObJno. chefe do F:stado Major das Forças Armaons. Suas recomendações 
foram, em geral. b<lSI::llllc llrntlaclas. mas os lJIln1stros Raul Fernandes, 
das Rf'laçõcs Extcnorcs, e Mnrwm nla� de F1h"H'trcrlo, do Trabalho. 
tnslsUmm que aquela It'gtslaçào, com um ucm-númcro de restrtçàes. 

afugentaria a.tndn mais os capitaiS estrangdros. Documentos parlamen
tares. Petróleo (Projetos n .  v. 3. Rio d� ,JUlleiro. C{unara dos Deputados. 
1057. 

19 A dt rclOria ddlnlUva do Centro de Estudos e ndesa do Petróleo, 
eleita em abr11 de 1948, Unha como prC8tócn/Cs de honra o ex-presIdente 
Artur Oernardcs (PR-MG), o general Horta Uarhosa, o general Ra.1Inundo 
SampaJo c o Jornal1sla M(lltos Pimenta. (''CUtor rio Jornal de Debates. Seu 
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presIdente efeUvo era o engenheiro Luis Hlldcbrando Horta Barbosa e 
seus VIce-preSIdentes o coronel Artur Carnaúba; AlIce Tlblr1çà. médica. 
femInIsta e lidcr de campanhas de saúde públlca; Genlval Barbosa. 
presidente da UNE.: o Jornallsta Rafael Correia de OliveIra; o comandante 
Alfredo de Morais F1lho e mais os segumtes políUcos: senador MatJas 
OlímpIo (UDN-Pl) e Abel Chermont (suplente de senador. PCB-DF). 
deputado Euzeblo Rocha (PTIl-SP). deputado Domingos Velasco (PSB
GO). deputado Café FIlho (PSP-RN). deputado Ungido Tlnoco (PSD-RJ). 
deputado Osmar de Aqulno (UDN-POl e veroador Osório Borba (PSB-DFl 

O secrct.âr1o-gcral era o professor Hcnrtque Mlranda, anUgo m1lltante 
da ANL. Os dcmaJs membros. secretârlos e Conselho Consultivo. repro
duziam esse padrão. 

20 A ViolêncIa potJclal. sempre jusUflcada com o argumento de que a 
campanha encobria agitação comunista - mesmo argumento utJUzado 
para a prtsão e lransferêncla de mIlltares aUVistas -. apresentava então 
sua face sombria: não poucas vezes fol reprimido com r1gor um comícJo 
ou uma palestra preVIamente autortzada pela próprla autorldade pollclal. 

21 O jornaltsta MaLtas Ptmenta envolveu-se nessa "dcnüncla�. Com a 
derrota de sua posição contrárta à parttclpação dos "comunistas",  termI
na sendo expulso do CEDPEN. Conseqüentemente. o Jornal de Deba1.es 
deixa de ser o pr1ncJpal poria-voz de O Petróleo ê Nosso e o CEDPEN 
lJ11cla a edição de um periódico excluslvamenle voltado para os temas do 
nacJonalJsmo. o EmanclpaÇão. 

22 O imlco teste real nesse período. dentro do Congresso. foi a votação 
da proposta de local1zação da refinarta estatal em Belém do Pará. mais 
próxtma de seus fornecedores venezuelanos e. portanto. despendendo 
menos dtv1sas em fretes. O CEDPEN era v1sceraImente contrár1o. mas foi 
derrotado na votação. 

As pressões Vinham. porém, de muHas dJreçàes e a decisão veio a ser 
alterada no dia seguinte pelo prõprio CNP. deterrnlnando sua Instalação 
em São Paulo. 

23 As declarações de Vargas Jamais foram explicitas quanto ao mono
pólio estatal. nem deOnlram com clareza o papel do capital prtvado 
nacional e estrangeiro. Afirmava Vargas em d1scurso pronunciado em 
Salvador. em agosto de 1950: " . . .  Não nos opomos. como se costuma 
Insinuar, à vinda de capitaIs estrangekos pata o Brasil. Ao contrárto, 
desejamos que venham. Somos contrártos, sim, ã entrega de nossos 
recursos naluraJs. de nossas reservas ao controle de companhias es
trangeiras, em geral a serviço do capital monopolista. Falemos claro: o 
que ê Imprescindivel à. defesa nacional. o que constitui alicerce da nossa 
soberania. não pode ser entregue a Interesses estranhos. deve ser 
explorado por braslleJros com organJ.t.açõcs predominantemente brasHel
ras, e. se possíveJ. com alta percentagem de particIpação do Estado . . .  " 
(Vargas. 1964. p. 65). 
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24 DesdeJulho de 1950 a UNE cra prcsldltla por Olavo ,Jardim Campos, 
eleito pela chapa da CAD (Coligação Al'adéJllIC'u DcmocráUca) , um setor 
do mOV1mcnto est.udantll de 1nsplrnção i'oH! :wrvauora. A UNE possuía. 
porém. uma organização bastante frolum. o que permUta que seçõcs 
estadualS e alguns órgüos lIê'-1clonals pcnnaru'CeSSN{1 com uma compo
sição ainda naCIonalista e contlnuass('m al lvos na campanha. 

No Clube MlIltar os acontecimentos joram IIlnls graves. A chapa eleita 
cm 1950. que defendia a nactonah:;r .... 'lção rio petróleo . rapidamente 
avançou para a defesa da naclonaHzaçflo em outras âr('as da economIa 
e para lima postura pacifista c até ([lCSIllQ HIIUllnpcrllil1sta . Nào foi dJficll 
os grupos conservadores dentro do EX('n'llu cOnvencerem o conjunto do 
onctalato ele que se tratava de aglladorrs comandados por Moscou . Em 
1 U52. a chapa lntllulada Cnl7..ada DCIIlonâl1cn - realmente nào podia ler 
ou lro nome -. encabeçada pelo gelleral Elclu.'goycn, vencia as eleiçõcs 
para o Clube MIlitar, utilizando-se IIlc1u�l\'e d<: certos recursos que a 
controle da corporação lhe proporcionava: transr�rêncla de anelais para 
lugares lllstantes, reg1stros fraudulenlos de ell'ltorcs� além de pr1sôes sob 
o argumento de aUv1dades subversIvas (Guedes. 1 97$ -78. p. 176 e segs.). 

A essa altura. porem. o projeto fie VHrgas Já estava CII1 discussão no 
Congresso e nova agitação públ1C'a era Irreversível. 

25 Segundo RômlJlo AJmcjda. chefe da A..,scssor1a Ekonômlca de Vargas 
c um dos pnndpaJs responsávels pelA. n..-unçào do projeto da PE'lROORÁS, 
li elaboração desse projeto esteve marcada por um grande cuIdado 
políUco. A menção ao monopólio da União estava f'xduída, por exemplo, 
pela avaliação que fazIam do Congresso - maJona conservadora - e pejos 
proJelos externos de exp]oraçào na Bohvta e Pcnll (Almetda, 1989. p. 
1 7  8). 

26 Em 2 1  dc Janc1ro de 1952, o deputado Lobol Carnclro (PIa-DF) 
apresentava. durante uma das sessões da Câmara <.J�s Deputados. a nota 
condenatórta do CEDPEN sobre o proJeto de Vargas_ Nessa ocasIão. 
voltava a inSistir na autonomtz..'l.ção e transformaçãio do CNP em autar
qula. 

27 O curioso, nesse caso, é q1le a apresentação úf':s�e �tlbsUtuUvo haVia 
sido preccrllda de uma c'onversa do df'putado Edzeblo Rocha com o 
prõprto Vargas. Nessa conversa Getúlio tcna Ap<jlado .a InlclaUva de 
Rocha e Aflrmado que " quanto mais nacionalista o projeto, melhor" 
(Rocha. 1988). 

28 Durante as dlscussõ(�S nas comlssões da Cfunara. foram realizadas 
várias conferênclas, para sessões conjuntas. Entre os conferencistas 
estavam Plinlo Cantanhede (5.2.52). Pedro de Moura (7-8.2.52). G1ycon 
de Pa\va ( 1 6.2.52). Rômulo Almeida (5.3.52). Márto Bltlcncourt Sampaio 
(23.4.52) e o general Horta Barbosa ( 12. 5.52). Funclonártos públicos de 
longa carreira, Pedro de Moura e Glycon de Palva , ainda que por motivos 
bem lliferentes, não confiavam na aUvtdade desenvolVida pelo Estado. 

1 1 0 



Rômulo de AlmeIda InstsUu na necessidade de rapidez na solução e 
defendeu a l1ex1blUdade da hnlding como resposta aos males da adminis
tração públJca_ 

Um dos depoJmentos mals 1mportantes foJ o de Mãrto BJttencourt 
Sampaio. Ele apresentou um cálculo aproximado dos recursos fiscais 
preVistos no projeto da Assessoria e, dJante de um valor que superava 
bastante as necessIdades de capltalJ.zaçào da empresa. perguntou: se o 
Estado pode dispor de todos os recursos necessários. por que ê requisi
tada a partiCIpação pnvada? 

29 A verdade é que pane da opInIão Uberal desconfiava do modelo de 
empresa ofe.recido pelo projeto de Vargas. Na Comissão de FInanças, em 
maio de 1952. o deputado Raul PUla afinnava que. como não estava em 
discussão um projeto mals a seu gosto, do tipo do Estatuto do Petróleo, 
só lhe restava a opção completamente estatal: ... " Dado. porêm. que às 
duas prtmelras fórmulas la do monopóUo estatal e a da Assessorial se 
acha I1mttada a opção. darei preferênc1a à do monopóUo do Estado, por 
mJm considerada maIs saUsfatõrta que a empresa de econom1a m1sta. do 
ponto de VIsta da responsabtUdade politlco-adrnlrJ1stratlva. A empresa de 
economia mIsta. embora domtnada pejo Poder ExecuUvo. escapa JnteJ
ramente à fiscal1zação do Congresso; o monopáUo do Estado sempre 
comporta certa responsabilidade política, por mais diluída e ineficiente 
que seja no atual estado constitucional. Este é o motlvo de rntnha 
preferêncJa ...... 

O deputado Btlac Pinto discordava do modelo de SOCIedade de econo
rnJa mista pelas dissensões possíveJs entre os acionJstas prtvados e o 
controlador públlco. CItava como modelo as pubUc corporations norte
amerLcanas e alemãs, mas unia esse argumento às InJunçôes nadonalls
tas: 

" . . .  Para que, porém, possamos atlngtr seguramente estes obJetivos, 
teremos que afastar do camJnho da PETROBRÃS todos os escolhos que 
a nossa sagacIdade polltlca possa antever. 

Para nós esses rtscos do empreendimento serão evttados mediante o 
regtme do monopólio estatal e da empresa realmente estatal. A soctedade 
de economJa mista. por malores que sejam as cautelas do legtslador, 
de1xarâ um flanco aberto à penetração de interesses anttbraslletros. que 
somente se empenharão em dIflcultar ou 1mpedJr a nossa auto-suflcJên
da em matéria de combustíveis JíquJdos .. ... 

30 A emenda apresentada por BlIac Pinto possuía certas particulari
dades lmportantes no que se refere à d'reçào da empresa. Seu presidente 
seI1a nomeado pelo presidente da RepubUca. mas dentre os componentes 
de uma I1sta tcípl1ce aprovada pelo Conselho 'de Segurança Nacional. Os 
diretores seriam escolhidos pelo presidente da empresa. Este últtmo teria 
um mandato fixo de seis anos (maior, portanto, do que o mandato 
preSIdencIal) e só poderia ser demJtldo por dOiS terços dos votos do 
Conselho Del1beratlvo ou pelo Congresso Nacional. Ftnalmente, o Conse
lho DeUberatlvo seria composto pelos chefes do Estado Maior das três 
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Forças Arroadas c por :-llgllns dJrí'lorrs elc 6r�âos púhllC'os. {DNPM. CNPq. 
diretor da Fazcnda Nacional ctc,L 

31 As dISC1I5S{)("S relativas às f"lTIclldas apn':-;(,lltadafi ao proJdo nessa 
fase da tnunllaçfw npn'sl'nlatJl Ims(;lnlc' Irlt�'r('��(' �i{)lJn'vh1aJJl .aInda, 
por exemplo, propostas prevendo que os T('('urs.os n$f'al� (k�t Inados a 
cxp1ornti'w (� prodll<;{]O d(' pt' l róko TU-\O (kvt'r1, \ J l I  S(T ('llln'g\l(,s "  gcstüo 
(i(' Otll.1 t'mpresa dc ('collonlla mista, mas sllll  ao (,NI', qUl' era \l1ll ôrgao 
da adJJlIIlI,stré1<Jlo dlrcla 1\ t'mprcs<l. akm dl�s(), ({('\'('rl<l ser submcHda 
ao ('out role' formal dn Congresso, Indus!vI' par'! a cr!"H;úo de suhsldlrirJas, 
f':slas t'lIUnu1s, a!lús , ( [v('nuII sua slIpn'ss;'\O pn'\1.sln por eIDe nd as dos 
([('('tu'ldos F'('nl<'l.ndr) FrT1'ilr1 c Hol)('rt(J Mnn'llil ,  este 111 11 Imo ligado dlre
j ;-mlt'l J 1C  {) Campanha do Pdrúko, 

V:ú1ns emcndas preVI(l l l l llle('aIllslllo� tI"e l I l l t'rf('rIIHIl dlrelmlJcntc em 
I lclIS csp('('Ílkos de admllllstra(,'üo, {'OUlO por exclIlplo as l'ol1(,orThld<ls 
.. I se n'JlI n',J!lzndas pela clllpn'S,! 0 ( [  ;1 II.\iI(,.'ilo dI 1 I 1l1a pnrcdn d o  
on:illI J( 'J ( Io <!csllll:tda :J pesqUisa dI' pI'lr()!c'o, A prúp,1d p/JH11ca de pclró
II 'o �I pf(J\ ad;J pdil CÚlll<1  ra deverIa ",('f fi 'I'XHllll l l;.\( l . l  ('111 ('\1 1('0 allos. preVia 
I l \ l la l'l) l 1'1 tda. A rll;\lor ] 1:11'1(' de L_I I � dl"'l l t l", I I I\'ns tDI rccusada por larga 

1I 1argcIII  de \'(){OS, 101111';1(:.-10 dar,\ do ('oul rnk qUt' 1\ hdtT do gm .. «Ttlo 

alcançara sohn' o ".-slllltl da vo(:u:;in "pÚ� :I  ; 1 \ '111\';1 .... ;-10 do II/lHWPÚIJO, 
I Li 1 1 1 1 1;\ dl�('lIs:--;;'uJ «-:-.1)('( 1.11(1/1'''11' ;)( 'alo(';Hb,  E a'll1l'l:1 'IIH' S(' rdl'f«' à 

pllrl /dp:l(;;w dl)s t'slados na adlllllltsl fnc.,:ao das �uh<;;ldl:lrl,\s rt'glollals 
(1' 1(' �('J1HJl\ (TI;ulas - (' 11.1 fl'('('t l a  d,l prOII I I(:;\I) de' ,,!t-Il ('n p<Ltlt'lll<l <I ('Ilslo 
(·()f1:-.('gull]  cl re]('I<.;"1O das " l Il('wlas h.d'III;\'" qll(' 11Il'\'I < 1 1 1 \  \ l 1 l l a  s(TfC de 
pr('rnlga llvas aos estados pro< ! l l ( c lI'C'S di'  pcc n"d('q! ( ! I ]  (H)S <j(/!lls se 
1()(';III/ .. assetIl rd11H1rlas 
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5. Plataforma de exploração Petrobrás xvi 





7. Terminal marítimo da baia da Guanabara. Rio de Janeiro 
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9. Posto de venda de combustíVeis da BR-Distribuidora. 

10.  BRASPETAO: atividades de éxploração de petróleo na ArgEiha . 
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PETROBRAS: a 

exploração de petróleo 

5.1 DEPEX - 1954-64 

As atividades de exploração da PEIROBRÁS tiveram seu 
Inicio sob o signo de uma decisão administrativa, no 

minlmo, ousada: a contratação do geólogo norte-runertcano 
Walter K Unk, antigo profissional da Standard OU Co . •  para 
a chefia do Departamento de Exploração. Para a opinião 
naclonaltsta. a nomeação do udenista Juracl Magalhães 
para a presidência da empresa já havia sido um duro golpe. 
A de Llnk beirava o escãndalo. Apesar das possíveis 
repercussões negativas, a decisão foi tomada sem grandes 
hesitações. A diretorta e o corpo técnico da empresa pare
ciam responder a uma outra ordem de dIflculdades. 

Se é certo que a constituição da empresa - com a 
definição correlata de uma política para o setor - havia 
permitido a liberação de recursos substanciais para os 
trabalhos de exploração e produção, '  a amplitude do traba
lho a ser agora realizado esbarrava em algumas limitações 
intransponíveis no curto prazo. Os trabalhos de sísmica e 
de perfuração poderiam continuar ainda a ser realizados por 
companhias contratadas para esse fim, mas a elaboração 
das diretrizes e o controle efetivo sobre o conjunto das 
atividades de exploração enfrentavam uma dIflculdade cru
cial nesses primeiros tempos: a carência de pessoal es
pecializado. 

Não havendo no país cursos universltártos de geologia. as 
atividades oficiais sempre tiveram que se valer de enge
nheiros de minas ou mesmo de engenheiros civis que tives
sem alguma especialização e estudo na área. Sob a 
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administração do CNP, alguns técnicos Já haviam sido 
en�1ados ao exterior e o próprio Centro de Aperfeiçoamento 
e Pesquisas de Petróleo - CENAP 2 havia realizado alguns 
convênios com universidades brasileiras para a formação 
d e geólogos de petróleo.  Mesmo com e s s e s  cons
trangimentos, destacaram-se inúmeros profissionais brasi
leiros. como demonstra a qualidade dos trabalhos do corpo 
técnico do antigo Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil 
e do CNP, mas eram ainda muito poucos para as eXigências 
de expansão após 1 953. 

Nào se tratava. evidentemente , de uma limitação perma
nente, e as primeiras iniciativas para a formação de grande 
número de profJssionais já estavam em marcha. No entanto. 
os resultados esperados pela opinião pública. pelo melo 
político e pela própria economia brasileira teriam de ocorrer 
em prazo muito mais curto. 

A nomeação de Link' e a contratação de dezenas de 
geólogos e geofísicos norte-americanos J ustlficavam -se, des

se modo. por lima dupla perspccUva. Primeiro. a de que o 
know 110W norte-americano para a explorar;ão era o melhor 
que poderia ser adquirido no mercado e trahsferido ao corpo 
técnico. em formação. da empresa. Eram �sses os técnicos 
e professores escolhidos para dar início ao'estudo da geolo
gia de petróleo no país. Segundo. a de que 6s resultados, em 
termos de descobertas e de produção. no curtisslmo prazo. 
só poderiam ser obtidos com ampla ajuda desses profis
sionais. Os geólogos e geofíSicos brasileiros, somente na 
medida em que fossem formados em núrp.ero e qualidade 
apropriados. deveriam ir recuperando e$sas posições de 
comando. Desse modo. a decisão fundame�tal fora tomada , 
a estratégia de [armação de pessoal já estava delineada. mas 
o petróleo brasllriro. para boa parte da ImIPrensa. continua
va em mãos estrangeiras ' 

Para executar sua tarefa . L1nk dispós Inicialmente de uma 
razoável capacidade administrativa e técnica. herdada do 

CNP. Além disso. no conjunto do Plano Básico delineado por 
Hélio Beltrão - na época. chefe de gabinete da Presjdêncja 
do Conselho Nacional do Petróleo - os setores de exploração 
e perfuração mereceram uma estrutura bem definjda. já 
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organizados na fonna de departamentos que comandartam 
os respectivos distritos regionais. 

Centralizando decIsões em seu stalJ no RIo de JaneIro. 
com recursos crescentes à sua disposição. Unk deu partida 
a um programa de exploração bastante ambicioso. 

Seu primeIro ponto estabelecia o desenvolvimento das 
possiblUdades Já delineadas no Recôncavo baiano. Unk 
intenslficou os trabalhos de geologia de superficie. que há 
bastante tempo davam bons resultados na regtão. os levan
tamentos gravlmétrlcos e a sísmica. A partir do Recôncavo. 
os estudos deveriam avançar na direção da costa de Sergipe 
e Alagoas e. nas fronteiras da bacia. na direção de Tucano. 
onde os resultados 1n.Iciais pareciam bastante favoráveis. 

Na medida de suas possibilidades. o Recõncavo res
pondeu com novas descobertas e com o aumento da produ
ção. sendo descobertos nesse perlodo. entre os mais 
significativos. os campos de Taqulpe. Cassarongongo e Bu
racica. 5  Essas atividades. no entanto. apenas estendiam os 
horizontes Já delineados pelo CNP. nada de excepcional
mente novo acrescentavam ao panorama exploratôrlo das 
bacias sedimentares do país. 

Nas novas áreas. Unk disparou em várias direções. Na 
bacia do Maranhão-Piauí. os trabalhos se Iniciaram com o 
levantamento aerofotogramétrlco em 1956. Perfurações pio
neiras. realizadas em 1957. determinaram a retomada de 
trabalhos de geologia de superficie que. nos anos seguintes. 
foram avançando a partir da costa para o Interior da bacIa. 
A sísmica e a gravlmetrla mantém um bom ritmo na regtão. 
mas os relatõrlos de 1960 e 1961 de atividades da empresa 
mencionam apenas a descoberta de folbelhos em Barreirl
nhas e alguns Indicios de óleo. 

Na bacIa do Paraná. a geologia de supcrficle constitui o 

grosso das atividades. lançando as linhas para o levanta· 
menta geofislco futuro. enquanto o trabalho de magnetome
trla procurava avaliar a importância das Intrusões das 
rochas eruptivas em meio ás camadas sedimentares em 
toda a bacIa. A partir de 1959. as atividades foram também 
estendidas a Mato Grosso e Goiás. As dificuldades na bacia 
pennaneclam as mesmas e só o avanço nas técnicas de 
geofislca viriam a alterar esse panorama. anos depois. Em 
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I a57 teve inicio um programa dr reconhecimento geofisico 
n" bacia do Espirito 5"nto. e no prosseguimento desses 

trabalhos chegou-se mesmo a definir uma locação para 
perfuração pioneira na porção terrestre da bacia de Campos. 

realizada em 1 958.  Essa iniciativa teve pouco fôlego. e no 
relatório de 1960 as referencias à região são amplamente 
peSSillllstas. As aUvidacies no Rio Grande do Norte em 

1 95 5 / 56 não U\'cram maior importância. 
Os alvos mais promissores da campanha exploracionista 

ri" Link. porém. eram a bacia rasteira Sergipe-Alagoas e a 
bacia Amazônica. No ano de 1 9 56 foi inictado o mapeamento 
geológico na primeira delas. completado no ano seguinte. 
Os trabalhos de gcollsica foram intC'nsificados e em 1957 as 
perfurações na área adquiriram um hom ritmo. Os resulta
dos foram bastante animadores.  com indícios de õleo em 
Tahuleiro dos Martins e Jequiá. Alagoas. 

/\ Úrea que Link pesquisou COrIl mais interesse. na qual 
depositou o grosso de suas esperanças de descobertas 
ril pidas ., importantes foi, /la C'll tanto. a bacia Arnazõnlea. 
O pelról"o de NO\'a Olinda. descoberta que se re\'elou sub

corner<'ial ainda em 1 a55. viria a eleterm.inar. contuelo. uma 
mtensificaçào maior dos trabalhos Em 1 956 foi iniciado o 
gigalltesco esforço ele mapeamento dos aflqramentos paleo
zóicos nas margens norte e sul da hacia. 10 ritmo intenso 

das aU,1dades fez com que esse trabalho esUvesse encerrado 
já no ano seguinte para o médio c baixo �azonas, com a 
gravimetriajá avançando para o alto Amazqmas. Os indícios 
freqüentes. mas illconclusivos. aguçavam as esperanças. 
que sempre esbarravam nas mesmas difietJldades de pros' 
pccção. creditadas às onipresentes intr1 lsões de diabàsios. 
à presença dos evaporitos. principalmente a partir do médio 
Amazonas, e ao relevo suave das camadas. com pouca 

definição de estruturas favoráveis ã acumulação do petró
leo . 

Sem díspor de uma geofisica satisfatória e explorando 
uma vasta região. Link passava a enfrentar o mesmo tipo 
de dificuldade que aJ1igira o CNP. na exploração da Amazõ
nia. 

O trabalho foi -se deslocando progressivamente /la direção 
oeste. atingindo já nos anos de 1 958 e 1 959 o alto Amazonas 

} l O 



e o território do Acre. Os resultados pennaneclam medio
cres 6 

Ao fun de seis anos à frente do Departamento de Explo
ração, Link podJa exibir, além de grande volume de co
nhecimentos acumulados acerca das bacias sedJmentares 
brasüeiras, apenas descobertas adJcionais no Recõncavo e 
a promessa, aJnda a ser continnada, da bacia SergIpe-Ala
goas. Após crescer rapidamente até 1959, a participação da 
produção brasileira de petróleo no total consumido es
tacionou em valores pouco superiores a 40%, vindo a decli
nar após 1962. O programa de exploração precisava ser 
revisto . 7 

Esse processo de revisão, levado a tenno durante o ano 
de 1 960, consistiu em uma reavaliação do potencial das 
bacias sedJmentares brasileiras à luz do conhecimento acu
mulado até então. Os geólogos brasileiros e norte-amertca
nos da equipe de exploração foraJIl chamados a dar seu 
parecer, de acordo com a região em que se houvessem 
especializado. O trabalho fmal foi Inicialmente apresentado 
à diretorta na forma de memorandos, em agosto de 1960. 

Apresentava os critérios de avaliação das bacias sedJmen
tares e as posições dos vários geólogos - brasileiros e 
norte-americanos. O tom era de pessimismo quanto à maior 
parte delas. Na Amazônia, os dados maJs recentes vinham 
confirmar avaliações negativas também quanto às caJIladas 
geradoras, além das rochas-reservatórto pouco fraturadas 
ou cortadas pelo basalto. A mesma perspectiva era apresen
tada com relação à porção paleozóica da bacia do Maranhão
Piauí e às regiões de São Luiz e Barreirinhas. De maneira 
geral, as bacias paleozõicas eram consideradas pouco 
promissoras e L1nk questionava enfaticamente a racionali
dade do dJspêndJo de recursos em programas exploratõrtos 
audaciosos.8 Insistia, c0ntudo, que tais conclusões estavam 
fortemente determinadas pelo estágio tecnolÕglco da geofi
slca e que a melhorta deste último poderta eventualmente 
transformar esse quadro. Quanto às bacias costeiras de 
Sergipe-Alagoas e à Bahia, recomendava a intensificação 
dos trabalhos. 

Bastartam os Infonnes de agosto de 1960 para despertar 
polêmica. No entanto, um novo anexo, apresentado em 
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novembro de 1 960. veio agravar a situação. Incorporando 
novas infonnações relativas ao Amazonas e a bacia Sergipe
Alagoas. as avaliações do médio Amazonas e da parte ter
restre de Sergipe-Alagoas - principalmente sua porção 
neste último estado - foram rebaixadas. Além disso. um 
poço pioneiro completado no sul da Bahia deu lugar a um 
veredito absolutamente negativo quanto às possibilidades 
daquela região e de toda a bacia do Espírito Santo. As 
conscqüénclas dessas novas perspectivas foram Imediatas. 

A repercussão do chamado Relatório Link nos meios polí
ticos e jornalísticos não podia ter sido pior. Em novembro 
de 1 960. Já atingia a Càmara dos Deputados através das 
denúncias do deputado nacionalista Gabriel Passos (UDN
MG). As conclusões do relatório vinham atingir frontalmente 
um dos maiores mitos nacionalistas - a abundància de 
petróleo no país - e confirmavam as piores suspeitas acerca 
da idoneidade na condução da política exploratória da 
PETROBRÁS. A Imensa celeuma criada. além de tudo. 
coincidia com a mudança do governo brasLeiro e suas 
repercussões na empresa. A substituição do :sennal Idálio 
Sardenberg pelo engenheiro GeolÚsio Barroso foi acidenta
da. por pressão dos sindicatos de petroleiros das áreas de 
produção e refino no Recôncavo e em Mataripe. e de vários 
políticos baianos. A salda de Sardenbcrg foi acompanhada 

de denúncias de cornlpção e a imposição de Barroso havia 
desagradado a Jânio Quadros .  A possibilidade da transfe
rência da sede da empresa para Brasília mmbém contribula 
para nublar os horizontes e novas Comissões Parlamentares 
de Inquérito eram instaladas para a Invelltigação de todos 
os acontecimentos. Acelera-se. a partir dt1 então. o envolvi
mento político da PETROBRÁS." 

No que se refere especificamente ao setor de exploração. 
a reação ao Relatório Link prendeu-se mais ao que se Julgou. 
ã época, um pessimlsmo exagerado. E essa avaliação coin
cidia com uma outra. de caráter mais interno: a de que era 
chegada a hora de os técnicos brasileiros iniciarem o proces
so de substituição dos estrangeiros na condução dos pro
gramas exploratórios. 

Já em março de 196 1 .  era criado por decisão da diretoria 
um grupo de trabalho composto pelos geólogos Pedro de 
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Moura e Décio Oddone, para a reavaliação do Relatório LlTuc. 
Em meados do ano, ao término de seu contrato e amargu
rado com as criticas, por vezes irrefletidas, ao seu trabalho, 
Walter Link deixa o país, após demitir-se. Pedro de Moura 
assume então a chefia do Departamento de Exploração. 

O relatório de Moura e Oddone veio a questionar as 
conclusões pessimistas de Unk a partir de considerações 
quase estritamente metodológicas. O propósito de Unk, de 
descobrir campos gigantes, já de há muito se sabia proble
mático no país: não era correto, pois, voltar o programa 
exploratório principalmente para esse objetivo. Além disso, 
a avaliação de cada bacia, feita através de uma média das 
op1niões, não respeitava as diferenças qualitativas entre tais 
opiniões, tendendo assim a descartar algumas hipóteses 
mais favoráveis. No caso das bacias paleozóicas, Moura e 
Oddone afirmavam que embora concordassem com uma 
redução dos nivels gerais de atividade, faziam isso para que 
se pudesse concentrar esforços em áreas menores, para o 
exam.e de posslbiUdades escolhidas com cuidado. Nesse 
sentido, recomendavam mais estudos nos flancos da bacia 
do médio Amazonas, da geologia do Acre e da bacia de 
Barrelrinhas. 

O tom geral da contra-argumentação era o de que até 
então havia sido feIto muito pouco trabalho de detalhe para 
justificar uma condenação tão irrestrita. No caso especifico 
das bacias já produtoras, como a Bahia, ou com grandes 
possibilidades, como Sergipe-Alagoas, muito trabalho ainda 
precisava ser feito para a real determinação de seu poten
cial. 

Do ponto de vista prático, os rumos seguidos a partir da 
saida de Link foram fixados de acordo com tais conclusões. 
Com base nos metros perfurados ou poços completados, o 
nivel superior de atividades foi mantido na Bahia, com 
pequeno aumento em perfurações exploratórias (a exceção 
é o dificil ano político-sindical de 1962). O aumento signifi
cativo ocorre, naturalmente, na bacia Sergipe-Alagoas, onde 
as possibilidades delineadas já em 1957 - descobertas de 
Tabuleiro dos Martins e Coqueiro Seco, em Alagoas -
seriam coroadas com a grande descoberta de Carmópolls, 
em Sergipe, no ano de 1963. 10 A rigor. as descobertas em 
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Sergipe e Alagoas foram as prtInelras a abrir horizontes 
realmente novos fora do Recôncavo baJano. Até mesmo do 
ponto de vista geológico. já que em Sergipe e Alagoas os 
prtnclpaJs objetlvos pesqulsados eram os arerutos da For
mação Serraria. equivalentes aos da Formação Sergl. prtn
clpats..prod!Jto,e§ no Recôncavo. O campo de Carmópolls é 
constituído pela Formação Murlbeca. um aglomerado situa
do em horlzontes bem superiores (VIeira. 1 989). 

No caso da bacia Amazóruca pode-se notar um afas
tamento maJs claro de Pedro de Moura com relação ao 
programa desenvolvido por Link até 1960. reconhecendo. 
dessa forma. sua avallação pesslm1sta. As atividades de 
exploração sofriam sensível quedaJá em 1 96 1 .  mantendo-se 
nessa tendência pelos anos seguintes. Uma outra área. 
contudo. passou a concentrar atenções: a bacia de Barrelrl
nhas. no Maranhão. Nessa região. as ativl4lades se expan
diram com rapidez e os Indícios de óleo auguravam 
resultados positivos. que não chegaram a se confirmar. A 
partir de 1962. essa área passou a ser Incluída no grupo de 
prioridades para a exploração. ao lado da Bahia e de Ser
gipe-Alagoas (PETROBRÁS. 1962. p. 19). 

Na bacia do Paraná. o nível de atividades não sofreu 
grandes alteraçôes. Somente no ano de i 1 964 é que as 
atividades se viram reduzidas ao mínimo possível. "tendo 
em vista a resolução deficiente dos métodos exploratórios e 
a tectônica suave da bacia" (PETROBRÁS. 11964. p. 19). No 
conjunto. o amplo esforço exploratório disperso por vastas 
áreas. caracteristico da administração de! Link, foi sendo 
substituído por uma concentração de esforços nas áreas que 
já haviam demonstrado capacidade produtiva e por cautela 
no Investimento em novas áreas. Essa nova opção certa
mente era determinada por condiçôes bem diversas de 
trabalho e de horizonte de planejam<:nto. Se Link trabalhava 
sob um contrato de prazo fixo e presslonadp por resultados 
significativos. a equipe brasileira que o &ubstituiu podia 
apostar no longo prazo - j á  que a existênci� de petróleo era 
um consenso público - .  conquistando seus resultados 
gradualmente. 

Essa aposta no longo prazo. juntamente com a naciona
lização progressiva dos quadros técnlcos , 1 1  criaria as 
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condições, inclusive, para a definição dos problemas tecno
IÕglcos específicos à exploração de petrõleo no Brasil e para 
desenvolvtmento da estratégia proprla para sua solução. Os 
resultados da nova abordageIIl exploratórla, que contava 
com a disposição redobrada dos técnicos brasileiros em 
contradizer o veredito de LInk, foram inicialmente positivos, 
acrescentando-se rapidamente novos campos produtores 
no Recôncavo e a descoberta importante de CarmópolJs. 

Uma Simples avaliação do crescimento do consumo na
cional indicava, no entanto, que não era o bastante, e a 
decisão de se optar por uma concentração de esforços nas 
regiões Já conhecidas exigiria que tais bacias apresentassem 
ainda grandes possibilidades futuras. Por outro lado, a 
decisão não era simples, uma vez que o mercado mundial 
indicava preços em queda e superprodução: o Investimento 
em programas ambiciosos de exploração parecia pouco 
racional. 12 

Esse periodo não se encerra, contudo, apenas com o 
reordenamento das diretrizes de exploração e com o proces
so de nacionalização dos quadros têcnicos. A pressão polí
tica e sindical só fez aumentar após os acontecimentos de 
1 96 1 .  e o DEPEX não ficou Imune a ela. Os episódios se 
sucediam. A greve de 1962 na Bahia chegou a afetar a 
produção e, segundo vários técnicos, terminou por compro
meter a autoridade adm!nistrativa na região, com os repre
sentantes dos trabalhadores deixando o campo da luta 
sindical para participarem das decisões relativas aos deta
lhes do processo de exploração. Alêm disso, o conflito entre 
as várias facções do movimento sindical terminava por se 
refletir no corpo têcnico, fazendo da decisão quanto ao 
processo exploratório o resultado de uma barganha políti
ca.'3 

Quando o golpe de 1964 velo a encerrar o ciclo de agitação 
política, as repercussões no DEPEX se fizeram sentir na 
direção oposta: inquêrltos, demissões e perseguições. 14 Em 
pouco tempo, porêm, a situação retornou à normalidade e 
a conseqüência mais clara foi o restabelecimento da autori
dade administrativa, com a repressão ao movimento 
nacionalista e o expurgo nos sindicatos. 
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A retornada fez-se também em novas bases. Em 1965, o 
Departamento de Exploração era transformado em Divisão 
de Exploração: esta, unida à de Produção. veio a constituir 
o DEXPRO . o Departamento de Exploração e Produção. 
Conseqüentemente, o responsável pela exploração deixava 
de ter llgação tmediata com a diretoria. ' "  já que o superin
tendente habitualmente vinha da área de prod ução. Para 
completar. Pedro de Moura. com problemas de saúde. deixa 
o comando do setor. entregando-o a seu aux1IJar, Franklin 
Andrade Gomes. 

5,2 A caminho do mar: 1965-74 

Nos anos de 1965 e 1966. a concentração das atividades da 
exploração nas bacias já produtoras ainda merecia o louvor 
dos Relatórios de Atiuidndes. Naturalmente. o Recôncavo. 
Sergipe-Alagoas e Tucano Sul cram as áreas qualificadas 
em primeiro lugar. na ordem das prioridades. Em seguida. 
' com possibilldades de existência de petrôleo" .  eram relacio
".uh ... Rarrdli 1 1  h .. " (MA) "" 1 . .  8 .. l l la E"r-irll , S. I I I I I I  1° a 
pldu.:úonna r'ontlncut . •  l as.soch1dd u toda� US a(cas Ja Clt 4 i ·  

das. ,\s haclas rC!itllntcs rlU'dlrl (\l Itilzn1 tas, Paranã. Pt.t.r· 

1 I , l1h. TlleiUH> ,·,·"lral ,. tiS r I" I""I  .. In'd l"'" c1 .. I'lawtorl11a -
al.n o...,l'ntilvam dl1 kt lldatl( .. � !.!t·r,I(\�H·a� t�·sp,,·c.·\rh"as .... co-

nhecidas" .  
' 

A delimitação e a entrada em produç�o do campo de 
Carmôpolls. bem como a descoberta. em 1965. do campo de 
Miranga. na Bahia. confirmavam. de certo modo, o acerto 
dessa política exploratória. No ano seguinte. os Indicios de 
ôleo auguravam "nova província petrolíf�a" na bacia de 
Barreirinhas. no Maranhão. e já era sug�rida a transição 
para a plataforma continental adjacente I a essas bacias 
costeiras. 

O malogro das perspectivas em Barreiri/-lhas e na bacia 
de Tucano. que se revelou produtora apenas de gás. pareceu 
servir de stnal, entretanto, para uma sigruftcativa tnversão 
de rumos a partir de 1 967. Por problemas de ordem 
administrativa, ao que tudo indica, o titular da Divisão de 
Exploração é substituído, e Carlos Walter Marinho Campos 
assume o posto de Franklin Andrade Gomes. onde perma-
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necerá de 1967 até 1976. No campo das diretrizes de 
exploração. tornava-se cada dia mais claro que um sucesso 
corno a descoberta de Carmópolis não Iria se repetir nas 
bacias terrestres e que o avanço para a fronteira disponível 
- a plataforma submarina - dependeria de urna maior 
agresslvldade gerencial. Além disso. esse avanço dependeria 
ainda de um grande esforço de capacltação nas áreas de 
engenharia. suprimento e geofislca. Em suma. decisões 
lmportantes teriam de ser tornadas. Em primeiro lugar. para 
desmobilizar as atividades nas áreas antes caracterizadas 
corno prioritárias e nas quais. Independentemente de sua 
lmportãncla. alguns resultados pudessem ainda ser obti
dos. Em termos concretos. Isso significava diminuir as 
atividades em terra. Em segundo lugar. direcionar boa parte 
dos Investlrnentos para áreas com um ambiente de grande 
Incerteza em relação ã geologia. à viabilidade econõrn1ca do 
empreendimento - é bom lembrar que ainda se vivia a 
época do petróleo barato - . à tecnologia e. finalmente. ao 
prazo em que seriam obtidos resultados. 

Nesse sentido. Já em 1967 é posto em andamento o projeto 
de "perfuração submarina". contratando-se as firmas es
pecla1lzadas no exterior. Os trabalhos de sÍsrn1ca e gravirne
tria são iniciados na região costeira que se estende do Pará 
a Alagoas. e as atividades na bacia do Paraná são encer
radas. 

Em 1968. os geólogos Lauro Vieira e GUilherme Weyler 
recebem a tarefa de reavaliar as possibilidades do Recõnca
vo. O relatório não multo otirn.ista é confirmado em fevereiro 
de 1969 pelo geólogo Waldemar de Albuquerque Assis. 

No mesmo ano de 1968. em relatório de caráter mais geral. 
também elaborado pelo geólogo Lauro Vieira. o pros
segulmento da exploração em terra sofria vários reparos. A 
manutenção dos mesmos níveis de Investlrnento em breve 
assurn1ria caráter antieconõrn1co e nenhuma expansão de
sejada nessas regiões encontraria sequer locações tecnica
mente justiftcadas para perfuração. O modelo elaborado 
pelo relatório para relacionar Investimentos e descobertas 
era bastante claro. O ciclo de descoberta de jazidas lmpor
tantes em terra havia passado naquelas áreas a urna fase 
decrescente. fato apenas ocultado pela descoberta de Car-
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mõpolis. Nessa ocasião. em terra. apenas a foz do rio Doce 
e Barreirlnhas receberam menção favorável. ' 6  

Em novembro d e  1969 o procedimento se repete para a 
bacia de Sergipe-Alagoas. a cargo de J. M. de Lima Perrella. 
sendo o exame confirmado por José Inácio Ifonseca emjulho 
de 1 970 (Moura & Carneiro. 1 976. p. 3341). As conclusões 
referentes às bacias terrestres foram desalI1imadoras e de
terminaram uma gradual redução dos Investimentos e pes
quisa em terra. 17 

A transição para o mar. desse modo. veio a repor em novas 
bases os mesmos Impasses da década de 50. Havia. por um 
lado. a necessidade de capacitação slmultànea em vàrlas 
áreas de conhecimento e tecnologia. o que exigia recursos 
financeiros e. sobretudo. humanos. Por outro lado. havia a 
urgéncla de resultados. para justificar. dessa vez. o aban
dono das dlretrlzes anteriores. A solução. a rigor. foi a 
mesma. com idênticos êxitos e dlficuldades. contratando os 
serviços e adqUirindo tecnologia. mas desenvolvendo. para
lelamente. uma estratégia ampla de formação de recursos 
humanos. 

Pode-se destacar, quanto a esse aspecto I o caso da geofí
sica. Desde os primeiros anos da década! de 60 vinha se 
firmando o dlagnõstico de que apenas corri avanços impor
tantes na geofislca, seja na obtenção dos d:j,dos, seja no seu 
processamento e interpretação, o processo cxplorulódo nas 
bacias terrestres - sobretudo as paJeo7.ÕIC8S - poderia 
avançar. Entretanto, desde o iruclo das aU\idades da em
presa, esse tinha sido o setor onde o processo de subs
tituição dos técnicos estrangeiros e de absorção de 
tecnologia fora mais lento. Sem uma política. definida para 
o setor, ainda em 1 966 a empresa adqulrta quase todos os 
serviços especializados, dlspondo de um pe'1ueno centro de 
processamento contratado à United (rt'ophyslcal Co, la 

Com a mudança de rumos definida em 1967, a situação 
deveria necessariamente se inverter: A maiQr parte do traba
lho de geofisica na plataforma continental ainda teria de ser 
realizada por companhias especializadas; contudo, passos 
concretos foram dados no sentido de adquiIilr maior controle 
sobre a tecnologia. Em 1968, é adquirido 'Um computador 
para o primeiro centro de processamento analógico a ser 
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Instalado no país, com a assistência da Western Geophystca1 
Co.,IQ e poucos anos depois já era possível o envio regular 
de geofislcos brasileiros para especialização no exterior. 

O caso das platafonnas e navios-sonda segue rumos 
semelhantes. No ano de 1967 é Iniciada a construção, no 
Brasil, da platafonna Petrobrás I, com capacidade para a 
exploração de lâminas d'água de até 30 metros, sendo o 
início de operação programado para o primeiro semestre 
de 1968. Paralelamente, no entanto, boa parte dos equipa
mentos de perfuração no mar ainda seria contratada por 
bastante tempo junto a companhias estrangeiras. Em 
197 1 .  a construção de um navio-sonda foi encomendada 
a um estaleiro japonês e no ano seguinte a construção da 
platafonna Petrobrás m, para operação em lâminas d'água 
de até 1 00 metros, foi encomendada a estaleiros norte
americanos?O A Petrobrás IV, para lãminas de atê 33 
metros, também foi adquirida no exterior, em 1 975. Nesse 
ano, contudo. juntamente com a opção pelos Sistemas 
Provisórios de Produção. teve início no BrasÜ. por consór
cios de firmas estrangeiras e nacionais. a construção das 
plataformas fixas para produção de petróleo. através de 
sistemas definitivos. Em agosto de 1977. começou a pro
dução de petróleo no campo de Enchova. atravês de um 
sistema provisório. com platafonna flutuante e árvore-de
natal seca. 

Ao contrário da geofislca, onde o processo de capacitação 
poderia ser desencadeado Internamente. no caso das pla
taformas e equipamentos de perfuração e produção a 
situação era bem distinta. Impossibilitada de participar 
diretamente da atividade, a empresa viu-se forçada à sis
temática prestaçào de assistência têcnlca e financeira ãs 
empresas de engenharia do setor ou à coordenação de 
consórcios de ftnnas estrangeiras e nacionais. Nesse sen
tido, viria a desempenhar papel lmportante o Centro de 
Pesquisas da empresa, concentrando os recursos huma
nos e coordenando o processo de aquisição e geração de 
novas tecnologlas?l 

A exploração na plataforma continental havia começado 
com grandes campanhas sísmicas que deveriam lançar as 
linhas fundamentais, ainda relativamente desconhecidas. 
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da platafonna continental. O I1rnJte das profundidades ain
da ficava em torno dos 100 metros e as primeiras hipóteses 
geológicas examinadas Indicavam como principais áreas a 
serem Invest1gad�s a extensão submaIina das bacias sedi
mentares costeiras e,  com maior destaque, o� deltas fluviais. 
A gestão executiva das atividades de explorl<ção e perfura
ção foi entregue ao SEPIAL (Serviço Especial da Platafonna 
Continental\ . órgão então criado com o objetivo de desvin
cular a exploração na platafonna das atividades desenvol
vidas nos distritos em terra a ela adjacentes e contornar a 
estrutura adm1n!stratlva fonnal, dando mails agilidade ao 
processo exploratório. 22 

A descoberta do campo de Guarlcema (SE), em setembro 
de 1 968, na extensão da bacia de Sergipe-Alagoas, era a 
primeira descoberta no contexto desses novos objetivos 
exploratórios.23 Entretanto, após o trabalho de del1rn1tação 
do campo, sua viabilidade econômica foi colocada em ques
tão pelo corpo técnico. De qualquer modo. considerou-se 
que. Independentemente das dimensões do campo ou das 
possibilidades da região, a experiência acumulada na dell
rnltação e na produção efetiva em Guarlcema Iriam compen
sar os gastos.2' Essa decisão revelava o grande otimismo 
com que o corpo técnico encarava a exploração na platafor
ma, que, contudo, perduraria por breve espaço de tempo. 

Entre 1 970 e 1 972 completou-se o levantlamento básico 
da plataforma continental e, como já houn'rn grandes 
avanços na geofisica, os resultados não .. scasseanun de 
todo. Foram descobertos os campos de C" loba e Camorim 
em Sergipe e, mesmo em terra, registrou ·se a descoberta 
de petróleo em Fazenda Cedro, no Espírito :)wlÍo. O volume 
dos campos e as estruturas associadas. contudo, não 
deixavam grande margem para otirnlsmo. Todo ... os mode
los geológicos previamente imaginados pam a descoberta 
de grandes volumes de petróleo na platafortna continental 
iam fracassando e a insistência na pesqult>a começava a 
ter de enfrentar os limites da tecnologia ex1�tente, tanto no 
que se refere às profundidades pesqulsadaS como no que 
se refere aos aspectos da prospecção.25 Jt mais do que 
nunca a pressão crescente do consumo brasileiro não 
deixava tempo para que um novo esforço de capacitação 
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tecnológica, ainda mais complexo, fosse desenvolvido; no
vas alternativas começrun a ser colocadas em prática. Em 
1 972, é finalmente criada uma empresa subsidiária para 
a exploração de petróleo no exterior - a BRASPETRO - e 
são lniclados os estudos para a adoção de contratos de 
risco. Diante desses impasses, e com um grande projeto 
de expansão nos setores down-strearn em marcha, a par
ticipação relativa dos Investimentos em pesquisa e produ
ção começa a declinar. 

Esse seria, por si só, um momento dramático para a 
atividade de exploração de petróleo desenvolvida pela em
presa. Uma Inversão radical de rumos adotada em 1967 
completava seis anos sem resultados slgn1ficativos no cam
po de produção de petróleo, tomando-se necessária a atua
ção da empresa em um contexto externo competitivo onde 
jrunais havia operado. Além disso. o esforço tecnolÓgico para 
avançar a fronteira da exploração mostrava-se cada vez 
mais complexo. O consumo crescia, sem que fosse acompa
nhado pela produção. aumentando a pressão sobre as 
divisas. O quadro. entretanto. só se completaria no ano 
seguinte. com a crise do petróleo. 

Não é preciso relacionar aqui as graves conseqüências 
da crise de 1973/74 para a economia brasileira ou para a 
Imagem pública da PETROBRÁS. A situação delicada em 
que se encontrava a atividade de exploração e produção foi 
Instantaneamente agravada e as alternativas tinhrun agora 
de ser desenvolvidas em curtíssimo prazo. Sob outro ponto 
de vista, no entanto. a grande elevação dos preços do 
petróleo havia afastado considerações relativas ã rentabi
lidade do Investimento em exploração em determinadas 
regiões ou na pesquisa tecnológica associada. Faltava 
apenas uma descoberta que justificasse os novos inves
timentos e runeruzasse a pressão da oplnião pública. 

Em 1973, ano em se 1nJcla a produção de Guarlcema. 
reglstrrun-se novas descobertas na Bahia. Alagoas e Espírito 
Santo. mas a descoberta que mais chruna atenção localiza
va-se na bacia de Crunpos. Sua conflnnação. no ano se
guinte. seria saudada como a solução do problema de 
fornecimento de petróleo do pais. 
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5.2. 1 0 êxito e seus problemas - 1 975-85 

Após o abandono, em 1958. de sua porção terrestre. as 
atividades de exploração na bacia de CrunP'i's virirun a ser 
retomadas somente no ano de 197 1 .  no quaf:lro da crunpa
nha exploratória na plataforma continental.1 Nesse ano fo
rrun perfurados dois poços pioneiros e mais Iquatro no ano 
seguinte. Em 1973. apenas duas perfurações são realiza
das. mas em um dos poços registram-se os primeiros Indí
cios de óleo. Até então. os objetivos da exploração tinham 
sido os arenitos. habituais produtores nas bacias brasilei
ras. mas nesta última locação a geréncla da exploração 
detenntnou que a perfuração prosseguisse até camadas 
maJs inferiores. os calcários da Formação Macaé. que vie
rrun a revelar excepcionais Indícios de petróleo.20 A locação 
seguinte revelaria. em novembro de 1974, o campo de 
Garoupa. em calcarenltos da Formação Macaé. Pouco de
pois. uma segunda perfuração descobre o crunpo de Pargo. 
já em arenitos Carapebus da Formação Campos. situados 
nas camadas superiores antes pesquisadas. Os dois campos 
descobertos. situados pouco além dos 1 00 metros de lãmina 
d'água. revelavam. dessa forma. uma grandr variedade de 
objetivos geolÓgicos a serem pesquisa dos dm Campos. A 
detenntnação completa das possibilidades d� bacia exigiria. 
contudo. bastante tempo. 

Em pouco tempo havia ficado claro que a Simples desco
berta do campo de Garoupa não Iria alterar subs
tancialmente, pelo menos no curto prazd. a produção 
brasllelra ou a situação de suas reservas?7 jrecnlcamente, 
a descoberta das primeiras jazidas em Campo� representava 
apenas a abertura de um horizonte de explorfção bem mais 
favorável do que os desenvolvidos até então, Diante desse 
diagnóstico e das crescentes d.!ftculdades do pais. as alter
nativas antes Imaginadas tiveram de manter o seu curso: a 
BRASPE1RO prosseguiu em suas operaçõe� e os estudos 
relativos aos contratos de risco viriam a culm1/nar na decisão 
de novembro de 1975. 

' 

DepOiS de Garoupa, seguiram-se novas descobertas, Em 
novembro de 1 975 foi a vez do grande campo de Namorado. 
nos mesmos horizontes geológicos. Ainda naquele ano. 
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contudo, descobre-se o campo de Badejo, em camadas 
sedimentares ainda mais profundas, situado já bem mais 
ao sul. Essa nova extensão na direção sul viria a ter sua 
importãncia aumentada com a descoberta de Enchova em 
maio de 1976, Bonito (abril de 1977) e Pampo Uulho de 
1977). Em 1978, a maior parte das reservas brasileiras já 
se localizava no mar. 

Não só em Campos, contudo, apareciam novos resultados 
da prospecção; os progressos obtidos na geofisica também 
haviam permitido melhorar o processo explomtório em ter
ra. Nova provincia petrollfera viria a ser descoberta no Rio 
Grande do Norte em 1974, estendendo-se ao Ceará em 1976. 
Em 1978, romper-se-ia um tabu com a descoberta dos 
campos de gás no rio Juruá, no Amazonas. A inversão de 
rumos ditada em 1967 aicançava seus resultados mais 
significativos e os termos do problema haviam-se deslocado 
pam o campo da produção. Em primeiro plano, estava o 

volume dos recursos de que a empresa poderia dispor para 
o desenvolvimento dos campos. Em outro plano, estava o 
necessário processo de capacitação tecnológica. 

Quanto aos recursos, os empréstimos externos passaram 
a representar, a partir de 1974, uma fmção maior dos 
recursos da empresa, relativamente à sua tendência his
tórica. Não se chegou a conflgurnr, porém, uma tendência 
sempre crescente. O parque de refino e distribuição monta
do pela empresa, principalmente entre 1969 e 1971. bem 
como critérios favoráveis à fixação de preços, sempre garan
tiram, pelo menos até os primeiros anos da década de 80, 
remuneração adequada para manter niveis razoáveis de 
autofinanciamento. A partir de então, o endividamento ex
terno foi em boa parte induzido pelo próprto governo, que 
precisava de recursos externos para O pagamento da dívi
da.28 

No âmbito da empresa, a natureza das dificuldades tam
bém havia se transformado. Em todas as fases anteriores 
fora possivel confiar em um processo de capacitação mais 
lento e na aquisição de tecnologia, quando necessário. As 
descobertas no Rio Grande do Norte, Sergipe ou Espírito 
Santo poderiam ser colocadas em produção em prazo mais 
curto, mas suas perspectivas quanto ao volume de petróleo 
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a ser extraído não eram substanciais. S\)mente Campos 
preenchia as condições para atenuar a tãd custosa depen
dência brasileira do petróleo importado. Nessa nova situa
ção, tratava-se, ao contrário, de explorar, desenvolver e 
produzir o mais rápido possível, em jazlc\as situadas em 
lâminas d'água consideráveis, tarefas prura as quais não 
havia tecnologia facilmente disporúvel, quer na prospecção, 
quer na produção. 

Nesse contexto, as decisões mais importantes foram to
madas no ano de 1 975. Nesse ano, nem a produção inci
piente na plataforma continental. nem a recuperação 
secundária compensariam o declin10 da produção nos cam
pos terrestres do Recõncavo e Sergipe. O resultado foi o 
declin10 da produção global, que ainda deveria se estender 
até 1 978. Os contratos de risco foram autorizados, com a 
justificativa de atrair investimentos externos. 

Relativamente a Campos, fez-se a opção pelo desenvolvi
mento dos Sistemas Provisórios de Produção. Esses sis
temas previam a completação submarina dos poços e a 
união das linhas de fluxo de óleo em grandes válvulas 
submarinas a partir das quais o petróleo seria enviado á 
superficie. Todo o processo seria controlado por plataformas 
flutuantes (Inicialmente as próprias plataformas de perfu
ração) ou por navios que dispusessem de facilidades para o 
processamento do óleo (retirada de água, gás e sal). Daí 
seguiriam diretamente para navios-tanque ou para sis
temas de mono bóias que pennitissem o eSdoamento contí
nuo. 

E��e c'oncC'lto g" ra.1 .  eJ.i!.,{)rarlo n 1,,�rUr dr. modelos ja 
tr"t.ldn" no exterlor no mar do orte. por f';I;" Il1I,lo - foi 
'*'ndo aprimorado com " sforço d," 1_)I' « IIII"a 1'[111. 110 f' proje
lado pnra '111,- a maIor parte P')��I\·t'1 ri" ''''"0; compvncnles 
se Incorporasse aos sistemas definitivos.  A completação dos 
poços, por exemplo, feita Inicialmente com átvores-de-natal 
secas (caso de Garoupa, cujo sistema,foi Instálado em 1979). 
passou a ser realizada com ãrvores-de-natal molhadas, sem 
necessidade de câmaras pressurizadas ou controle por 
mergulhadores: as monobólas foram substItuidas pelos 
oleodutos e gasodutos que conduziam a produção direta
mente para a terra. e assim por diante. Quando as platafor-
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mas de produção - fixas. situadas a profundidades me
nores e com ampla capacidade de processamento - estão 
prontas e a capacidade de produção do campo está deUmi
tada. os poços são conectados às plataformas e o sistema 
provisório é desativado. 

De sua definlçào como sistema provisório. esses sistemas 
de produçào têm sido adaptados para produção permanente 
em campos adjacentes aos já explorados através de plata
formas fixas e como modelo para a exploração em águas 
profundas.29 

Com a partida desses projetos. a fração dos investimentos 
em exploração e produção no conjunto dos investimentos 
da empresa relnlcla seu cresctmento. que deveria atlngir. 
em 198 1 .  os 83%. 

Apesar das dificuldades na operação dos sistemas provi
sórios. naturais. dado o pioneirismo do empreendtmento. a 
produção na bacia de Campos vai atingindo valores cada 
vez maiores. Quando os sistemas definitivos começam a ser 
postos em operação. nos primeiros anos da década de 80 -

a primeira plataforma fixa foi Instalada em 1983 no campo 
de Namorado - .  os índices de produção vão sendo supe
rados seguidamente. Em 1985, o Brasil já produzia a me
tade do petróleo que consuInla; estava bem distante. 
portanto. dos 14% de 1979. 

Paralelamente à expansão de suas atividades. o setor de 
exploração e produção ia sofrendo profundas mudanças 
adInlnistratlvas. No ano de 1978. por exemplo, foi criado o 
Grupo Executlvo da Bacia de Campos - GECAM - . um 
órgão Idealizado para maior centralização das decisões e 
controle sobre os grandes projetos postos em marcha em 
Campos. Logo no ano seguinte. as atividades de exploração 
e produção voltam a ser separadas. com a exploração reto
mando o status de departamento. O DEXPRO é então trt
partido. sendo criados os Departamentos de Produção e de 
Exploração e um Serviço de Perfuração. Em 1980, também 
este último assuInlria o status de departamento.30 

No que se refere à exploração de petróleo por companhias 
privadas. nacionais e estrangeiras. sob o regime de contrato 
de risco. finalmente adotado em 1 975. os resultados foram 
pouco significativos. E tal situação ocorreu, na verdade. 
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Independentemente da PETROBRÁS, ã. qu"l foi entregue a 
administração das licitações e que se mqstrou bastante 
liberal na cessão de áreas para as contratantes .  Do mesmo 
modo, por parte <j.as companhJas estrangeiras houve razoá
vel Interesse. Se na primeira rodada poucas propostas 
chegaram a ser apresentadas (seis bids em 1 15  de j unho de 
1976) e por parte apenas das grandes companhias (a BP 
fechou contrato com urna área em Santos, a Shell e a Elf 
com áreas no !io Amazonas) . nas rodadas que se seguiram 
mais de 30 empresas candidataram-se ã. exploração nas 
mais diversas áreas do país. 

Além dos conhecimentos adicionais sobre áreas ainda não 
exploradas pela empresa, contudo, apenas uma jazida de 
gás natural descoberta pela PECTEN e pequenos campos de 
petróleo em terra no Rio Grande do Norte descobertos por 
empresas braslleiras chegaram a apresentar resultado 
concreto e comercial nesses 1 2  anos de existência dos 
contratos de !isco. 

Não é possível. entretanto. deixar de discutir o caráter 
político que assumiram tanto a adoção quanto. pos
te!iormente, a resistência ao contrato de risco. Para a 
oposição ao regime militar. tal medida, além de ilegal e 
inconstitucional, era um claro Indicador de que o governo 
brasileiro curvava-se a pressões externas e, pretendia "en
tregar" o petróleo do país. Para os defensores daquele re
gime , o Brasil não dispunha de recursps financeiros 
suficientes para a exploração no !itmo desejtdo, não dispu
nha de tecnologia atualizada e precisava' urgentemente 
aumentar a produção de petróleo. Seja comp for. o próprio 
governo mostrou-se cauteloso no grave passo que dava e 
entregou a administração dos contratos. em todos os seus 
aspectos, ã. únJca burocracia técnica de que dispunha: a 
próp!ia PETROBRÁS. Geólogos de longa carreira profis
sional dentro da empresa Iriam elaborar os contratos e 
delimitar as áreas abertas à exploração pelas companhias 
estrangeiras. 

Com o passar do tempo e com o avanço da abertura do 
regime, a oposição aos contratos radicalizava suas posições. 
Para seus representantes no melo politico e jornalistico. no 
próp!io corpo técnico da empresa - que desde o irúcio se 
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mostrara dividido quanto à questão - os contratos haviam 
passado de escandalosos a inúteis, urna vez que nenhum 
dos propósitos que presidiram sua Implantação se real1zara. 
Ao contràrlo, a PETROBRÁS demonstrara razoável capaci
dade de investimento, desenvolvera tecnologia. e aumentava 
a produção. A existência do contrato era simplesmente mais 
um ato Injustificável da ditadura . 

. Para as autoridades governamentais, o fracasso devia-se 
ã concessão, pela PETROBRÁS, de áreas de dlficU pros
pecção, e também à elaboração de contratos excessivamente 
duros, que desestimulavam o investimento. Nesse sentido, 
a partir de 1979 foram desencadeadas pressões explicitas 
para que se redesenhasse o modelo de contrato, adotando
se termos mais favoráveis e cedendo-se áreas de menor risco 
exploratório: eram os chamados "contratos de m1nI-rlsco", 
assinados apenas com companhias brasilelras 3l 

A criação da PAULlPETRO pelo governador nomeado de 
São Paulo foi a gota d'água e, por essa altura, era Impossível 
considerar tecnicamente a questão. 

Entretanto, como nenhuma descoberta significativa foi 
realizada por outras companhias, não se chegou a criar um 
real problema de administração da produção por compa
nhias estrangeiras. Com a redemocratlzação do país, era 
questão de tempo uma solução política para os contratos de 
risco. A Constituição aprovada em 1988 viria a proibi-los 
completamente. 

Os êxitos consolidados em 1985 pareciam caminhar para 
um coroamento ainda mais brilhante. Já a partir de 1983, 
antigas áreas produtoras em terra, como no Recôncavo, 
retomavam o crescimento da produção, com novas desco
bertas. Entre novembro de 1984 e fevereiro de 1985, a 
descoberta dos campos gigantes de MarUm e Albacora, 
ainda que situados em làm!nas d'água jamais exploradas, 
apontava para a viabilidade da auto-suficiência na produ
ção de petróleo ainda na próxima dêcada. Tais campos 
abriam, além disso, novos horizontes exploratórios, nessas 
faixas de profundidade, em todas as bacias da plataforma 
continental. Em 1986, os 30 anos de pesquisa na Amazônia 
apresentavam enfim resultados positivos, de Importância 
histórica, com a descoberta de reservas comerciais de óleo 
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no rio Urucu. bacia do Sol1rnôes. Era a prlmFlra descoberta 
de petróleo em bacias paleozóicas no Brasil. be um só golpe. 
dois rtútos ligados à própria fundação da empresa poderlrun 
ser superados. 

Para que Isso acontecesse. entretanto. seria necessàrlo 
um volume substancial de novos investimentos. e ai come
çarrun as dificuldades. O fracasso do Plano Cruzado em 
1 986 deu lugar a uma nova escalada da inflação e a politica 
econômica posta em prática pelo governo federal viria a 
afetar gravemente o funclonrunento da empresa. Por um 
lado. runpliou-se o controle dos investimentos - redução. 
vale dizer - das empresas estatais como forma de combate 
ao déficlt público. Por outro. em nome do combate à Inflação. 
se evitava o repasse integral desta última às tarifas públicas. 
Os resultados forrun queda na lucratividade da empresa. 
queda no volume dos investimentos e. por fim. crise finan
ceira.32 

O Impacto. porém. não foi imediato e alguns projetos 
Importantes puderam ainda ser postos em funcionamento. 
Em julho de 1 988. por exemplo. teve início a produção 
comercial de petróleo no rio Urucu. Amazonas. que em sua 
primeira fase de Instalação deverá produzir cerca de 3 m!l 
bpd." AInda mats slgn1flcatlva foi a entrada em operação do 
chamado Pólo Nordeste. na bacia de Campos .  O conjunto 
de sete plataformas fixas para extração e processamento do 
óleo dos campos de Vermelho. Pargo e Carapeba exigiu 
investimentos da ordem de US$ I . 4 1  bilhão. entrando em 
operaçào em dezembro de 1988. O Pólo Nordeste deverá 
produzir cerca de 100 mil bpd de petrólep no lIúclo da 
década de 90. 

A restrição aos investimentos e a defasagem nos preços 
dos derivados de petróleo. contudo. não perinitiram que se 
tocasse a pleno vapor os projetos mais ImpOlrtantes. ligados 
ã produção dos campos de Marl1rn e AlbaCOlra. A avaliação 
e dellm!tação das descobertas recentes na bacia de Santos 
e na costa do Paraná terão também de esperar melhores 
dlas. Nesse sentido. desde o final de 1 988 a própria dlreção 
da empresa Iniciou uma campanha junto ao governo e á 
opinião pública para que tal situação se modificasse. Che
gou-se mesmo à elaboração de um plano de Investimentos 
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- Plano de Ação do Setor Petróleo. PASP - d1vulgado em 
novembro de 1988, estabelecendo os recursos necessários 
e suas fontes para que a auto-suficiência fosse alcançada 
Já em 1997. 

A estratégia de combate à Inflação. entretanto, não se 
alterou durante os últimos anos do governo Sarney e a 
situação se agravou com a estagnação dos lÚveis de produ
ção. O futuro continua a depender, assim. da garantia de 
novos Investimentos estatais. 

5.3 Notas 

1 Segundo os dados de Moura e Carneiro. o nivcl de atividade entre 
1954 C 1965 sõ V1r1a a ser superado com o boom exploratório na 
platafonna continental de Campos. Neste penodo. a méctla da participa
ção das atividades em exploração e produção no total dos lnvesUmentos 
esteve em torno dos 44%. A tabela aba1x:o apresenta a séne completa 
dessa partlclpação: 

Anos PartlclEação Anos PartlclEação 

1954 15.9% 1972 30.0% 

1955 43. 1 %  1973 29.5% 

1956 54.0% 1974 26.9% 

1957 70.3% 1975 27.9% 

1958 62.0% 1976 36.3% 

1959 4 1,0% 1977 39.9% 

1960 27.0% 1978 49.6% 

1961 36.9% 1979 54,4% 

1 962 42,8% 1980 70.9% 

1963 46,3% 1981 83.2% 

1964 45.7% 1982 8 1 .3% 

1965 48.3% 1983 76.2% 

1966 47,1% 1984 77.6% 

1967 52.6% 1985 83.4% 

1968 50.7% 1986 79,7% 

1969 50. 1% 1 987 73.7% 

1970 39.5'l6 1988 67.4% 
_.' 

1971 24,2% 

Fonte: SEFIN - Serviço FInanceiro da PETROBRÁS - edição do Jornal 
<in BrasU. 27. 10. 1989) e Moura & Carneiro. 1976. 
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2 O CENAP. cr1ado ainda em 1 950. c dlr1gtdo d�sde então por AntonIo 
Seabra MoW. havJa iniciado suas aUV1uaucs com (j recrutamento de 
pessoal técnico nas universidades r. com os primeiros t"sturlos sobre o 
processamento de petróleo. RapIdamente avançou para a realização de 
cursos especializados de refino e geologia de petrõleo. Dentre esses 
constava o convênio realtzado com a UniversIdade I da OahJa para a 
manutenção de caddras adIcionais de geologia de petróleo Junto aos 
cursos de engenharta. 

Já sob a adrnLnlstração da PETROBHÃS. o CENAP passou a ministrar 
verdadeiros cursos de pás-graduação, contratando tmportantes profes
sores norte-americanos c mantendo constante intercâmbio com univer
sidades dos EUA e com centros de pesqUisa da Europa. Suas aUvtdades 
de pesquisa constituIriam o embrtão do CENPBS, o centro de pesqUisa 
da PI;;TROBRAs. 

3 O episódiO é descrito pelo próprto presidente da PETROflRAs (Maga
lhães. 1 082. p. 134-5). 

4 A cnnção da PETROBRÁS abre um novo ciclo de ag1tação naclonalJsta, 
dJrtgttla agora. em prtrneJro lugar, a defender a f"mprcsa das tentativas 
de desca.-acteI1zação da Lei nq 2.004. parUdas do ExccuUvo ou do próprto 
l...eglslaUvo e. em segundo lugar. a divulgar as rcalJzaçóes da empresa e 
apresentá-la como exemplo do acerto de uma poliUca econõmlca 
naclonal1sta. c, por ültlmo. a avançar na d1reção dos setores ainda não 
monopolizados (Smlth. 1 980). 

5 A t.axa de crescIment.o da produção de petróleo apresentou, após a 
Criação da PETROBRÁS. a seguinte evoluçào: 

Anos Taxa Anos Taxa 
1 954 8.2% H J72 - 1 .7% 
1955 103.2% 1973 1 .6% 
1 956 100.9% 1874 4.2% 
1957 149.2% 1 8 75 -3. 1% 
1958 87.2% 1976 2.8% 
1959 24.7% 1977 -3.8% 
1 960 25.5% 1978 -0.3% 
1961 17.5% 1979 3.8% 
1 962 -4.0% 1080 9.3% 
1963 6.9% 1 98 1  17.3% 

1964 -6.8% 1982 2 1 .8% 

1965 3. 1% 1 �83 26.9% 
Hl6ü 23.6% 1984 40.2% 
1967 26. 1% 1985 18.2% 
1968 9.8% 1980 5.2% 
I!JO!J 7.2% 1987 -0.5% 
1970 -4.9% 1 988 -2.0% 
1971  3.8% 
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6 O geólogo Pedro de Moura. sucessor de Unk no DEPEX. apresentou 
no Bole!im Técnico da PETROBRÁS de fevereiro de 1964 uma avallação 
global da exploração de petróleo dlrlgtda por Unk. no artlgo ConsIde
rações sobre a exploração de Petróleo no Brasil (Moura, 1964). 

Para Moura. Inexistia. a rigor. uma lUosolla exploratória detlnJda por 
púr1c da equIpe de Unk. ° ,,_,rnrço co<plornuirlo qu� se estendeu p<lr VÕJ1ru; 
nogt""" freqlle",emcnLe ,-..reCla do Oprnr'Uldan ... mo odeqUlldo, () I'n.gra
llU.\. pora a. Am1t7.1ml8. em SUQ op(ntão. lUl\'tn SIdo omhlc1C)S(), superes
timado c, por vartab vcr,e.Cio, repclJu (\ollt'lusót$ JA alcufLt;,uclIt..c, J H:'lCttt 
f("{'u!ros do CNP. (,Juc5a-Uonu mf�"1O U �UH ml'lOlmlJlhltlt: t' Q (JlllrH'JfUllrnfu 

É Impossível saber até que ponto essas opinIões de Moura eram 
detennlnadas pelo cllma nacIonalista do tmcillato prê-64 - não esqueça
mos, o artigo (01 publJca.do em fevereiro de 1964. O certo ê que os rumos 
tomados após a sruda de LJnk seguIam claramente no sentido de InvalIdar 
as conclusões mais pessLmIstas de seu famoso relatórto. 

7 A partlclpação relaUva da produção nacional no consumo total de 
�trôleo aQresentou a seJ!Ulnte evolução: 

PartJc1pação PartJcJpação 
All1') relaUva (%) Nln relaUva (%) 

1955 7.34% 1972 27, 79% 

1956 10.26% 1973 2 1 .56% 

1957 22.33% 1 974 2 1 . 75% 

1958 36.65% 1975 20.32% 

1959 43.21% 1970 1 7.50% 

1960 44.47% 1977 16.28% 

1961 42.48% 1978 15.27% 

1 962 32.28% 1979 14.31% 

1963 32.90% 1980 17.38% 

1964 29.82% 1981 20,52% 

1965 3 1 .60% 1982 25.56% 

1966 34.07% 1983 3 1 .3 1  % 

1967 4 1 .43% 1 984 4 1 .92% 

1968 39.28% 1985 50.64% 

1969 39.28% 1986 49,70% 

1970 34.45% 1987 48.60% 

1971 32.45% 1988 47.50% 

8 A aValIação das bacias sedimentares exposta nos documentos apre
sentados por L1nk à dlretor1a foJ realIzada por técnJcos estrangeiros c 
bras\letros. Apresentamos a segutr a diferença entre as dassillcações do 
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relatório de Unk e do relalórto de Pedro de Moura e Décio Oddone, 
elaborado em 196 1 .  com o objetivo de requal1ftcar as afirmações de Llnk 
(Moura & Carneiro, 1976. p, 33 1) .  

Balxo Amazonas 
MédIo Amazonas 
AI to Amazonas 
Acre 
São LuIz/Maranhão 
Barrelr1nhas 
Maranhão/Piauí 
Sergipe (terra) 
Ala�oas (terra) 
ES tlahla Sul 
Sul do IJrasll 
Recôncavo 
Tucano 

Unk Moura-Oddone 

D D 
C C+ 
D D 
D+ C-
D+ C-
D B 
D- C 
C- B 
c- B 
D D 
D C-
A A 
IJ B 

A class1ficação do CNP definia as áreas produtoras como A. áreas com 
grandes possibilidades como 13, áreas com rochas favoráveis à acumula
ção de petróleo como C e as áreas sem Jnlercssc cornD D. 

Corno se vê, hav1a divergências fundamentais com relação a Darre1I1-
Ilhas, na costa do Maranhao, e à parte l errestrc de Sergipe-Alagoas. 

9 De qualquer forma, a chaJllada "polHJ.L'lçao" da empresa apenas 
começava. A instabllldade da Presldblc1a da Repú bllca, as greves e as 
nomeações InfelIzes para a dIreção. a crtsc pOlíUC8 generalizada tornavam 
a PETHOBRÁS bastante vulnerável a pressões externas, tanto do movi
mento nacionalista quanto dos setores conservadores que vtrnn nos 
d!stúrblos uma boa oportunIdade para desmoralizar o ITlonopôlio estatal. 
Esse processo. encerrado pelo golpe de 1964, ê dcscrl10 com ddalhes em 
SmIU1. 197(3. capo 6, c em Carvalho, En7. capo V. 

10 Segundo os dados apresentados nos rela1órlos ck aU\'idadcs da 
empresa. os dados relativos aos melros perfurados são os seguintes. 
dlscrtmlnados por bacia sedimentar 

-'\1 H):,"'!. 1959 1960 1 96 1  I9fi2 I D6:1 lOG4 1965 

Dadas 

Amu7.oJlas 52.589 49.897 27 642 22.�179 16.0$7 :14.034 27.3 1 7  

Maranhão 7.6:1 I 7 835 9 658 fi I 1 7  13.326 
AL-SE 39.050 38.481 40 5(;9 5 1 . DS7 4 1 . 53G .1G. 1ü 1 57.4:14 

Bahia 163.935 202 752 247.246 1:17.720 IGG. I 6 I  I!JO.3 1 f) 202 . 4 1 4  

lêS-R] 5.5]9 1 . 5 1.1 

Paraná 17.896 20.382 1 7.825 2 1 .H 1 5  17.304 5.132 (i.R83 
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Quanto ao número de poços perfurados, os dados são os seguintes: 
Anos 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Bactas 
Ama20nas 36 3 1  15 1 1  14 19 5 

Maranhão 4 4 3 2 1 1  13 

AL-SE 16 1 9  14 39 30 29 58 

Bahla 162 170 208 132 1 53 182 147 

Bahla" 26 28 32 22 22 36 54 
ES-RJ 2 2 

Paraná 7 8 8 9 1 1  3 2 

(BahIa" - número de poços pioneiros. Incluídos no total gerai acima exposto). 

1 1  Segundo os dados de Gluseppe Bacoccol1 (Bacoccol1, 1 986), o núme
ro de técnlcos estrangelros \geólogos e geollslcos) a serviço da PEffiOBRÁS 
apresentou, nesses anos, a seguinte evolução: 

1955 
1956 

1957 

Hl58 
1959 
H l60 
1961 

1962 
1 963 
1964 
J!)65 

22 
37 

63 
72 

62 

68 
54 

36 
26 
1 1  

8 

12 Em outubro de 1979, o próprlo Waltcr Unk, em carta ao geólogo 
Gerson Fernandes. comentarta os rumos seguidos pelo DEPEX após sua 
saida: 

� . . . Julgo não poder acrescentar nada de 1mportante ao relatório que 
apresentet em 1 960. llmá vez que. ao que eu saJba. nenhum campo 
comercial de petróleo [01 descoberto nas Imensas bacias paleozóicas 
brasllelras. Gostarta de destacar. contudo. que o relatório sugeria a 
exploração em alto-mar. No orçamento de 196 1 ,  elaborado antes de 
minha partida, estava prevista uma turma de sísmica no mar. Infortu
nadarnente. neIlhuma turma de sÍsmJca no mar foi posta em operação 
até 1967-68. Entre 1961 e 1965, o prlnclpal esforço exploratórlo foI 
dJreclonado no sentido de provar que o Relatório Link estava crrado. Esta 
nunca é a abordagem correta . .  . "  (traduZido do onginal em tnglês). 

13 " . . .  Os sindicatos, lã pelas tantas acharam que o Pedro de Moura não 
estava atendendo às posições deles e resolveram fazer um movimento 
para derrubá-lo C . . ) Para se ter uma Idéia de como as coIsas eram bem 
dIferentes, comparadas ao movimento sindical de hoje em dia, e de como 
a PETRonRÁs, cfetlvrunente, mudou. Nós tínhamos numa saJa as 
pessoas do slndtcato. E as pessoas do stndJcato, que não errun técnicos, 
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dirigindo os debates de confrontação entre o Pedro de Moura c os outros 
I (:cnlcos, defendendo um problema eminentement e  lecnll:o: se deViam 
ou Hão deVIam perfurar num determinado ponto lá do Recôncavo, se foi 
certo OH não o processo de l<lf:ação que foi dado. COIsas desse tipo. que 
hoje em d1a. olhando para trãs. a gente vê que Isto era quase absurdo ... " 
(Freire. 1 989). De qualquer maneira. uma avalta<j:ão ohjetiva d('sse 
periodo é multo d1ficll c ainda hoje matéria de polêrrpca. Em entreVista 
pessoal, concedJda ao autor em 1991.  o ex-deputado M:-'u1o UnIa (PMDB
OA). anUgo Iidcr sindical na Bahia. descarta a mator parte dcssas 
afirmações. Para o líder sIndical, InexisUu Interferência slstemática em 
decIsões técnicas e ele acusa os téculcos de porcrp em práUca uma 
'cngcIlhe1rocracia� na empresa, manl[es(aúa em pr1v11égtos c autoritaris
mo. Do mesmo modo. descarta a cx1stcncla de d.1V1sôes profundas no 
mov1mento pdrolelro e afirma que taruhém as organiZações sindIcais de 
técnicos (engenheiros c geôlogos) envolViam-se pollUcamente c manifes
tavam-se contra a presença de técnicos estrangeiros. 

14 " " . Houve multas Idemlssõcsl Em l:klhll houv� multas. Al1ás. em 
comparação com outros lugares . . .  Até . 'W r}Jz que a revoluçào em lugares 
como a Dahla passou voando a dez mil metros de altura .  Mas em I3elem 
ela desceu. deu um rasante e aterrissou. I ·orque radJcal17..ou. Lr'i em Ddcm 
foi uma radicaliZação tremenda. Dã para se ver pelas lut.'\s que eu já 
descrc\-1, tncluslvc lutas de cadcJnula na Ewde do Sindicato' Uma 
rautcR1tzação tremenda I ( . . .  ) Aí nào teve jcllo. Tinha gente que eu man
dava para sonda lá no fim do mundo: 'Flca 1:;" uns tempos'. Mas o coronel 
de vez em quando lembrava: 'Cadê aquele mol('que? EII quero demltl-
101' . . .  " (Campos. lD88. p. 82-3). 

llS "f:u diZia que a sede aqui no Rio, na medIda ('1Tl que os gringos foram 
embora c não houve renovação, [01 pC'rdf'ndo o comando do processo. 
Não leve capaCidade de controle, nem de comando. E os distritos Ocaram 
bastante fortes (. . .  ) Então, quando velo ti efrLlva clf1>a.rtruncntalização, 
qUf' eu acho que já estava se tmplanl;ulCio na O<..�asl.fio. (,S.s� foi o ponto 
vulnrrávcl do sistema: resolveram Juntar ° D('partarrlC'flto de ExpJoração 
f" Produção - e Perfuraç:1o de certo modo num !'lnlro. Jsg,o foi chamado 
DF:XPRO. Eu dJr1a que a l'xploração pCrOf'll status, e IB. companhia talvez 
tenha perdido com Isso lambem. ( ... ) Eu diria que houve lln13 degradação 
nesse processo. uma queda de slalUs. porquf', dentro df'ssc processo. a 
Exploração passou a ser uma dIvisão que se reportava a um chefe no 
departamento. Essa degradação, vamot-; dizer aS51111. mantcv(�-se durante 
multo tempo. Qçsrle 1968 até praUcaIllcntc a vinda do UckJ . . .  " (Freire. 
198D) . 

• . . .  É ISso que dlziamos: ele IUnk] organlwu o dep'\rtamento. deu uma 
organização ao departamento, mas - aí cu retomo o fio da meada -, devido 
a essa OpOSição, cu atrtbuo a esse fato. o departamento perdeu sua 
categorIa de departaJuento e passou a ser divisão ( ... ) Crtou-se o Depar
trullento de Exploração e Produção. a chefia ficou · com o Dr Haroldo 
Ramos da Sllva, hOje também aposentario. e o F'rankJln Gomes ficou 
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cheOando a dIVIsão. Depois eu subsutui o Franklln Gomes e passei a 
chefe da Divisão de Exploração. Esta situação permaneceu até a presl· 
dêncla do Shlgeak1 Uek1: a exploração perdeu status porque, pensando 
bem, a coisa principal do Brasil é produzir petróleo .. .  " (Campos, 1988). 

16 (VIeira, 1968). Na dlscussão do relalÓrlo, em 24 de malo de 1968, o 
engenheiro Haroldo Ramos da StJva amIgavelmente dJscordou da Bval1a
ção estatisUca do "CIclo de exploração". Mrmava que a fase ascendente 
de tais cIclos era multo mais determInada pela produUvtdade de novas 
concepções sobre a natureza geológtca das âreas Investigadas do que pelo 
aumento slmples dos lnvestlmentos. Seja como for, novas descobertas 
importantes no Recôncavo sô viriam na dccada de 80. 

Alguns anos depOis. o pessimismo quanto às bacIas terrestres estava 
plenamente consoUdado (Campos, 1971). 

17 " ... Essa é uma pergunta Interessante. porque o governo Geisel tem 
sido acusado freqüentemente de não ter Udo um programa mais agressivo 
de exploração nessa oportunIdade. E de fato, o processo exploratório é 
um processo de tentativas, de sucessos ou erros, c pelo que se observou 
até a ocasIão. não havia nenhuma razão ou motivação para que se 
desenvolvesse um programa mais agreSSIVO C . . . ) Apenas não havia o 
ânimo para se fazer um programa mais agresstvo, porque os resultados, 
como eu falei, eram medíocres. A exploração depende multo dos resul
tados que se obtêm a cada momento . .  ." (Freire, 1989) . 

.. . . .  A imprensa. de uma maneira geral, e multas vezes com vontade de 
pichar alguém - o general Geisel foi multo vitlma dlsso -, gosta de dizer 
que houve decrésctmo em tnvestimento. que houve acréscimo. e fica em 
torno desses números. Eu sou uma testemunha que deveria merecer um 
certo respetto nesse parUcular, porque esUve multo tempo à frente dos 
orçrunentos de exploração e jamaiS apresente L orçamento de exploração 
que tivesse sido cortado ( . . .  ) O que aconteceu no tempo do general GeIsel, 
por exemplo, não foi porque ele pôs dinheiro na reftnarta: foi porque 
estãvamos na transição da terra para o mar, estávamos começando a dar 
ênfase ao mar. E a pessoa não prectsa ser multo sábia para entender que 
não sc cobre uma plataforma dessas com geofislca sufidente para botar 
poços - basta dizer que os prtmelros poços foram furados em estnlturas 
mapeadas multo precanamente -, não se pode furar em grande massa. 
fazer um programa agressivo. sem boas lnformaçôcs técnicas. prtncipal
mente geofislcas. E essas infonnações demoram algum tempo a serem 
colhJdas no campo, processadas e Interpretadas. e o equIpamento neces
sárlo para perfurar não aparece asslm . .  ." (Campos, 1988. p. 126-7). 

18 . . . .  E essa prtmelra oportunidade de aperfeiçoamento ou de evolução 
se deu quando eu Vim fazer um estágio aqUI no Rio de JaneIro. Um estâgto 
de dois meses, que era peI10dlcamente propiciado para o pessoal das 
unidades: Eu Vim parar na aventda Rio Branco 10, onde ficava o 
Departamento de Explomção, e me foi dado, talvez por ser um dos 
pr1melros, estagtar. no que se chamava, na ocasião, o Play Back Center. 
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Era um centro de processamento. Precárto. contratado de urna compa
nhia de geofislca - a United Gcophystcal - c cu tive oporlunldade de faz...er 
esse estágio de dois meses, c em pouco tempo cu senti que aquilo aH era 
uma coisa um tanto ultrapassada. no cont�xto das companhias de 
pctrôleo. Alguns meses depoIs. foi-me dada a oportl(lnldade de fazer um 
estágio na França e na Alemanha. Eu passei três firSCS na França e na 
Alemanha. Isso foi em H l65. Eu pude sen1lr que c�távanlOS realInente 
defasados. No retorno, eu fiz um relatório contundente sobre Isso. 
tecendo críUcas. achando que prcclsâvamos de um processo de moder
nlzação, de dar mais atenção ao processamento de dados geofísicos. Esse 
processamento não era feito por companhia de serviço. as companhias 
de petróleo Unham o seu propI1o centro .. .  " (Freire, 1989). 

19 " . . .  F01 formado um grupo de trabalho, e eu flz parte desse gIUpO de 
trabalho. Essa central Onalrncnte entrou cm operação acho que no início 
de 1a68. P; no início de 1968 também nõs começamos os primeiros 
registros digitais na plataforma conUnental. Foi qu�ndo nós começamos 
os trabalhos na plataforma continental. B: ê claro: que essas fitas Iam 
para processamento nos Estados UnIdos. Era o únlc$ lugar que dtspunha 
de fac11ldadcs para Isso. E nós comcçarnos a formar gnlpos de quatro 
geofislcos que iaIIl para os Estados Unidos acompanhar o proces
srunento. para aprender o processamento. Foi um processo melo compli
cado porque o pessoal não estava preparado, não só em termos de 
background como em termos quantitaUvos. HaVia pouca gente, e foi um 
processo de elevada demanda de gente. Ao mesmo tempo, nós começa
mos a Instalar essa central analógica c a operamos. Nós costumrunos 
dizer que era a central analógica maIs modernajâ fG':lta pela indústria. E 
a ültima. porque daí em diante a Indústrta começou a não fazer mais 
Isso . . .  " (Freire. 1989). 

20 Em 1972. os equlparnentos de que a PETROBRÃS dispunha para a 
exploração no mar eram dois naVios-sonda, cinco plataformas auto-ele
vâvels e duas sondas embarcadas (PETROBRÁS. 1972). 

21 O processo, de qualquer maneira. fol bem mWs lento do que em 
ou tras áreas. A engenharia bâslca para a área de 6:xplotação vlrta a ter 
projetos desenvolVidos pelo CENPES apenas em 1 983. ainda com assis
tência estrangeira. O projeto para as plataformas do Pólo Nordeste da 
bacia de Campos. Instaladas em ftnais de 1988, porêm, jâ foi completa
mente desenvolvido no CENPES (P�;1'R013RÃS. 1 9!16). 

22 Esta pr1me1ra tentaUva de se concentrar as aUvjldades de exploração 
e perfuração na platafonna conUnental em um orgão específico que 
contornasse a estnltura fonnal durou pouco tempo (1 968-70) e nem 
chegou, de fato, a controlar todo o processo, ocupando-se. basicamente. 
do acompanhamento das perfurações. Segundo um de seus membros. 
os gerentes do DEXPRO eram multo ciosos desse controle e temiam não 
participar de um sucesso que. àquela época, parecia tranqütlo. Bem mais 
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tarde. a bacia de Campos mereceria. para sua rápida exploração. um 
OrgAo nos me8lllos moldes. o GECAM (BacoccoU. 1986. p. 32 e 46. e 
Campos. 1988. p. 123-4). 

23 Alguns levantamentos slsmlCOS haVIam sldo reallzados na platafor
ma contlnental braslletra em 1957 bem como alguns trabalhos de 
gravlrnelrta entre 1966 e 1967. sem maJores conseqftênclas (Jtnno. 
1968). 

No que se refere às teortas deltalcas e à descoberta dos domos de sal 
na bacia do Esplrtto Santo. ver Fonseca. 1969. 

Segundo Carlos Walter Mar1nho Campos. chefe da DlvtsAo de Explo
ração à época. a traJetOria da pesquisa apresentou li seguInte evolução: 

"... Paralelamente. o Conselho de AdmInIstração da PETROBRÁS 
determinou que ainda em 1968 se perfurasse um poço na plataforma 
contlnental. Essa declsAo foi cumprida: contratou -se uma plataforma 
americana chamada Vlnegahoom. que perfurou o pl1metro poço no 
Esplrtto Santo. no flanco de um domo de sal. Nós achávamos que esses 
domos de sal Iam ser multo prolltlcos. por causa dos domos de sal do 
golfo do México. aos qualS estilo associados grandes campos de petróleo. 
Mas aquI a htstorla fOI diferente: a geolOgia nAo se repete ( ... ) Estas são 
coIsas sobre as quats estlve conversando outro dia em Alagoas com meu 
amtgo Otelo Nascimento. que é supertntendente de exploração lá. Eu 
estava brtncando com ele que em Guartcema também. por um ato de 
autorltartsmo. eu mandei furar o poço. embora houvesse uma ata da 
egrtgta ComlssAo de Coorden�o dos GeOlogos do Dlstrtto de Maceló -
naquele tempo a sede era em Maceió - aflnnando que aquela locação nAo 
tlnha prtorldade. NAo que eu seja algum adivinho. ou grande geólogo. 
multo sabIdo e tal. NAo é nada disso. Em tudo na vtda. em pl1melro lugar. 
t preciso você estar em busca de novas Idéias. E naquele tempo eu estava 
apslXonado pelos deltas. estava sendo descoberto óleo no delta do Niger I 
EntAo achei que o delta do Vaza Barrts podia ser urna área promissora e 
trateI de furar lá. Evtdentemente o sujeito pode dizer que Isso foI uma 
sererui1pl1y: attrou no quevtu e acertou no que nAovtu .. .  " (Campos. 1986. 

p. 1 14-5 e 147-8). 

24 Para Informar a declsAo. foI elaborado um relatório coletlvo no 
contexto do DEXPRO (DEXPRO. 1970). A descrlção dos acontectmentos 
por um de seus parlJClpantes encontra-se em VIeira. 1989. 

D No caso da AmazOnla. em espeClsl. técnicos foram envtados aos EUA 
para estudos de geoqulmlca: devta haver problemas com a própria 
geração de petróleo (BacoecoU, 1966. p. 34). 

26 Um relatório de 1972 apontava a Formação Campos como a mals 
favorável A descoberta. It verdade que. posteriormente. Importantes 
Jazldas foram loeallzadas em alguns de seus membros (Carapebus. por 
exemplo). mas a pr1melra descoberta foi em ca1eár1os (Schaller. 1972). 
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" . . .  Claro que Já tinha sIdo descoberto o poço de Guartcema ... Dessas 
coIsas. modéstia ã parte. eu partlclpel dtreto com rnlnha mão autorttâr1a 
111805'. Eu me lembro bem que o general GeJsel achou que eu, como chefe 
da exploração. devia conhecer as outras parte do muhdo. conversar com 
outras pessoas. e me mandou fazer uma vtagem com o diretor da 
BRASPETRO José Ináclo Fonseca. Partlmos eu. �Ie e um geofislco 
chamado Muhamad Am1n Bakkar - até por slOaI um rapaz multo 
competente. dedicado. Fomos ao Iraque. se não me engano fomos a Teerã, 
fomos ao Egito e depoIs a Madagascar. Lá. crnbarcantos, passamos por 
Joanesburgo e voltamos ao Brasil. Nesse longo péripl'p. eu tlquel lmpres
slonado. no lraque. com a produção de óleo de calcãrto em profundidades 
da ordem de quatro. clDco mU metros. quando geralmente o arenito. que 
é o nosso produtor tradlcionaJ. abaJxo de doJs mtl e quinhentos. três mil 
metros Já val ficando com uma porosidade redUZlda. Praticamente não 
se conhecia produção de petróleo nessas profundidades e aqutlo me 
impressionou. Quando cheguei aqui. o atual gerente gerente-gerai da 
BRASPETRO em Angola. o geólogo JeconJas Queirós. que era o chefe da 
geologta de subsuperlicle. portanto o homem que controlava os poços. os 
poços p1oneIros em perfumção, pôs em cima de minha mesa um telex: 
'Abandonar o poço RJo de JaneIro n. T. E eu acheI que não. que se devia 
furar mals duzentos metros. Furaram-se mats duzentos metros e houve 
uma Indlcação magnífica de petróleo no topo do calcãrto Macaé. que é 
um calcãrto produtor de petróleo na bacia de Campos .. .  " (Campos. 1988. 
p. 146-7). 

27 Sobre o abandono do oUrnlsmo generalLzado em campos, ver Vieira. 
1989. 

28 Na verdade. a questão é um pouco mals complexa, porque se a 
PETROBRÁS foI conduzida pelo próprio governo 80 endivfdamento exter
no. os aumentos de combustíveis com o objetivo de frear o consumo 
devem ter garantido sua capacidade de pagamento. Isso deve ter se 
Tefletido no crescJmenio de seus lnvestlmentos entre 1980 e 1983, 
quando na maior parte do setor estatal eles decresciam sens1velmente. 
A empresa demonstrava poder sustentar tal endividamento quando seus 
preços eram corrtg1dos em termos reaJs (Calabu eLaiJJ. 1983. p. 2 1 1  e 

segs.: e Werneck, 1987. p. 83 e segs.) 

29 De sua dellntçâo como sistema proviSÓrto. esseJ sistemas de produ
ção têm sido adaptados para produção pennanen(.e em campos adJa
centes aos Já explorados através de plataformas fixaS: e como modelo para 
a exploração em ãguas profundas (Freire. 1986. p. 66). 

30 Outro sinal destacado da nova 1mportAncla assurnlda pelas aUvt
dados de exploração e produção. mencionado por todos os entrevistados 
que trabalharam no setor. foi a lnédlta nomeação. em 1979. de um 
geólogo para a dlretoria da empresa (Freire. 1989; e Campos. 1988. p. 

50 e 120). 
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31 Sobre 08 contratos de mIn1-rtsco. ver as descrições em FreIre, 1989; 
e Campos. 1988. p. 166 e 189-90. 

32 O lucro liquIdo da PE1ROBRAs (sem contar as subsidJártas) e o valor 
do Investimento em explomção e produção apresentaram a seguinte 
evolução no penodo. segundo 08 relatóriOS de ativtdades: 

Anos 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Lucro liqUIdo 
(mUbões de US$) 

646 
1.792 
1 .900 

134 
47 1 

33 Petrobrás News. (I 15). Jul./ago. 1988. 
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1.685 
1 .680 
2.094 
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A PETROBRAS no 
comércio e no refino de 
petróleo 

FoI no final dos anos 50 que surgtu de fato um mercado 
consumJdor de óleo cru, formado principalmente pelo 

parque de refino da PETROBRÁS e. secundariamente. por 
algumas unidades prtvadas, mercado que dependeu desde 
o trúclo de Importações. Na área comercial. até a formação 
desse mercado. só tinham expressão as atividades de im
portação e distribuição de dertvados, que eram controladas 
por subsldlãrtas das grandes companhias internacionais -

Shell, Essa. Atlantic e TexaCú. O surgimento da FElROBRÁS 
alterou profundamente os perfis tanto dd setor comercial 
quanto do setor de refjno .  

Embora a atividade comercial tenha ficado fora do mono
pól10 estatal. preservando. portanto. os inlteresses das 1rn
portadoras de dertvados e dos fornecedores das refinarias 
prtvadas, o Plano Básico da PETROBRÁS previu a crtação 
do Escrttórto Comercial de Petróleo e Dertvados (ECOPE). 
Este foi o ponto de partida do ramo comercial da companWa. 
cujas atividades foram se tomando cada vez mais abran
gentes e complexas. Em primeiro lugar. coube ao Escrttórto 
cuidar dos contratos de fornec1rnento de óleo cru para as 
refmarlas da empresa. atribuição que foi ampliada. através 
do Decreto n' 53.337 de 23 de dezembro de 1963, quando 
foi atribuído ã PETROBRÁS o encargo de negociar também 
a compra de petróleo para abastecer as refinarias prtvadas. 
O mesmo decreto deternúnou ainda que caberta unicamente 
ã PETROBRÁS cuidar das 1rnportações de dertvados neces
sártos ã complementação da produção interna. o que trans
formou as companhias estrangeiras em meras distribuidoras 
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de derivados. Além disso, também em 1963, foi criado, 
dentro do ECOPE, o Escritório de Distribuição de Produtos 
de Petróleo (EDIPE), que ficou com as tarefas de distribuição 
que a PETROBRÁS vinha desenvolvendo desde 1962. 

A refo'rma. adm1n1síratlva da PETROBRÁS, deslanchada 
em 1965, transformou o ECOPE em Departamento Comer
cial (DECOMl, composto de três d1v1sões básicas: suprimen
to, distribuição e comêrcio externo. A divisão de suprimen
tos ficou encarregada de programar as entregas de petróleo 
bruto às reflnartas e de derivados aos distribuidores, con
forme quota fixada pelo CNP. Vale detalhar que essa ativi
dade consistia na entrega lisica de produtos que eram 
faturados pelo preço que o CNP determinava, não havendo, 
portanto, a rigor, atividades de compra e venda de produtos. 
Assim sendo, a atividade comercial propriamente dita es
tava concentrada nas divisões de distribuição e comércio 
externo. 

A d1v1são de distribuição, que absorveu as atribuições do 
EDlPE, f01 transformada em 1967 em superintendência 
subord1nada ao DECOM. Quatro anos mais tarde, toda essa 
at1v1dade foi transferida para a BR-Distribuidora, que então 
era criada. Nessa época, a PETROBRÁS Já era a terceira 
distribuidora do país, e sua participação no mercado de 
derivados seguia bem próxima de suas principais concor
rentes; a Shell e a Esso (WImmer & Caldas, 1977. p. 340). 

A divisão de comércio exterior - cujas atribuições eram, 
antes da departamental!zação, da responsabilidade de um 
setor do ECOPE - ficou com a incumbência de negociar os 
contratos para Importar e exportar petróleo e derivados. No 
caso da exportação, essa atividade foi sempre desenvoMda 
com o objetivo de resolver os desequllibrios que se vertftca
ram na estrutura de refino da companhia ou do mercado 
consumidor interno. Vale notar que essa at1v1dade foi 1n1-
ciada no ECOPE, nos anos 50, quando se vertftcou que a 
reftnarta de Cubatão, a maior da empresa na época, não 
estava em condições de processar o petróleo baiano e que o 
mercado consumidor não poderia absorver o óleo combus
tível produzido a partir desse óleo. O alto ponto de fluidez 
do petróleo baiano, que é um óleo de alto teor parafin1co, e 
seu grau elevado de sal1n1dade ex1gIa.m equipamentos es-
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peclahnente adaptados que não existiam no país. Assim, foi 
montado um esquema para exportar esses produtos, para 
os EUA prlnclpahnente, e Importar petróleo e óleo combus
tível com características compatíveis com os equtpamentos 
existentes. Esse procedimento se estendell até 1964. 

Vale notar que foi na década de 70 - quanqJ.o a PEmOBRÁS 
começou a operar na ârea de exploraçã<i de petróleo no 
exterior, via subsldiàrla BRASPETRO - q4e a estratégia. de 
vincular as exportações brasileiras ã Importação de petróleo 
bruto, já tentada por ln1clatlva do governo Castelo Branco, 
começou a frutificar. O que Inegavelmente favoreceu o 
sucesso da empreitada foi o surgimento de companhias 
estatais dos países produtores de petróleo que estavam 
Interessadas em acabar com a Intermediação das mcyors na 
venda do petróleo extraído de seus respectivos subsolos. Na 
condução e no fortalecimento dessa política de contraparti
da entre compra de petróleo e venda de produtos braslleiros 
estiveram envolvidos técnicos-chave oriundos do DECOM. 
Esse processo culminou com a criação da PETROBRÁS 
Internacional (INTERBRÁSI . em 1 976. Neste ínterim, entre 
a criação das duas subsldiàrlas. os quadros oriundos do 
DECOM começaram também a ser nomeados para chefiar 
e assessorar os escritórios da PETROBAAS no exterior, 
cargos que eram anteriormente preenchidos por técnicos do 
Departamento Industrial (DEPIN) . Desse modo, a atividade 
de contratar a compra de petróleo bruto ni;> exterior passou 
a ser desenvolvida em estreita artiCUlação! ent;re o DECOM, 
a INTERBRÁS e os escritórios da PETRO/3RAS menclona
dos . 1  

Ao contràrlo das atividades de importaÇão de petróleo e 
da distribUição de derivados, o refino de petróleo no Brasll 
tornou-se monopóllo da União pela Lei n' 2.004, em 3 de 
outubro de 1953. Foram preservadas as concessões priva
das previamente autorizadas, no entanto com a ressalva de 
que nào poderiam expandir-se.2 Portanto ; a médio prazo, o 
refino de petróleo no Brasll estava destinado a se tornar uma 
atividade quase exclusiva da PETROBRÁS. Foi o que efeti
vamente ocorreu, pois hoje subsistem apenas duas 
pequeníssimas unidades sob controle do capital privado 
nacional - a Iplranga, no Rio Grande do Sul, e a refinaria 
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de Mangulnhos, no Rio de Janeiro. As quatro demais 
concesslonártas foram adqu1r1das pela PETROBRÁS no 1ní
cio da década de 70, sendo que duas foram incorporadas ao 
parque industrial da companWa e as outras foram desatl
vadas (ver Anexo). Quanto ao conjunto industrial do CNP 
(Mataripe e as obras de Cubatão), este passou à companhia 
logo que ela começou a operar. 

Como uma atividade derivada do setor de refino, a 
PETROBRÁS investiu no campo da indústria petroquím1ca 
até a criação de sua subsldiárta PETROQUISA. Até 1968, a 
PETROBRÁS tratou tanto da obtenção de produtos petro
quím1cos básicos ou de primeira geração, como o eteno e o 
propeno, quanto da elaboração de produtos petroquím1cos 
intermediártos (estlreno, amônia etc.) e finais como a bor
racha sintética. A fabricação desses produtos, cuja situação 
perante o monopólio só se deftnlu nos anos 50, começou a 
ser desenvolvida pela companhia em unidades que foram 
sendo acopladas ãs reftnartas. A atuação da PETROBRÁS 
nessa ârea teve dois objetivos: 1) aproveitar eventuais resí
duos (gases, por exemplo) obtidos na produção de derivados; 
e 2) substituir importaçôes, produzindo-os tanto para 
consumo próprio como para serem utilizados pelas primei
ras indústrias petroquím1cas privadas, surgidas no pais 
depois da II Guerra MWld1al. Criada a PETROQUISA. a 
Fábrica de Borracha Sintética (FABOR) e a Fábrica de 
Fert1l1zantes (FAFERl, pertencentes à PETROBRÁS, pas
saram a compor o patr1mônio da nova companhia. 

Na estrutura organiZacional da companlúa que vigorou 
até 1965, a área de refino estava constituída por unidades 
operacionais - reflnar1as, fábricas de asfalto e de produtos 
petroquimlcos - que se relacionavam diretamente com a 
Diretoria Executiva, através de superintendentes próprios 
ou das unidades :J.ue haviam sido acopladas adrn1nls
tratlvamente. Como órgãos de assessoramento técnico e 
planejamento, existiam a Assessoria de Refinação (AREF1) 
e a Asslsténcia de Indústrias Petroquím1cas. 

No governo Castelo Branco, no entanto, a PETROBAAs se 
reorganizou adotando, entre outras medidas, a decisão de 
criar departamentos para suas âreas-fins (refino, trans
porte, exploração e produção, comérCiO). Com a departa-
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mentalização da companhia, as unidades operacionais 
mencionadas no pacágcafo anteclor passaram a Integrar o 
Departamento Industrial (DEPIN) , que passou a fazer o 
conlato com as instânCIas supeclores. Já em 1968, as 
unidades petroquímJ.cas focam desmembradas do DEPIN e 
passaram à PElRogmSA. I 

6,1 Lidando com o mercado lnternacloJUd 

Como vimos, no setor comercial da PE'IROBRAs a área de 
comércio exteclor foi a pclmelca a se estruturar. Ao lado 
disso, começava a evoluir a prática de negociação dos 
contratos de compra e venda de óleo cru e declvados no 
exteclor. Desde o inicio, o CNP colocou à disposição da 
companhia Instrumentos que deveclam auxiliá-la na tarefa. 
No enlanto, essa evolução dependeu multo mais de mudan
ças sofcldas pelo mercado internacional. 

Nos pclme1ros anos de sua existéncla, a PETROBRAs, 
apesar de ser praticamente a maior compradoru de óleo no 
Brasil, tinha grandes dlftculdades para negocia os contra
tos de forneclmento de que necessllava. As razÕf's para Isso 
ecam václas: a falia de expeclêncla dos seus 'Iuadros na área; 
a ausência de Informações sobre a compaPhia no exteclor; 
a tradição das refinarias prtvadas em matérta de contratos 
de fornecimento etc. Entretanto, o que mais dlftcullava a 
companhia era o controle do mercado de petróleo pelas 
companhias que dominavam as prtnclpais áreas produtoras 
de óleo e conseguiam através de acordo entre elas, manter 
eslabiUzado o nível de preços no mercado internacional. 

Até 1 959, a PETROBRÁS praticamente Só celebrava 
contratos de longo prazo com as grandes companhias que 
dominavam o mercado Internaclonal.3 No enlanto, esse 
quadro começou a mudar em decorrência do aumento 
expressivo da oferla de petróleo, devido às novas descober
las efetuadas por companhias norte-ajneclcanas Inde
pendentes, após a crtse no Ortente Méicuo em 1957. A 
sItuação de cclse foi superada antes do esperado, o que 
tornou os preços mais flexíveis. O mercado deCididamente 
tornara-se favorável ao comprador. e nesse contexto os 
negociadores da PETROBRÁS tiveram a oportunidade de 
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obter óleo sob condições mais vantajosas para a companhia. 
A diverslftcação de fontes de suprlmento tornou possível ã 
empresa efetuar, a partir de 1960, "compras a curto prazo, 
nas quais foram obtidos preços consideravelmente mais 
baixos do que até então alcançados em contratos de longa 
duração".4 

Exatamente nessa época o CNP começou a conferir à 
companhia o controle sobre a Importação dos seguintes 
derivados: GLP, óleo combustivel e óleo diesel. Essa tendên
cia tinha embutidas tanto a idéia de que era necessárto 
tornar a posição da PE1ROBRÃS mais forte no exterior 
quanto a intenção mais Imediata de resolver problemas 
específicos do abastecimento interno de derivados, gerados, 
entre outras razões, pelas caracteristlcas do óleo de produ
ção nacional e pelos limites técnicos da atividade de refino 
no pais. No caso do óleo combustivel derivado do petróleo 
baiano, por exemplo, o objetivo era contornar, via exporta
ção e Importação de petróleo e derivados, a lnadaptação dos 
equipamentos consumidores desse tipo de combustivel ao 
seu alto ponto de fluidez. Através de operações comerciais, 
la-se garantindo a posição da PETROBRÁS no conjunto da 
demanda interna de óleo combustível. Note-se que, nesse 
processo, a companhia conseguiu dar maior flexibilidade a 
seu suprlmento de óleo e derivados. Em 1959, por exemplo, 
a PE1ROBRÁS pôde vincular a Importação de óleo combus
tivel à exportação de petróleo baiano.5 

A execução do monopólio sobre a Importação de petróleo 
e derivados pela PETROBRÁS marca o ápice dessa política. 
A partir de então, as antigas distribuidoras de derivados e 
as refinarias particulares foram obrigadas a restringir suas 
atividades ao mercado interno. 

É preciSO salientar que se, por um lado, a medida veio 
ratlftcar a tendência do CNP de não conferir mais às dis
tribuidoras autorizações para Importação de derivados - à 
medida que a PE1ROBRÁS ia assumindo de fato sua posição 
de empresa dominante no refino - por outro, essa decisão 
antecipava a assunção desse posto pela PE1ROBRÃS por
que, através da via comercial, ela passou a abastecer o 
mercado interno com alguns produtos que ela ainda não 
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produzia ou fabricava em pequenas quantidades (combus
tível para jato, lubrlficantes etc.).6 

Com referência às refmarlas privadas, a decisão permitiu 
uma redução muito rápida e slgnlficativa nqs preços do óleo 
que consumiam. Alêm disso, embora o cons�o de petróleo 
dessas re�arIas tendesse a ser Inslgnlficapte frente ao da 
PE1ROBRAS, a unidade de comando nas inegoclações re
presentou na época uma boa economia de divisas para o 
país. 7  

A maíor e mais recente mudança no padrão de negociação 
da PE1ROBRÁS ocorreu na década de 70, quando a empresa 
intensificou suas compras de petróleo Junto às companhias 
estatais que estavam sendo criadas nos países produtores 
de petróleo. O surgimento dessas companhias está as
sociado no piano Internacional a todo um processo de 
transformações na indústria do petróleo, por sua vez llgadas 
a duas questões básicas: a) o problema da tendência 
progressiva à redução de preços do petróleo no mercado 
internacional, verlficada durante toda a década de 60; e b) 
a associação cada vez mais acentuada entre petróleo e 
conflito árabe-Israelense (Costa et alil, 1977. p .  325-36). 

Foi com o surgimento das companhias estatais dos países 
árabes que a PETROBRÁS encontrou espaço para concreti
zar uma Intenção sempre recorrente da parte do governo 
federal, já expressa nos consideranda do �creto que dele
gou à PE1ROBRÁS a execução do monopõ o da Importação 
de petróleo e derivados: fazer desse mono óllo "um meca
nismo valioso para promover o incremento f a dlversiflcação 
das exportações brasUeiras, seja de matélias-primas, seja 
de produtos industrializados ( . . .  ) " .  Note-se que o governo 
Castelo, através de um decreto, tentou incrementar as 
exportações por essa via. determinando que 20% das com
pras de petróleo fossem vinculados a exportações brasileiras 
de produtos agricolas . Esse mecanIsmo não obteve o êxito 
esperado porque naquela época os vende<t1ores de petróleo 
eram as majors. que não tinham Interesse em comerciar 
outros produtos que não este. Já com o aparecimento das 
companhias estatais dos países exportadores de petróleo. o 
panorama alterou-se substancialmente. Segundo Carlos 
Sant'Anna. na época superintendente do DECOM, o novo 
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panorama que se esboçou foi o seguinte: "( . . .  ) a partir de 
meados da década de 70. 75 - apesar de o mercado ser do 
vendedor - .  acontece que esses Estados produtores tinham 
a necessidade de mercados novos. de fazer contato direto 
com os consunudores finais. Substituindo as multlnaclo
nals. (, . .  1 Então. esses Estados produtores queriam se 
aproximar dos clientes novos e ofereciam vantagens. E a 
vantagem era essa. "8 

6.2 A maior distribuidora do pats 

A Idéia de incltúr a distribuição de derivados no monopólio 
estatal não vingou durante as discussões no Congresso que 
levaram à LeI n2 2.004/53. Apesar de outras investidas 
terem ocorrido. a última na Constituinte de 1988. a ativi
dade foi deixada fora do dominlo do monopólio. Entretanto. 
a PE1ROBRAs acabou se estabelecendo na área em 1962. 
por injunções políticas. 

Até então. a empresa demonstrara que não tinha interes
se imediato em entrar na distribuiÇão. quer sob o regime de 
monopólio. quer no de livre concorrência. Em 1956. chama
da a opinar sobre um projeto de extensão do monopólio à 
distribuição de derivados. a companhia. através de seu 
presidente. general Jana.ty Nunes, considerou não ser reco
mendável "no momento" a aprovação da proposta. Dois anos 
mais tarde, a PE1ROBRÁS considerou satisfatória a solução 
dada para o fornecimento de óleo combustível de procedên
cia nacJonal - produzido com o petróleo baiano pelas suas 
refinarias - à Compa:nh1a Siderúrgica Nacional. através da 
intermediação da Esso.9 

Quatro anos depois. o chefe do ECOPE considerava ainda 
prematura qualquer lnIcJatlva nessa área. Em primeiro 
lugar, porque Isso poderia representar desvio de recursos de 
áreas incluídas no monopólio para investimento em infra
estrutura de distribuição, de que a companhia não dispu
nha. Em segundo lugar, porque quem mais reivindicava a 
entrada da PE1ROBRÁS na distribuição eram órgãos do 
governo e autarquias que - dizia ele. pela sua vlvêncJa na 
área e pela sua experléncJa de negocJador com esses preten
dentes - eram impontuais no pagamento às distribuidoras 
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estrangeiras e pretendiam obter preços e prazos especiais 
na compra dos derlvados à PETROBRÁS. Contra essa pos
tura da empresa, expressa na opinião do seu técnico mais 
graduado. colocou -se Francisco Mangabeira. nomeado em 
janeiro de 1962 presidente da PETROBRÁS. O novo presi
dente considerou inconsistente os argum�ntos de seu su
bordinado e determinou, num primeiro rfomento. que o 
ECOPE atendesse à autorização especial , que a Marinha 
acabara de obter junto ao Consellio Nacl�nal do Petróleo, 
para que a PETROBRÁS lhe fornecesse óleo combustível a 
preço Idêntico àquele cobrado pelas distribuidoras es
trangeiras. É necessárlo esclarecer que, ao que tudo Indica. 
o diferencial a mais que o ECOPE prettndia cobrar da 
Marinha estava relacionado a regras de Is�nção do Imposto 
único que Independiam da vontade da empresa. 10 

Num segundo momento, Mangabeira tluscou apolo no 
Conselho Nacional do Petróleo, na figura de seu presidente 
Carlos Meirelles. para aprovar duas resoluções. A primeira, 
regulamentando a distribuição de dertvados, pela PETROBRÁS. 
como distribuidora. aos órgãos governamentais e sociedades 
de economia mista. A segunda. autorizando a PETROBRÁS 
a exercer a atiVidade de distribuição. em !1rosso. de derlva
dos em todo o território nacional. I I  

Note-se que os critérios de decisão adotados na gestão 
Mangabeira provocaram uma insatisfação sem precedentes 
por parte do staJf da companhia que, em maio de 1962, 
aderiu em massa à assinatura de um manifesto exigindo a 
exoneração do mesmo. Apoiado na força que os sindicatos 
de trabalhadores tlnhamJunto ao governo Goulart, Manga
beira afastou os técnicos envolVidos, mas passou a depender 
do apolo dos sindicalJstas para se manter. 12 Em melo a todo 
esse processo. o chefe do ECOPE foi destituído do cargo por 
opor resistência às determinações do presIdente Mangabei
ra (Mangabeira. 1964. p. 106-7; & Smith. 1978. p. 157). 

Como último ato de sua geslão. Franelsco Mangabeira 
conseguiu a aprovação da diretoria e do Conselho de 
AdmJn1stração da companhia para a Criação do Escritório 
de Derivados de Petróleo (EDIPE). Ao longo de todo esse 
processo. que se concluiu com o EDIPE. Mangabeira contou 
com o particular apolo dos dois rn1n1stros da Viação do 
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governo Gou1art durante sua gestão na PETROBRÁS, Virgí-
110 Távora e João Mangabeira (Mangabeira, 1964. p. 108). 

Três anos mais tarde, após o movimento de 64, o primeiro 
superintendente do recém-criado DECOM repetiu, em uma 
palestra aos alunos do curso de refinação do CENAP, o 
principal argumento que levou o antigo ECOPE a resistir à 
entrada da empresa na atividade cUstrlbuidora e acrescen
tou outro muito importante. Segundo ele, nào estavam 
atencUdos na época dois pré-requisitos básicos: em primeiro 
lugar, a existência de recursos cUsporuveis que pudessem 
ser desviados da área do monopólio onde só à PETROBRÁS 
competia investir; e em segundo, a escala do empreendi
mento que para ser lucrativo deveria "começar em ponto 
grande" [Barros, 1965. p. 242-3). 

No entanto, a decisão de entrar na distribuição Já fora 
posta em prática com a montagem do EDIPE e a celebração 
de outros contratos entre a PETROBRÁS e órgãos governa
mentais durante o ano de 1963 e Melo de 1964. Nessas 
circunstâncias, o superintendente Emerson Serbeto de Bar
ros concluiu: "Agora não há recuar; a única solução é 
crescer rapidamente, para atingir aquele grau de rendimen
to econômico que torna lucrativa a distrlbuIção ( . . .  ) crescer 
( . . .  ) investindo nessa área apenas aqueles recursos pela 
distribuição gerados ( . . .  ) .  Em 1964, no ano anterior à pales
tra, a PETROBRÁS detinha 5,2% do mercado de dis
tribuição, enquanto a Shell e a Esso, 36,5% e 27,2% 
respectivamente (Wimmer & Caldas, 1977. p. 338). 

Para atacar o problema do crescimento, segundo Os prin
cípios enunciados por Serbeto de Barros, o Conselho de 
Administração da empresa aprovou, em meados de 1 965, 
as Diretrizes da Política Comercial de Distribuição. A apli
cação dessas diretrizes resultou em investimentos da em
presa nesse novo ramo de operação que passou então a 
crescer paulatinamente, com a expansão gradativa dos 
índices de participação da PETROBRÁS no mercado de 
derivados (Wimmer & Caldas, 1977. p. 338). 

De fato, a participação da companhia no ramo da cUs
trlbuição passou de l00Ál em 1965 para 21% em 197 1 ,  às 
vésperas da fonnação da subsidiárta BR, e as vendas de 
derivados experimentaram um Incremento da ordem de 
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87,4% entre 1965 e 1968, e de 50,7% no penodo 1969 e 
1 971 (W1mmer & Caldas, 1977, p, 339-40), Para suportar 
esse crescimento o DECOM se reestruturou internamente 
em 1 967, criando a Superintendência de Distribuição 
(SUDIS11. 

Vale acrescentar que a criação da BR-D!trlbuldOra, me
dida que consolidou a presença da PETRO RÁS na área, foi 
uma decisão que encontrou também reslst ncia na empre
sa, alêm de oposição forte na área m1n1stertal a que a 
PETROBRÁS estava legalmente submetida. No m1n1stêrlo, a 
Idéia era reprovada pelo m1nIstro das Minas e Energia, 
Antônio Dias Leite, que perdeu a batalha para o general 
GeIsel, então presidente da companhia. Dentro da PE'lROBRÁS, 
quando a questão foi apresentada pelo diretor Shigeald 
Uek!, houve preferência por lUna solução menos drástica, 
que resguardasse política e economicamente por mais al
gum tempo a atividade no interior da companhia. Nessa 
linha de raciocínio a solução seria criar primeiro um depar
tamento de distribuição na PETROBRÁS e mais tarde im
plementar o projeto da subsidiária. No entanto, Geisel e seu 
diretor fizeram prevalecer a alternativa que defendiam. Se
gundo o superintendente do DECOM na época, Carlos 
Sant'Anna, a resistência dentro da empresa foi bastante 
atenuada pelo trabalho de convencimento que o diretor Uek! 
desenvolveu durante dois anos Junto ao ,stalf da compa
nhia.13 

Por último resta registrar que um an� depois de sua 
criação a BR empatou com a Esso - prtrrielra colocada no 
ranking do mercado distribuidor - e pouco depois assumiu 
uma liderança Incontestável no ramo. 

6.3 A meta do refino 

A auto-suficiência na produção de derivados passou a ser 
uma meta claramente perseguida pelos gO\fernos brasileiros 
na gestão do presidente Eurico Dutra. Esse foi, sem dúvida, 
um dos pontos fundamentais de toda a dlscus,são que 
desaguou na criação da PETROBRÁS. No entanto, foi só no 
governo Juscelino Kubitschek que se criaram condições 
propícias para que o problema fosse atacado. Isso porque 
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foi na adm1n1stração JK que a PE1ROBRÁS começou a 
projetar sua expansão no refino com este objetivo, através 
de sua Assessoria Econômica, e que tal planejamento se 
consol1dou num plano governamental. Até então, a compa
nhia se viu envolvida com a conclusão das obras de Cubatão 
e o lnlCio de seu funCionamento. Nos dois primeiros anos de 
sua existênCia a PE1ROBRÁS passou por várias dificul
dades para sobreviver e se organizar Internamente. A gestão 
do general Artur Levy, presidente da empresa no governo 
Café FIlho, foi totalmente dedicada a garantir a sobrevivên
Cia política e financeira da PE1ROBRÁS e a concluir o 
projeto da primeira grande reftnarta do país. 

Os investimentos previstos pelo plano de metas para as 
áreas de bens de produção e bens de consumo durável foram 
acompanhados e amparados pelos investimentos públ1cos 
no segmento da Infra-estrutura: energia, transporte etc. O 
petróleo foi então objeto de duas das metas do famoso plano 
de Juscel1no, sendo uma delas específica para refino. Note
se porém que as metas do petróleo foram na verdade a 
consolidação de um programa que a Assessoria Económica 
da PETROBRÁS jã vinha elaborando e que apresentara ao 
Conselho do Desenvolvimento, órgão encarregado de es
tudar e propor reajustes ao plano anunCiado por JK em sua 
campanha.14 Desta forma, a meta número 4 previa grande 
crescImento da capaCidade de refino da PE1ROBRÁS com 
vistas à auto-suficiênCia, ou seja, um acréscimo de 200 mil 
barris/dia à produção extstente. Do total orçado pela 
PE1ROBRÁS para cumprir os objetivos fixados no plano, o 
refino representava 2 1%, sendo que, com a inclusão dos 
outros investimentos derivados dessa expansão (transporte, 
oleodutos e indústria petroqU1m1caJ , o peso global chegava 
a 30%.10 

Para real1zar o programa do petróleo, a PE'IROBRÁS 
preCisou de recursos adicionais. Neste sentido, o esquema 
de captar recursos via imposto único, que desde a criação 
da empresa vinha contribuindo para a formação de seu 
capital, foI reformulado e reforçado, após alentado estudo 
real1za.do por um grupo de trabalho designado pelo Conselho 
do Desenvolvilnento. Neste grupo tomaram parte represen
tantes de diversos órgãos do governo, sendo a PE1ROBRÁS 
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representada por Heitor LIma Rocha. então chefe da Asses
soria Econõmlca. Seis meses depois de concluído o trabalho. 
o anteprojeto que dele resultou foi aprovado no Congresso 
- Decreto-lei n' 2.795 de 27 de novembro de 1956 - e 
determinou. em primeiro lugar. que foss� prorrogado até 
1961 o prazo de participação da empresa 1).0 arrecadado; e 
em segundo. estabeleceu que o imposto ! passaria a ser 
ad-valorem. de modo a garantir a manuteqção de um dife
rencial constante entre os derivados de pr9dução nacional 
e os Importados. a salvo das pressões Inflaclonártas que se 
Vinham veliftcando. 16 

No detalhamento dado pelo Conselho do Desenvolvimento 
à meta do refino estava prevista a necessidade de compra 
de equipamentos no exterior. não se frujendo nenhuma 
menção a qualquer programa de substltuilções de impor
tações nessa área de bens de capital. No entantto. a PETROBRÁS 
acabou adotando tal política. que forlaleceu um grupo de 
indústrias nacionais reunidas na Associação Brasileira para 
o Desenvolvimento das Indústrias de Base (ABDIB) . Na 
verdade. a origem dessa associação. formada em 5 de maio 
de 1955 pela Cobrasma. Bardella. Dedini. V1llares. Pirati
ninga e Cavallarl. está Intimamente ligada aos primeiros 
Investimentos da PE1ROBRÂS na área do refino. Na forma
ção da ABDIB deve-se ressaltar o Importante papel dos 
técnicos da PETROBRÁS. que procuraram a iniciativa pri
vada e ofereceram aos mais interessados e capacitados 
adiantamentos sobre as encomendas. o que motivou o 
empresariado privado a se organizar naqu(jla associação. 17 

Vale acrescentar que no aspecto referente á obtenção de 
divisas para Importar equipamentos e conttatar assistência 
têcnica estrangeira. a PE1ROBRAs contou. com um esque
ma automático que já estava em funciqnamento desde 
fevereiro de 1 955. Segundo esse esquema. eram creditados 
mensalmente á empresa. pelo Banco do Brabil. cerca de 80% 
das economias de divisas proporcionadas peJas atividades 
petrolíferas nacionais. 18 

Em diversos documentos produzidos na época da elabo
ração e execução do plano de metas mencionou-se a Inten
ção de construir uma. duas e até trés refinarias. sempre no 
Centro-Sul do país. para substituir as importações de deJi-



vados por produção nacional .  De fato, a Assessoria Econô
mica da PE1ROBRÁS vinha estudando várias possibilidades 
para a resolução do problema. Contudo, o que fol implemen
tado no governo JK ficou aquém do projetado, em termos de 
capacidade instalada, e só se construiu uma nova reflnarta. 
Na verdade, construiu-se a refinaria Duque de CaxIas (REDUCl, 
no Rio de Janeiro, com capacidade prevista de 90 mil barris 
por dia, e ampUaram -se as refinarias de Matartpe e Cubatão, 
para produzlrem, respectivamente, mais 37 mil e 55 mil 
barris diários. 19 

A REDUC foi a pr1me1m re6nar1a construída pela PEIRoBRÂS, 
e seu projeto trouxe para o Brasil o processo de fraciona
mento de petróleo mais moderno existente - o craqueamen
to catalitico - ,  que produz em maior quantidade e quaUdade 
derivados médios e leves, tão prlorltãrlos na estrutura de 
consumo do país até hoje. A elaboração do projeto ficou a 
cargo da Foster Weeler Corporation. Em 1956 tiveram lIúcio 
os estudos prel1m1nares e no ano segulnte foi definida a 
compra do terreno para a futura refinaria. Nessa ocasião a 
concepção inicial do projeto foi modificada para que a 
reftnarla pudesse produzlr mais matérias-primas petroquí
micas que pudessem abastecer uma fábrica de borracha 
sintética que a PE1ROBRÁS decidiu implantar próximo a 
sua nova unidade de refino. Em setembro de 1961 a refina
ria começou a operar, embora o término de sua construção 
só tenha ocorrido em abril de 1962. O projeto da REDUC 
sofreu atraso em relação aos prazos previstos.2o Mesmo sem 
a reflnarta estar concluída, o presidente Juscelino decidiu 
inaugurá-la poucos dias antes de deixar o governo. Esse 
episódio ficou bem marcado na memória dos técnicos da 
empresa, que contam as "duas inaugurações" da REDUC. 
A de JK ocorreu em 20 de janeiro de 1 96 1 ,  quando só os 
equipamentos auxiliares estavam prontos para operar." 

No caso das ampUações de Matartpe e Cubatão, a nova 
capacidade de produção foi-se elevando por etapas, até que 
no ano de 1960 foi atingida a previsão fixada. 

Em 196 1 ,  um dos dois aspectos que caracterizam a 
auto-suficiência de um país na produção de derivados 
começou a se verificar: foi nesse ano que, pela primeira vez, 
a capacidade instalada do parque de refino brasileiro supe-
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rou o consumo. Daí em diante. essa capacidade tendeu a 
crescer acima do consumo. partlcuIannente na década de 
70. quando a PE1ROBRÁS ampliou bastante sua capaci
dade de refino. Depois da REDUC. a PE1ROBRÁS construiu 
cinco novas unidades de refino. amplJou çonstantemente 
suas unidades e Incorporou duas unidades prtvadas a seu 
parque de refino no início dos anos 70. 

Restava diversificar a produção de dertvados de modo a 
cobrtr todas as necessidades do mercado. o que ocorreu na 
segunda metade da década de 60 e nos anos 70 com o 
Incremento da produção de óleos combustivels. GLP e 
combustivel para jato. No caso dos dertvados de maior 
volume de consumo - gasolina. querosene. diesel. óleo 
combustivel. solventes e asfalto - a produção nacional já 
atingia praticamente 1000/0 em 1964 (Oddone. 1965. p. 221) .  

Vale acrescentar que depois de atingido aquele marco de 
196 1 .  a empresa passou a perseguir outro objetivo que 
consolidou a meta da auto-suficiência: tornar o abas
tecimento reglonal!zado. Assim o planejamento das novas 
unidades da PE1ROBRÁS. construídas depois da REDUC. 
passou a levar em conta o atendimento a um mercado mais 
regional. Tal tendência se revelou nos estudos que precede
ram a construção das refinarias Gabrtel Passos (REGAP) e 
Alberto Pasqual1ni (REFAP) . "A REGAP Já apresentava es
quema de refino voltado para o abastecimento de um mer
cado mais regional que nacional. Isto é. grande parte do 
territórto de Minas. Goiás e Brasília. apesar de sua cons
trução ter sido programada em 1962. á luz de um estudo de 
âmbito nacional em que a PE1ROBRÁS formulou a projeção 
do consumo de dertvados para 1967. tanto naquela região 
como no Sul do país. Sob a mesma ortentação. a REFAP 
destinava-se também a cobrir o aumento regional da de
manda de dertvados no Sul do país. ocasionado prtnclpal
mente pela Implantação da Indústrial pesada. pela 
mecanização da lavoura e pelo intenso desenvolvimento da 
frota motorizada." O mesmo tipo de enfoque norteou os 
projetos das três mais recentes refinarias da empresa: a 
refinaria do Planalto Paulista (REPLAN). a refinaria Presi
dente Getúlio Vargas (REPAR) e a refinaria Henrtque Lage 
(REVAP). Vale acrescentar que à medida que essa tendência 
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foi-se acentuando. os esquemas de refino também foram-se 
reglonalizando (Martins. 1977. p. 294). 

Por fim. é válido lembrar que, paralelamente à expansão 
do parque de refino da PETROBRÁS. sobretudo dos anos 60 
em diante, verificou-se uma crescente flexibilidade opera
cional das refinarias. o que lhes pennitiu processar nume
rosas variedades de óleos crus. Com relação à sua linha de 
produtos. a empresa conseguiu diversificà-Ia muito: de 
cinco produtos básicos em 1956. saltou para 20 em 1 966 e 
1 0  anos depois chegou a 29 tipos diferentes (Martins. 1977. 
p. 3 0 1 -6). 

Deste modo. a questão d;i auto-suficiência na produção 
de derivados teve um desfecho. Certamente. a constituição 
do monopól1o sobre o refino executado pela PETROBRÁS 
desagradou o interesse privado nacional e estrangeiro pre
sente no setor petrolífero (refino e comércio de derivados). 
mas foi importante peça nos periodos de crescimento eco
nômico que o país atravessou a partir da segunda metade 
dos anos 50. 

6.4 Notas 

1 " ( ... ) A PETROBRÁS me mandou ali para dentro. para que a política 
da empresa aumentasse seus contatos no mercado externo. porque já 
havta uma tendência de mudança dos agentes comerciais na parte do 
petróleo. Os países produtores estavam entrando agressivamente na 
particJpação do comércJo de petróleo, estavam começando nac:lonalJ
zações de empresas tradic1onais. empresas prtvadas tradlc10naJs que 
operavam nesses países, como a ArgélIa. o Iraque, a Líbla, e esses 
agentes-vendedores :lr1am ser importantes partlclpantes do mercado de 
petróleo. Então Já fOI dentro dessa Idéia de a empresa ter presença no 
extertor. A partJr de ParIs. a partlr de Londres. a empresa mandou o 
pessoal da área comerclal; até então eram suprtdos com o pessoal da 
área Industr1al. eram compradores de equipamento. porque o Brasil 
sempre foi importador - hoje multo menos. não é? Então mudou-se o 
enfoque: '0 pessoal da área comerclal deve partJclpar também dos 
escrttôrtos para a empresa estar lã presente, onde ocorrem os fenômenos 
comerciais. Junto aos produtores do Ortente Médio' ( . . .  ). � Leitão. Edson 
Guelros. Edson Gueiros Leitão (depoimento; 1988). Rio de Janeiro. 
CPOOC·FGVjPETROBRAs-SERCOM, 1988. p. 49-50. Ver também. 
Sant·Anna. Carlos. Carlos Sant'Anna (depoimento; 1988). RIo de JaneI
ro. CPDOC-FGV/PETROBRÁS-SERCOM. 1988. p. 83-5. 

2 Arts. 43. 44 e 45 da leI n" 2.004 de 3 de outubro de 1953. 
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3 "Ela fez um contrato. o pr1metro, foI um contrato de c1nco anos, coisa 
que nAo existe mais hoje. e o contrato foi respeitado. C1nco anos de 
fornec1mento, com preço prefixado.. .  Era um outro mundo naquela 
épocal Os preços do petrôleo eram r1gorosamente ""lAveIs. não tlnhwn 
muita vactação. Nesses pr1melros cinco anos outras re1lnartas foram 
surgtndo. a PETROBRÁS teve necessidade de fazer butros contratos e. 
nos contratos seguintes, a empresa usou a expertén<1-a daquele prtmelro 
contrato: LellAo. Edson Gueiros. op. clt. p. 7. . 

'É. nessa época. em 1958. a PETROBRÁS ainda �antlnha contratos 
de longo prazo, contratos de cInco anos. E esses coht.ratos eram feItos 
com fornecedores tradJc10nals na época. eram ou do Ortente MédJo ou 
da Venezuela. Eram dOIs tipos de fornecedores. era a Esso. que fOInec1a. 
e R Standard OU of CalIfomla. e na ãrea daqUI. Venezuela. fornecia 
também a Esso. que tinha outro nome, naquela época.charnava-se Creole 
Petroleum Company. E outras companhJas de nive1 médJo. como uma 
chwnada Sun 011 Company. E a Shell. 

Esses contratos geralmente eram de trés. até ctnâo anos, totalmente 
diferentes de agora. que são contratos de curto prazo. Tinha um setor 
que examInava esses contratos e municiava o chefe do escrttórto naquela 
época para a negociação ( . . .  ) foi a prtmelra aUV1dade em que comecei a 
me envolver na ãrea Internacional.' Sant'Anna, Carlos. op. clt. p. 10-1. 

4 PETROBRÁS. Relatório das atÚJ!dades de 1 960. Rio de Janeiro, 1961.  
p. 27. 

1\ Idem. Ibidem. 

6 Para a pouca ou nenhuma expressão da produÇllo nac10nal destes 
produtos, ver Oddone, Haylson. Refinação no BrasU. ,Boletlm Técnico da 
PETROBRÁS, Rio de Janeiro. 8(2): 22 1 .  abr./Jun. 1965. 

7 Havta na verdade subfaturamento nos contratos d,8s refinartas prtva
das. Sanl'Anna, op. clt. p. 28-9. 

8 Sant·Anna. Carlos. op. clt. p. 64. 

9 Veja excelente histórtco da aUvidade nos documeqtos transcritos em 
Mangabeira, Francisco. Impertatlsmn, perróleo, Petrobrás. Rio de Janeiro. 
Zahar. 1964. p. 96- 106. . 

10 Idem. Ibidem. 

1 1  Resoluções n' 7, de 5 de setembro de 1963, e n' S. de 6 de dezembro 
de 1963, respecUvamente. 

Em 2 1  de dezembro de 1962, o CNP Já Unha dado autorização especial 
à PETROBRÁS para fornecer der1vados a órgãos governamentals e 
companhlas de economia mista. Antes disso. o CNP concedeu algumas 
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poucas aulDrizaçôes espec1al9 para a PETROBRÁS fornecer dertvados a 
companhias Instaladas no país. Dentre estas, a da Companhla SIderúr
gica Nacional, que acabou sem ser uNU""d •. até a gestão Mangabetra. 
No varejo, a PETROBRÁS Inaugurou em caráter experImenlBl, a� 1962, 
doIs poslDs de serviço, sendo o primeiro em Brasllla e o segundo perto 
de São Paulo. 

12 Ao assumtr a presIdência da PETROBRÁS, FranCISCO Mangabeira 
anuncla:ra que pretendia constituir "uma com1ssAo permanente de re
presentantes de operW1.os, empregados e técnicos, através de seus 
slndlcalDs ( . . .  ) para estar em permanente entendlmenlD com a direção 
( . . .  ) em questão de trabalho, de remuneração, de assIstênCIa e obras 
soctals, de aumenlD da produção e da produtividade da empresa em seus 
diversos selDrcs". Pretendia inclusive elaborar "um projeto de lei, criando 
na PETROBRÁS o cargo de ( ... ) dlrelDr social". A criação da nova diretoria 
não foI adiante, mas fomm organJZadas comissões parttArlas entre 
representantes da empresa e dos trabalhadores em unidades da empre
sa, como na refinaria de Cubatão. 

Este sIstema de "co-gestão" não fOI bem aceIto pelo grupo de �cn1cos 
gerentes da companhla. Segundo vários deles, algumas Uderanças sin
dicais começ8ram a intervir em questões fora do previsto, com o apolo 
da direção. 

Contrtbulu para aumentar a Insatisfação do grupo gerencial da 
companhla o falD de o presidente Mangabeira freqúentemente Ignorar os 
trâm1tes estabelecldos para. Intervir em questões" específicas. como mo
vlmenlação de quadros �cos sem consulla às chefias imediatas. Para 
alguns dos têcn1cos descontentes, o presIdente da companhla agia sob 
1nl1uênCIa dos slndlcalDs. 

Toda essa situação, que colocava também em confronto distintas 
visões de mundo, levou o grupo gerenCIal da companhia a organIZar, em 
maio de 1962, um abaixo-assinado contra o presidente. 

Discorda de parte dessa versão dos falDs o ex-slndlcal1sla Mário Uma, 
que. em conversa com os autores. dcsmentlu a Informação de que os 
slndlcalDs atuassem fora da área das relações de trabalho e assistênCIa. 

Em conversa com os autores. Walter Gomes colocou-se a favor de 
Francisco Mangabeira como administrador. Mas O depolmento do 
slndlcal1sla Geraldo SUvlnO de Oliveira parece-nos mais lsenlD: "Se você 
me perguntar se o Francisco Mangabeira foi um bom administrador. eu 
digo que não .. .  Ele era um professor, não um bom admtn1strador .. .  " 

Devemos acrescentar que este últlmo Julgava, porém, Mangabeira "( . . .  ) 
profundamente democrntico e solidário com o mOvimento dos traba
lhadores ( . . .  )" porque teve a "( . . .  ) lBl Idela da co-gestão na empresa. Ou 
seja, de os trabalhadores poderem participar, através de seus repre-
sentantes, da direção da empresa ( . . .  )". Em CubatAo, segundo ele, a 
comissão parttárla foI organizada "( . . .  ) para decidir sobre casos de 
dlsclpUna, decidir sobre demIssões, dectdlr até sobre promoções de 
empregados" . 
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Sobre a Interferencla de Mangabeira. ver. por exemplo. RibeIro. Ivo de 
Sousa. Ivo de Sousa Ribeiro (depolrOento; 1989). Rio de Janeiro. CPDOC
FGV /PETROBRÃS-SERCOM. fita 3. lado 1 .  Sobre a influêncIa dos sin
dicatos na adm.1ntstração da empresa. ver Vasconcelos, Ivan Mala de. 
Ivan Maia de Vasconcelos (depolrOento; 1 989). Rio d,e JaneIro. CPDOC
FGV/PETROBRÁS-SERCOM. 1990. p. 54-5. Zucca. IAldo Jaccomo. op. 
clt. p. 275-6. 355-6. Campos. Carlos Walter Mar1IIIho. Carlos Walter 
Martnho Campos (depoimento; 1988). Rio de Jane(ro. CPDOC-FGV/
PETROBRÁS-SERCOM. 1988. p. 99-102. Moggl. AntPnlo Seabra. Anto
nIo Seabra Moggl (depoImento; 1 988) . RIo de Janeiro. 
CPDOC-FGV /PETROBRÃS-SERCOM. 

A respeito da proposta de parUclpação dos trabalhadores formulada 
por Mangabeira: Ollvelra. Geraldo Sllvlno. Geraldo Sllvlno de Ollvelra 
(depoimento; 1988). Santos. CPDOC-FGV/PETROBRÁS-SERCOM. 
1989. p. 3 1 .  MangabeIra. Francisco. op. clt. p. 182-6. 

13 Sant'Anna. Carlos. op. clt. p. 74-6. 

14 Dias, José Nazaré Teixeira. José Nazaré Teixeira! Dias (depoimento; 
1988). Rio de Janeiro. CPDOC-FGV/PETROBRÁ$-SERCOM. 1990. 
p. 66-7. 

1150 Brasil. PresIdência da Repúbllca. Conselho do Desenvolvtmento. 
Plano de desenvolvimen1D ecoTlÕmJcO: indústrias de base. Rio de Janeiro. 
1957. p. 332. 

16 Note-se. em prtmelro lugar, que essa diferença não-paga pelo pro
dutor nacional foI computada pela PE1ROBRÁS como parte dos recursos 
reservados para sua expansão. Há que obselVar ainda que. pela Lei n2 
2.795, o mecanismo de fonnação dos preços dos derivados ficou relacio
nado ao custo de cámblo. Note-se que, nesse periodo, embora o custo 
CIF dos dertvados do petróleo (que ê fixado em dólar) tenha-se reduzido. 
isso não se traduziu em baixa dos preços em moeda nacional, pois houve 
reajustes sucessivos da taxa cambial aplIcada ao petro1eo bnlto e seus 
dcrtvados. Portanto. é possível supor que esse mecariismo de desvalort
zação cambial tenha favorecido, via estnJtum de praças. as receitas da 
PETROBRÁS em alguns períodos em que a lei esteve �m "'gor. Prtnclpal
mente ao final do governo JK, provavelmente esse efeIto terá sido muito 
minimizado ou anulado pela defasagem na correção cambial. que só velo 
a ser feIta no governo Jânlo Quadros. 

Sobre a lmportâncla da quota do lmposto unlco e do mecanismo de 
projeção fiscal para a PETROBRÁS nesse período. ver leitão. Edson 
Gueiros. Edson Gueiros Leitão (depoimento; 1988). Rio de Janeiro. 
CPDOC-FGV/PETROBRÁS-SERCOM. 1988. P 2 1 -4. 

17 A respeito da VInculação entre a crtação dessa assocIação e a 
trajetória da pgrnOBRÁS. ver Silva. Antonio Ornas Macedo e PE1ROBRÁS: 
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a consoUdaçao do II1DnDpóIlo estatal e a empresa privada (1953-641_ 
Campinas, Instituto de Economia/Universidade de'Camplnas, 1985. p. 
91-1 12. Sobre a naclona1Jzação de equipamentos, ver p. 202-95. 

18 Brasil. Presidência da República. Conselho do Desenvolvimento. 
Progrwna de metas. Rio de Janeiro, 1958. p. 86- 1 13. t. 2 - Energia e 
Transporte. 

19 Além dos documentos anterionncnte mencionados do Conselho do 
Desenvolvimento, consultou-se Brasil. Conselho do Desenvolvimento. 
Programa de metas. Rio de Janeiro, 1958. p. 80-2. t. I - Introdução. 

20 O relatóI10 de atiVIdades da PETROBRÁS de 1960 atrlbulu o atraso 
na construção "à demora. no defertmento de licenças. na entrega dos 
mateI1aJs necessários e a dJJlculdades na execução das fundaçOes·. 
Assim sendo, preVIa que a pré-operação começaria na segunda qumzena 
de março de 1961. e que o funcionamento da pI1melra unidade (topptng) 
'programado inicialmente para dezembro de 1960", terla lugar, 'BO que 
se espera, em Ilns do pI1rnelro semestre de 1961". PETROBRÁS, op. clt. 
p. 17. 

21 '( . . .  ) AI � que velo o problema do Juscelino com a reftnar1a: ele querla 
Inaugurar a rellnaI1a de qualquer jeito, antes de deixar o governo. De 
modo que, contrariando todo o pessoal da reIlnaI1a, tivemos que marcar 
uma data. em que essas Instala.çOes aUXIlIares, que foram preparadas 
antes, estlvessem prontas ( . . .  ). Teve duas lnauguraçOes. Duas ( . ..  ). Mas 
Juscelino era slmpátlco. Podia. fazer essas coisas ( .. . ).' Levy, Artur. Artur 
Levy (depoimento; 1987). RIo de Janeiro, CPDOC-FGV /PETRO
BRÁS-SERCOM, 1988. p. 283, 291.  
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PETROBRÁS: 
. -organlZaçao e 

subsidiárias 

7.1 Lei e organização 

O
S tennos do debate públ1co e parlameljltar que condu
ziu à aprovação da Lei n" 2.004, em 0111tubro de 1 953, 

ainda constituem Indicações bastante signjficativas para a 
compreensão da históI1a organizacional e pdlitlca da empre
sa. As particularidades desse processo nã� se resumiram 
ao fato de que a fonna da politlca de petróleo aprovada pelo 
Congresso Nacional velo a ser detennlnada por uma cam· 
panha popular, desenvolvida Junto à oplnlãp públ1ca, com
pletamente hostil às fonnulações vindas do Executivo. A 
partir desta perspectiva, podemos ainda Identificar uma 
séI1e de importantes conseqüénclas. 

7.2 A forma da empresa 

Um primeiro aspecto a merecer destaque é a posição da 
empresa relativamente ao mercado tnternaclonal de petró
leo. Sua pI1rnelra função, nos slogans dos ; comícios e nos 
documentos oficiais da campanha O Petrói<10 é Nosso, seria 
a de prover a auto-suflcléncla na produçã,d de petróleo e 
deI1vados, protegendo os recursos naturaJis. os consumi
dores e a economia do país dos efeitos da a�ão

.
predatóI1a e 

corruptora das companhias multlnaclonais. E tmportante 
notar que mesmo um elemento moral não esteve ausente 
dessa perspectiva. Sendo Já bastante conhecida a natural 
estrutura do setor petrolifero e a trajetória politica e econô
mica das multtnaclonais em países subdesenvolvidos, qual-
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quer tipo de concessão explomtórta conflgurarta uma "en
trega" do pais. Por outro lado. dadas as conhecidas debili
dades do capital nacional. qualquer proteção garantida pelo 
Estado à 1n1ciativa prtvada poderta se transfonnar em um 
favorecimento escandaloso. Não restava asslIn outra alter
nativa senão o estabelecimento do monopólio estatal. 

A estrutum da empresa tinha, na verdade. uma IInpor
tânc1a menor diante da necessidade de um absoluto mono
pólio da União. e as prtmetras propostas da campanha sobre 
esse assunto determinavam. na verdade, a crtação de uma 
autarquia. 1 A organização estatal deverta estar preparada 
para enfrentar adversários externos e internos que certa
mente se untrtam na tentativa de destruir esse stgntfl.cativo 
avanço do país na direção de sua autonomia econõmica. 
Uma frase de condenação. emitida pelo CedlJ> de Defesa do 
Petróleo ao projeto da Assessorta Econõmicl de vargas -
por sua relativa flexibilidade acionária - tornou-se célebre: 
"Não pode haver brechas". Capitais prtvados nacionais e 
internacionais não podertam ter qualquer chance de adqut
rtr participação na nova empresa. 

As conseqüências dessa posição de prtncípio foram extre
mamente IInportantes, de Imediato. para a sua composição 
acionária. Mesmo aceitando-se a existência de ações prefe
renciais, que podertam inclusive, nos sucessivos aumentos 
de capital, ultrapassar o l1mtte estabelecido em lei de 50% 
do capital da empresa. foi estabelectda uma sérte de verda
detms exceções legats em favor da PElROBRAs. Ainda que 
a empresa apresentasse preJuizos seguidamente, as ações 
preferenciais jamais se tornartam ações ordinãrtas ou te
rtam direito a voto. Não podertam. além disso. nomear seu 
representante no Conselho Fiscal. ou seu suplente, a que 
tertam direito caso viessem a integraltzar um quinto do 
capital social. como determinava a lei. 

As transferências de ações do capital social pertencentes 
à União ou as subscrtções de aumento de capital não 
podertam dirntnutr o percentual de 51% nas ações ordtná
rtas. A transgressão dessa disposição poderta dar lugar 
inclusive a uma ação popular. Os prtncipais acionistas da 
empresa sertam apenas entidades públicas, cabendo parti
cipação marginal às entidades prtvadas ou pessoas fisicas.2 
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Sua estrutura acionária possuía apenas a fonna própria a 
uma empresa, apresentando uma sérte de especificidades 
destinadas a garantir controle incondicional à União. 

Da mesma forma, tal consideração afetava a constituição 
futura de subsidiárias. O projeto da Assessorta Económlca 
de Vargas previa a constituição de uma hDldtng que adrnl
nlstrarta, num prtmelro plano, as "subsidiárias básicas", 
responsáveis pelas atividades fundamentais de refino, 
transporte, exploração e produção. Nesse caso, deveria 
existir um controle acionário predominante da União. Em 
um segundo plano, estartam as atividades afins, que Irtam 
da produção de equipamentos à expansão em setores não
monopolistas; nesse caso, a participação acionária da União 
vartarta de acordo com as clrcunstánclas. O objetivo clara
mente expresso serta dotar a organização de ampla flexibi
lidade adrntntstrativa para levar adiante suas estratégias 
empresartais.3 As teses vitortosas da campanha do petrôleo 
v1rtam, contudo, a alterar completamente esse projeto, Já 
que em todas as subsldiárlas da PE1ROBRÁS devertam 
prevalecer as disposições mencionadas quanto à composi
ção aclonária.4 

A Imensa tarefa assinada à empresa -I a execução do 
monopólio da exploração, produção, transporte e refino -
deverta ser cumprtda por uma verdadeira fottaleza acionária 
e organizacional: todos os seus elementos devertam estar 
fortemente unidos, já que o combate seria Intenso. 

Um segundo aspecto é a relação estabelecida entre a 
posição de princípio descrita e o julgamento, já consolidado 
na opinião pública desde os anos 3D, acerta da existência 
de petróleo no Brasil. Tomou-se voz correJjlte que a desco
berta do petróleo brasileiro e a auto-suficlêhcla do pais não 
enfrentavam decisivas barreiras geológicas ou têcnlcas, mas 
tão-somente políticas. Definida uma clara vontade política, 
derrotada a conspiração internacional, garantidos os recur
sos financeiros, o petróleo abundante jorr$1a no pais: "Na 
Amazônia, há mais petróleo que água!", a1lnnavam as pu
blicações nacionalistas. É bem verdade que, em 1954, essa 
suposição mostrava-se, a uma prtmelra observação, tão 
razoável quanto a sua antítese. A opinião nacionalista não 
estava, a pliort, equivocada, dado que os magros resultados 

168 



até então obtidos podertam ser razoavelmente creditados às 
d1ftculdades enfrentadas no curso das atiVidades de explo
mção. Esse sentimento, no entanto, associado a algumas 
tentativas infelizes de explomção do petróleo boliviano, vtrIa 
aJogar sobre eventuais at1vtdades internacionais da empre
sa o véu da suspeição. 

As Umltações orçamentãrlas vtrIam a completar esse qua
dro de desestimulo a uma eventual expansão no exterior, 
que a própria LeI n" 2.004 condicionava à existência de 
tratados Internaclonals,s retimndo-a assim do âmbito de 
qualquer consldemção exclusivamente comercial. 

Dessa forma, o núcleo de atiVidades básicas assinadas à 
PETROBRÁS ficava abrigado de qualquer eventualidade. A 
União estaria sempre garantida em sua maioria acionária, 
da maior à menor empresa do grupo, e a competição proi
bida Internamente e Invtabilizada. em termos práticos, no 
exterior. 

Essa construção institucional, correspondente aos prln
cipios nacionalistas do moVimento politico que conduziu à 
sua criação, foi particularmente proveitosa nos primeiros 
anos de exlsténcla da empresa, possibilitando Uma concen
tração de recursos humanos e finance1ros à altum do 
empreendimento. Sua expansão posterior na direção de 
setores afins, contudo, Viria a enfrentar algumas d1ftcul
dades, tanto mais que as exigências do moVimento nacio
nalista se dirigiam no sentido de que tal expansão se 
efetivasse através de nacionalizações adicionais. 

O controle completo sobre o setor de refino estava In1cial
mente Invtabilizado. As refinarias privadas tertam de per
manecer Indefinidamente com a capacidade nominal que a 
lei havia fixado ou teriam de ser totalmente encampadas, Já 
que a PE1ROBRÁS não poderia simplesmente adqu1r1r parte 
das ações. Da mesma mane1m. as pressões do movtmento 
nacionalista se faziam na direção da completa estatlzação 
do transporte marit1mo de longo curso e da distribuição de 
derivados. Em ambos os casos, a solução institucional dada 
à época afastava-se de uma organização do tipo subsld1ár1a.. 
A Frota Nacional de Petroleiros. criada ainda nos tempos do 
CNP. permanece até hoje ligada ao Departamento de Trans
portes e a distribuição de derivados funcionou primeiro 
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como Escrttórto de Comercialização. depois como Superin
tendência de Dlstrtbuição - ligada ao Departamento Co
mercial - .  atê o lrúcio da dêcada de 70. quando foi crtada 
a BR-Distrtbuidora. uma empresa subsldiárla.6 

Exantlnando-se ainda o aspecto da prod�ção de equipa
mentos para a Indústrta de petróleo. a PEltROBRÃS via-se 
na completa Impossibilidade de participar 110 setor. Todo o 
mecanismo de estimulo à produção nacional de equipamen
tos e à geração de tecnologia teve de se limitar a Ullla política 
de compras - articulada em conjunto com associações 
Industrtais - e á Infonnalidade. pelo menos inicial, na 
transferência de krww-how entre empresa e fornecedores.? 

Os tennos do Plano de Organização dos Serviços Básicos 
da PETROBRÁS. elaborado por Hélio Beltrão ainda no CNP. 
já refletiam esses Impasses.8 A Lei n" 2.004 falava inequi
vocamente em subsidiárias e em empresa holding; a flexibi
lidade administrativa correlata deverta também estar 
presente em seu plano de organização. No entanto. como 
organizar a empresa se "ponderáveis razões" Impediam. de 
Imediato. sua divisão em empresas subsidiárias? Como dar 
a função de geradora de estratégias empresartais a Ullla 
direção executiva ocupada com a gestão diárta das vártas 
unidades? (Beltrão. 1955). 

A fonna organizacional afinal colocada em prática estru
turava-se segundo uma distinção entre atividades-meio e 
atividades-fim. as primeiras realizadas pelos vártos serviços 
especializados (engenharta. material. jurídiço etc.) e as últi
mas pelas unidades operacionais específicas (reftnartas. 
frota de petroleiros etc.). 

O controle e a coordenação da adm!n,lstração central 
seriam assegurados pelas diversas "asslstfncias". que en
globartam atividades operacionais afins. ou por comissões 
de coordenação geral. estabelecidas aLi hoc ou em bases 
mais pennanentes. Os únicos setores qu� apresentartam 
uma organização mais centralizada. j á  �ob a fonna de 
departamentos. seriam os de exploração e produção. subdi
vididos em distrttos e regiões. respectivamente. 

Ao nivel da diretorta executiva. ainda uma vez os planos 
de Hélio Beltrão tiveram de ser um pouco alterados. A figura 
do diretor de contato. por exemplo. desvinculada de uma 
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função especiftca e voltada para a geração e gestão de 
políticas para o setor, foi explicitamente descartada. Preva
leceu, nesse caso, a Idéia de wna função específica para 
cada diretor.9 

O Plano Bãslco teve, dessa maneira, de se adequar às 
"ponderãve1s razões", dando nascimento na prãtica a urna 
forma organIZacional bem menos flexível do que aquela 
imaginada. De qualquer modo, tal fato não velo dar motivos 
a d1fI.culdades relevantes. Em primeiro lugar, porque tal 
estrutura permanecia ainda razoavelmente adequada à es
trutura vertlcallzada da indústria, e, em segundo lugar, pelo 
fato de que seu desempenho estava cercado por uma série 
de garantias extrinsecas, como a situação de monopólio, as 
Imensas possibilidades de expansão dentro do pais e a 
relativa proteção contra o cllentelismo político nos níveis 
inferiores à diretoria e no corpo técnico em geral. 10 

A Petróleo Brasileiro SI A nascia, assim, marcada por uma 
opção preferencialmente doméstica, que correspondla à 
reivindicação nacionalista do movimento político que sus
tentou a sua criação e acompanhou suas primeiras reali
zações, e por uma solução organizacional que, evitando a 
constituição das subsidiárias, tendia a concentrar decisões 
na diretoria. Seja como for, as grandes realizações e o 
crescimento acelerado da empresa no periodo que se es
tende de 1954 até 1965 - ano da reorganização da empresa 
- parecem depor a favor da estrutura posta em funciona
mento. Partindo do zero em alguns setores (Dias, 1989. 
p .  58-9), ou de uma organização já em pleno funcionamento 
em outros, herdados do CNP, a Implantação do Plano de 
Organização teve de caminhar paralelamente à sua própria 
remodelação, Incorporando seguidamente novos órgãos e 
unidades industriais (Beltrão, 1 988). 

Esses princípios só vieram a sofrer Importante modifica
ção em 1965, com a criação dos vários departamentos. 

Desde 1961,  a necessidade de algumas modificações maJs 
amplas se fazia sentir, determinada pelo ritmo em que se 
multiplicavam as unidades industriais e as atividades de 
exploração e produção. Nesse ano, o relatório de atividades 
Já menciona a realização de estudos para a reorganização 
da empresa, divididos segundo duas opções. A primeira 
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propunha a crtação de empresas subsld1áI11as que aglome
rarlarn em bases mais autônomas atividades afins. A segun
da previa apenas a divisão da empresa en1 departamentos 
especificos, posicionados entre as vártas u�dades e a dire
toria executiva. 

Os relatôrlos de atividades da empresa nllativos aos anos 
de 1962 e 1963 não fazem qualquer refer�ncia ao prosse
guimento de tais estudos. Entretanto, Fran:cisco Mangabei
ra, no livro em que pretende justificar a sua agitada gestão 
na presidência da PETROBRAs, durante o ano de 1962, a 
eles faz menção posltlva. O que mostra também que nào 
constituíam matéria de grave divisão Interna (Mangabeira, 
1964). De qualquer modo, imediatamente após o golpe de 
1964 tem início o processo de reorganização da empresa, 
com a opção deftnlt1va pela departamentallzação. 

Foram então criados o Departamento de Exploração e 
Produção, englobando os distritos de exploração e as regiões 
de produção; o Departamento Industrial, que acolhia refi
narias e demais unidades industriais; o Departamento de 
Transportes, responsável por termlnals, oleodutos e pela 
frota de petroleiros; e, finalmente, o Departamento Comer
cial, encarregado das compras de petróleo e da distribuição 
de derlvados. l \  

A expansão posterior da empresa viria naturalmente a 
repor os antigos problemas em novas bl/-ses. O ritmo de 
crescimento dos departamentos - que se �f1ete também na 
expansão de alguns dos serviços, como o c\e Engenharia e o 
de Materiais, e das atividades adminlslrabvas em geral -
vem novamente criar a necessidade de de!;\centrallzar, f1ex1-
bllizar e especlallzar. A estrutura burocrátft,a tende natural
mente a se mover no sentido contrário de tal necessidade e 
as dificuldades de gestão logo surgem. 12 

No decorrer do tempo, esses efeitos vêm sendo contorna
dos de vãrtas maneiras. A partir do final da década de 60, 
as atividades relativas à Implantação dei grandes investi
mentos foram conduzidas pelos chamados grupos executi
vos . Ligados diretamente à Diretoria Executiva, 
atravessavam a estrutura tradicional, recrutavam pessoal 
técnico de vãrtos órgãos e dirigiam suas tarefas com grande 
autonomia de ação, 
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Assim ocorreu com o Grupo Executivo de Obras Prtorttá
rtas (GEOP). que. de 1969 a 1972. se responsabilizou pela 
construção da reftnarta de Paulinea. pelas ampl1açães das 
reftnartas de Duque de Caxias e de Cubatão e de oleodutos 
e tenninais (Santos. 1990). Do mesmo modo. para que os 
trabalhos de exploração e produção na bacia de Campos. 
após a prtmetra descoberta em 1 974. fossem conduzidos 
mais rapidamente e sob controle mais centralizado também 
velo a ser crtado o Grupo Executivo da Bacia de Campos 
(GECAMl. cujas atividades se estendertam até os prtmelros 
anos da década de 80. tendo sido responsável pela rápIda 
execução dos projetos de produção antecipados. 

Este é um Instrumento, no entanto, cujo sucesso depende 
Justamente de sua transltortedade, da clara aflnnação de 
objetivos e de ampla autonomia. que tendem a desaparecer 
caso suas atividades se rotln1zem. Dessa forma. a grande 
expansão da empresa nas atividades de exploração e pro
dução. nestes últimos anos. tem se reallzado. com seus 
sucessos e dificuldades. dentro das normas organizacionais 
estruturadas desde 1965. conjugando departamentos espe
cializados e órgãos ad hoc para objetivos lIm1tadOS.13 

7.3 O ciclo das subald1árlaa - 1967-78 

A Implantação dos departamentos no decorrer dos anos de 
1964 e 1965 representou. como vimos. uma opção pela 
continuidade do estilo organizacional da empresa. As modi
ficações mais Importantes na companhia durante esse pe
ríodo podem ser credItadas quase exclusIvamente a 
iniciativas na área de recursos humanos. Como uma espécie 
de resposta à politlzação das demandas trabalhistas e ao 
caos hierárqUico que precederam. na PE1ROBRAs, o golpe 
mIlitar de 1964, são tomadas. a partir da reforma adminis
trativa. várias medidas Importantes. como por exemplo a 
organização das carreiras técnicas. admln1strativas e de 
IÚvel supertor ou a crtação de um fundo de previdência 
próprto. Outro s1rull Importante dessa modernização é a 
autonomização dos cursos de treinamento e a instituclona
lização das atividades de pesquIsa. com a crtação do 
CENPES. 
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Outro problema da era pré- 1964 viria a exigir. no entanto. 
um novo tipo de solução Institucional: a eXpansão da em
presa em áreas não IncIuldas no monopólio estatal. Como 
já discutimos. nesse campo persistiam algumas dificul
dades. Uma em a resistência oposta pelo Isetor privado a 
novas estatlzações. que passava a ter no n�o governo uma 
forte ressonância. A outra residia na própIf\a Lei n" 2.004. 
que Impunha várias restrições à forma de participação da 
PETROBAAS nesses setores. 

Em tomo desses pontos iriam girar. dali para a frente. os 
interesses industriais privados e sua representação junto 
ao Estado. os conflitos Interburocráticos pelo controle das 
decisões e a iniciativa política do governo. Cada nova área 
de atividades da PETROBAAs viria a apresentar uma confi
guração específica. em função dessas variáveis. 

A área mais célebre é. sem dúvida. a da Indústria petro
quírn.J.ca. 14 onde essa configuração tornou-se excepcional
mente complexa. Desde 1954. a política definida pelo CNP 
para o setor enfatizava o caráter privado a ser dado ao 
desenvolvimento da petroquírn.J.ca brasileira. Contudo. o 
pouco interesse do capital privado nacional e a crescente 
presença das multinaclonais na produção e Importação de 
produtos básicos forneciam argumentos plVa o aumento da 
participação da PETROBAAs no setor. Vád�s plantas petro
quírn.J.cas foram então Instaladas na esteira de seus grandes 
investimentos em refinarias. Após 1 964. q4ando o governo 
parte para a elaboração de uma nova est$.têgia de cresci
mento. o setor petroquim1co. pela sua situação estratégica 
e pelo Impacto que as tmportações tinham sobre as divisas. 
nele assume uma posição de destaque. Criado o foro buro
crático próprio para a definição da políticai para o setor - o 
Grupo Executivo para a Indústria Químlf� (GEIQUIM) -
ainda em 1964. imediatamente a PETROB�S apresentava. 
em conjunto com o BNDE. um grande plrut0 de investimen
tos. 

Essa associação entre as duas poderosas agências esta
tais encontra uma oposição Igualmente forte. encabeçada 
pelo próprio ministro do Planejamento. No ano seguInte. 
dois decretos deterrnlnavam uma clara reaftnnação da 
orientação governamental para o setor. O primeiro foi o 
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Decreto n" 55.759, de 15 de janeiro de 1965, que detenni
nava o espectro de vantagens que seriam concedidas ao 
setor petroquim1co; o segundo foi o Decreto n" 56.571, de 9 
de julho de 1965, definindo diretrizes e bases que já in
cluíam todas as perspectiVas prlvatistas. Além disso, o 
controle governamental seria exercido preferencialmente 
pelo CNP, já que as empresas que se utilizassem de insumos 
petroliferos estariam obrigadas á sua fiscallzação. A desti
nação dos lucros auferidos com efluentes incluídos no 
monopólio estatal teria regulação própria, a autorização 
para a instalação de plantas industriais e a fixação de preços 
seriam definidas pelo CNP. Este controlaria o fornecimento 
da matéria-prima e o MinIstério da Indústria e Comércio, a 
supervisão dos projetos. 

A partir dessa definição de política dois grandes projetos 
privados foram deslanchados. O primeiro foi desenvolvido 
pela Union Carbide, visando a construção de uma grande 
unidade produtora de eteno. O segundo foi comandado pelo 
Grupo Soares Sampaio - proprlet.ârlo da refinaria de Ca
puava - e Já previa, além da unidade de eteno, várias outras 
Unidades nas gerações intermediárias, controladas por 

Jotnt·uentures de grupos nacionais e multinaclonais. 

O projeto da Union Carblde esbarrou em problemas tec
nológicos e teve de ser abandonado, e a Petroquim1ca União 
- a sociedade comandada pelo Grupo Soares Sampaio -
começou a enfrentar diversos problemas, relacionados à 
falta de recursos. Nessa situação, alguns dos sócios nacio
nais e estrangeiros foram abandonando o empreendimento. 
Ambos os projetos privados viriam encerrar-se no ano de 
1966 em meio a graves dificuldades. 

O fracasso iminente da Petroquim1ca União implicaria o 
abandono de grandes investimentos já reallzados e em 
substancial atraso na expansão da capacidade do pais na 
produção de petroqulmicos. Tal situação não interessava a 
nenhum dos setores envolvidos. Ficou claro, desde logo, que 
a intervenção estatal teria de avançar para além dos I1m1tes 
estritamente regulatórlos dispostos pelos decretos de 
1965.1� 

Os recursos financeiros e humanos para a gerência da 
participação estatal no empreendimento só poderiam vir da 
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PE1ROBRAs. mas esta não poderia estabelecer. por motivos 
legats. qualquer associação - m1noritárta Ou majoritárta -
com qualquer empresa privada. A solução. como sabemos. 
velo através da criação de uma empresa subsidiária da 
PE1ROBAAS. a PETROgUlSA. autoriZada pelo Decreto 
n" 6 1 .98 1 .  de 28 de dezembro de 1967. Tev'e também de ser 
retirada da Lei n" 2.004 a restrição ã assoclaçuo de subsi
diárias com outras empresas. e o art. 1 2  do dt'CT�lo que criou 
a PETROgUISA já estabelecia as novas condições para a 
criação de suas subsidiárias. A assembléia de constituição 
realizou-se a 25 de março de 1968 e seu estatuto deftnirta 
ainda o status de empresas controladas e collgadas. um 
conselho de administração Idi'ntico ao da PETROBRAs e um 
número máximo de oito diretores. tendo como presidente o 
presidente da PETROBRAs ou um diretor explicitamente 
indicado. 

A princípio minoritária n a  Petroquimlca União. a 
PE1ROgUISA termlnarta. com sucessivas Injeções de recur
sos e aumentos de capital.  assumindo a participação majo
ritária no empreendimento. Nesse mesmo período. 
desenvolvia-se o planejamento para um segundo pólo. que 
após uma ampla articulação politica, terminou sendo ins
talado em Camaçart. na Bahia. Nesse caso. ainda que o 
discurso oficial enfatizasse a participação de capitaIs priva
dos nacionais e estrangeiros, o fato é que a PETROgUISA 
asstunlu desde o início um papel central na direção dos 
Investimentos, através do controle das centlrals de matérias
prlJnas e util1dades, e na seleção das Unidades de geração 
secundária. onde discretamente condUZia a participação 
dos capitaIs privados à fragmentação. Por ocasião da insta
lação do terceiro pólo, em Triunfo. Rio Gra.\lde do Sul, já em 
meados da década de 70, sua hegemonia eStava consolldada 
no setor e a reprodução do modelo não foi tão rtgorosa. 

Mats do que enumerar os êxitos do empreendlmento, vale 
aqui uma rápida discussão de suas caractjerísticas. É certo 
que, in1clalmente. o corpo técnico da dnpresa via com 
melhores olhos a participação exclusiva da estatal. desen
volvendo projetos próprios. Acreditava-se talvez que sendo 
quase a única fornecedora de matérias-primas - a única 
com capacidade de expansão - e dispondo de vasta reserva 
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de recursos humanos nem precisaria de monopól1o para 
garantir o controle sobre o setor. 16 A rigor. o único obstáculo 
seria o tecnológico. Caso. no entanto. houvesse uma clara 
opção estatlzante por parte do governo. esse obstáculo seda 
superável. ainda que à custa de tempo e levando em conta 
certos ltnútes determinados pelas capacidades de P&D da 
empresa. É dlfic1l imaginar sua capacidade de negociar a 
transferência de tecnologia. 17 As posslbll1dades de integra
ção total reflno-petroquímlca seriam. por outro lado. consi
deráveis. Hoje. provavelmente. contemplaríamos no 
organograma da empresa um.g1gantesco Departamento de 
Petroqu.ím1ca e a relação com o setor privado ainda pOIven
tura existente manter-se-Ia no padrão fornecedor-cl1ente. 

A coalizão que se opunha a esse projeto. no entanto. era 
bastante poderosa. Existia um setor privado. nacional e 
estrangeiro. que percebia as grandes posslbll1dades de ex
pansão do setor e um governo comprometido com um 
padrão de desenvolvimento onde cabia um papel menor ao 
Estado. 

Uma vez bloqueada a extensão do controle estatal. este 
mesmo setor privado iria mostrar-se Incapaz de conduzir 
seu projeto adiante. vendo-se constrangido a aceitar a ajuda 
estatal. Junto com o apolo técnico e financeiro. vieram seus 
obJetivos. burocratas e formatos organizacionais. Aqui. no 
entanto. mostrou-se a outra face do projeto de desenvolvi
mento que pretendia. pelo menos teoricamente. reduzir o 
tamanho do Estado. mas para modernizar sua ação. A 
autonornJa gerencial e financeira das empresas estatais 
pretendida pela Reforma Administrativa de 1966/67 havia 
fornecido as condições Ideais para esse novo percurso. 

O controle do Sistema PETROBRAs-PETROQUISA foi 
gradativamente se estendendo. sustentado pelos mesmos 
fatores mencionados - recursos técnicos. humanos e 
controle da matéria-prima - .  assumindo. entretanto. uma 
forma bastante pecul1ar. Os recursos gerados no setor 
permitiam que a PETROgUISA mantivesse uma estratégia 
relativamente autõnoma. sobretudo porque o controle sobre 
tais recursos era Intrlncadamente compartilhado por um 
grande número de empresa!> pnvadas. não sendo possível 
ao governo ou à empresa holding. de forma arbitrária. 

177 



desViá-los para outros setores ou Interferir na direção dos 
Investimentos. Por outro lado, controlanda o fornecimento 
de matértas-prlrnas e garantindo o aval do Estado ao inu
merável conjunto de vantagens concedidas ao setor, a 
PETROgUlSA não procurava crtar um ambiente estrita
mente competitivo, preferindo ser o núcleo de uma grande 
articulação de Interesses públicos e prtvados, de Inegável 
força política. 18 

Essa opção pela articulação de Interesses e por uma 

estratégia mais Independente mostrou-se bastante positiva 
para a expansão do setor. Graças ã "coordlenação benevo
lente" da PETROgUISA, a absorção de tecnologia, os ganhos 
de escala e a flexibilidade administrativa foram grande
mente facilitados. Seu futuro, após mais de 20 anos de êxito 
empresartal, dependerá, entretanto, da solução de alguns 
novos desafios. O controle sobre os Investimentos estatãls 
só fez aumentar desde o IIúcio da década de 80, e, mesmo 
dispondo de todas essas garantias organizacionais. a redu
ção dos Investimentos da PETROBRÁS terminará por afetar 
seus planos de expansão. A prtvatlzação poder1a ser a forma 
de eVitar o controle estatal; existem, no entanto, obstáculos 
legais e políticos, além do fato de que haverta necessidade 
de uma reart1culação dos Interesses prtvados. Além disso, 
a redemocratlzação do pais crtou tensões adicionais sobre 
a regulação do setor, aumentando o númeI"p de Interessados 
em participar desse circulo de eleitos, com o apolo dos novos 
sócios do poder. ' 9  

De qualquer forma. a solução do tipo ! subdsldlárla e a 
ampla associação com o setor prtvado. representada pela 
crtação da PETROgUISA, não foi um desenvolVimento na
tural da PETROBRÁS. Tendo adotado a o�gan1zação depar
tamental poucos anos antes. a crtação �e uma empresa 
subsldlárla haVia sido detennlnada. em grande parte. por 
fatores externos. Iniciativas sJm1lares 11m outras áreas. 
conseqüentemente, tiveram de esperar. 

, 

Tiveram de esperar. em pr1melro lugar, uma admintstra
ção que tivesse um mIn1mo de estabilidade e autonomia 
para a Implantação de um projeto de ação empreSarial para 
a PETROBRÁS. Em segundo lugar. que este projeto reco
nhecesse a necessidade de novas estruturas. para que fosse 
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colocado em prática. Tais condições apenas vtrtam a ser 
Inequivocamente preenchidas com a nomeação do general 
Ernesto Geisel para a presldêncla da empresa, em 1969. A 
partir de sua admtnlstração, a expansão da empresa nas 
áreas não IncllÚdas no monopâlto da Untão deverla seguir, 
em forma e independência gerenctal. um modelo o mais 
próximo possível da tnlciatlva prlvada. 

O processo tem início no começo da dêcada de 70, no setor 
da distrtbulção de derlvados. O fato de ter sido, por acordo 
polltlco. excluida do monopólio estatal transformou a dts
trtbulção de derivados em um dos alvos preferenclaJs do 
movtmento naclonaltsta, no que se refere à PE'IROBRÃS. O 
baixo custo das Instalações e as razoávels margens de lucro 
do setor tornavam seu controle pelas companhias multlna
clonals um motivo continuado de escândalo e até 1964 
vártos projetos de lei prevendo sua nacionalização foram 
apresentados na Câmara dos Deputados. A posição da 
empresa. por outro lado. sempre foi cautelosa. em parte por 
considerar que uma nacionallzação adiCional compromete
rla um volume ainda maJor de recursos e em parte para 
evitar o reaquecimento da polêmica sobre o monopólio 
estatal nos setores mais fundamentais da indústria. 

Do ponto de vlsta das empresas distribuidoras. a situação 
era razoável. mas não promissora. Com seus Investimentos 
já amortizados e controlando as faixas mais lucrativas do 
mercado. obtinham lucros razoáveis. No entanto. sem a 
possibilidade de expansão para o refino e com a importação 
de derlvados sob ameaça 1m1nente de nacionaltzação, sen
tiam-se pouco tentadas a novos Investimentos em novas 
áreas e impossibilitadas de controlar o mJx de produtos 
oferecidos. Sob qualquer ponto de vlsta. este não era um 
ambiente favorável à expansão dos negÓCios. 

Em vlsta dessa situação. a entrada da PElROBRÃS no 
setor da distribuição se fez tnlcialmente em áreas evitadas 
pelas companhias já estabelecidas. Ao lado dos postos de 
servlço já Instalados. por exemplo em Brasilia. a PE1ROBRÁS 
poderla. a partir da autorlzação do CNP de setembro de 
1963. cumprlr a Inglórla tarefa de fornecer combustíveis às 
entidades estatais e às sociedades de economia mista. Sem 
dÚvlda, era uma vltórla da optnlão nacionalista. mas que 
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em breve se transformaria em prejuízos para a empresa, Já 
que as entidades estatais insistiam em manter a reputação 
de más pagadoras. Em dezembro do mesmo ano, o CNP 
autorizaria igualmente a distribuiçáo eun grosso pela 
PETROBRÁS e sua Resolução nO 8 prevlla o monopóllo 
tntegral do setor para breve. Com o golpe del 1 964, entretan
to. tal projeto perderia qualquer viabilidade. 

No âmbito da empresa. contudo. a expansão das ativi
dades de d.Jstribuição continuou. Ad.rn1n1stradas pelo De
partamento Comercial (DECOM). por volta de 1966/67 
ultrapassam o nível de d.Jvlsão. com a criação de uma 
Superintendência de Distribulção '>o Contudo. dentro do 
governo. principalmente no Minístério das Minas e Energia. 
ainda havia muita resistência à expansão da PETROBRÁS 
no setor. Na PETROBRÁS. também eXistiam d.Jvlsões quanto 
à forma que deveria assum1r no futuro essa participação?' 
Considerava-se que a d.Jstribulção deveI1a permanecer den
tro da empresa, ligada ao DECOM. ou então. deveria ser 
criado um novo departamento. responsável pela d.Jstribul
ção; ou atnda. caso se decid.Jsse por uma subsidiária. deve
ria haver uma lenta transição. A solução só viria com a 
decisão direta do então general Geisel. apoIado pelo diretor 
comerclal, SWgeak1 Uek1. inclusive contra o voto de alguns 
conselheIros: constituição imediata de urna empresa subsi
diária. 

DecIdida a questão em 197 1 .  a BR-Dlstribuldora velo a 
ser constituída emJaneiro de 1972. herdando todo o acervo 
da PETROBRÁS.22 Desde então. a Wstória da empresa tem 
sido de êXitos continuados. Atuando num segmento de 
grande competitivldade, a BR tem sabJdó se utilizar com 
grande eficácia das vantagens que o fato de ser uma 
empresa subsidiária da PETROBRÁS lhe confere. desde a 
fração garantida do mercado constituída pelo fornecimento 
às entidades estatais. até o pessoal especializado que pode 
compartilhar com a única empresa fornecedora de deriva
dos do país. Seria Injusto, contudo. creditar a fração cres
cente do mercado por ela controlada e seu êXito empresarial 
apenas às vantagens institucIonais de �e dispõe. Estes 
devem-se. entre outras coisas. à estratégia de marketing da 
empresa, que se aproveita da imagem favorável que a 
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PETROBRÁS mantém junto ao publico, ã padronização dos 
serviços oferecidos em seus postos, ao comportamento 
agressivo na obtenção de melliores localizações para seus 
postos, ã sua dispersão geográfica etc. 

Além disso, as vantagens decorrentes de sua ligação com 
o Estado podem ser facllmente transformadas em grande 
õnus, caso as entidades estatais a que fornece derivados de 
petróleo tornem-se permanentemente inadimplentes, ou 
seja forçada a assumir a adm1n1stração de atividades estru
turalmente deficitárias. A subsldiárta, no ambiente compe
titivo da distribuição, tem cumprido excelente desempenho. 

Esse movimento de expansão via subsidiárta não parou 
nesse setor, e as atividades internacionais da empresa, 
decididas nesses mesmos anos, também seguiram esse 
caminho. 

A participação da PEIROBRÁS em atividades no exterior 
havia-se constituído, desde o momento de sua criação, em 
assunto polêmico. Já nos anos de 1957 e 1958, por exemplo, 
a 1n1ciativa de se explorar o petróleo boliviano transformou
se no "escãndalo de Roboré" .  Imprensa e políticos naciona
listas denunciavam a violação do monopólio estatal através 
da venda de petróleo boliviano ao Brasil por empresas 
privadas brasileiras, empresas essas criadas apenas em 
virtude da proibição boliviana de que entidades governa
mentais participassem das concessões. Denunciavam o 
tratado internacional que obrigava o Brasil a explorar o 
petróleo bolivianO e os financiamentos do BNDE oferecidos 
a essas empresas recém-criadas. Ao que tudo indica, essa 
1n1ciativa tenrunou como todas as outras 1n1c1ativas de 
empresários brasileiros: ao primeirO poço seco, abandona
se o traballio temendo-se maiores prejuízos. 

Por ocasião da demissão de Walter LInk do Departamento 
de Exploração da empresa, em 1961,  o assunto voltou à 
tona. O "relatõrio LInk" oferecia, como conclusão lógica de 
suas perspectivas pess1m1stas quanto ao petróleo brasileiro, 
a sugestão de que a PETROBRÁS partisse para a exploração 
no exterior. aproveitando. a abertura de novas áreas no 
Oriente Mêdio. e buscasse associações com outras empre
sas multlnaclonats. Já conhecemos a reação a essas su
gestões. Sintomaticamente, por ocasião da demissão do 
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diretor Urna Rocha, em 1962, a ele tambél1íl foi creditado o 
projeto de criação de uma empresa para à exploração de 
petróleo no exterior. 23 

Serta Injusto creditar essas resIstêncIas t.âo,sollwnlc a05 
preconceitos naclona1Jstas ou a uma perspe<:'Uva erronea· 
mente otirnlsta quanto às possiblUdades petrolíferas do 
país. Eram evidentes, tanto para as alJvl,l"des Internas 
como para as eventuais atividades externas, as mesmas 
l1m.Itações de recursos financeiros e humanos, sem falar nos 
problemas administrativos do funcionamento de uma em· 
presa estatal brasileira no exterior nos Idos de 1960. Asso' 
clações com multlnaclonals eram evidentemente 
impensáveis. 

Esse quadro viIia a ser modificado somente ao final da 
década de 60, graças ao concurso de diversos fatores. Em 
primeiro lugar, ao sucesso generalizado da estratégia das 
companhias Independentes em desfazer o controle Integral 
que as grandes companhias tinham sobre a produção do 
Oriente Médio. Se quantitativamente as Independentes aIn· 
da não haviam atingido uma fração slgn1flcativa do merca
do, sua simples presença havia alterado bastante as 
condições de negociação entre países produtores e as com
panhias de petróleo. Em segundo lugar, por volta do período 
de 1968/69 os responsáveis pelas atividades de exploração 

da empresa já dispunham de uma perspectllva mais rea1Jsta 
quanto ao petróleo brasileiro e tinham con,clêncla de que a 
fronteira dispomvel - a platafonna contiflental brasileira 
- exlglrta dinheiro e, mals que dinheiro, tempo. Por último, 
o processo de capacitação tecnolÓgica já havia atingido um 
ritmo multo mais satisfatório. com a substituição dos pro
ftsslonaJs estrangeiros e com avanços nas áreas de proces
samento de dados e geofislca. Tornava-�e viável. diante 
desses novos fatos,  o desenvolvimento dlts atividades de 
exploração no exterior, aJnda mais que as antigas restrtções 
naclona1Jstas estavam silenciadas poUtlcamente. 

Os estudos para a constitUição de uma subsldiárta que 
operasse no exterior vinham·se desenvolvendo desde há 
algum tempo, mas a decisão política de sua crtação só 
ocorreu em 197 1 ,  mesmo enfrentando forte oposição Inter
na (Sant'Anna, 1988. p .  76-7). 

182 



Crtada como resposta da PETROBRÁS às Umttações in
ternas de produção de petróleo e ao ambiente competitivo 
do mercado internacional. a BRASPETRO. contudo. defron
tou-se quase que lInediatrunente com wna situação bem 
diversa. A crise do petróleo de 1973/74 havia produzido a 
rápida transformação daquele ambiente competitivo. graças 
às nacfonallzações dos campos de petróleo. Os países pro
dutores passaram a privilegiar a relação direta com os 
países conslll1l1dores. necessitando. slInultaneamente. de 
tecnologia e recursos humanos para a administração da 
produção recentemente nacionalizada. 

Naturalmente. após um primeiro momento de rndical1smo 
político. os paises produtores voltartam a buscar recursos 
financeiros e humanos junto às empresas multinacionals e 
aos países desenvolvtdos. No entanto. as possibilidades 
abertas para uma companhia como a BRASPEIRO - em
presa de um grande país conslll1l1dor - descortinaram-se 
bastante maiores do que pareciam à primeira vista. 

As perspectivas internas também vieram a ser radical
mente alteradas a partir da descoberta na bacia de Campos. 
cujas possibilidades fOmID. no momento da descoberta. 
bastante superestimadas. Em breve tempo. re1nJciava-se a 
competição pelos recursos financeiros e hwnanos da em
presa. 

Nos anos críticos de 1973/74. porém. a ação da BRASPE1RO 
póde estender-se bastante além dos l1m1tes lInaginados. 
Firmou vàrtos contratos de assistência têcnica. obteve àreas 
para exploração e coordenou até mesmo o nascente comér
cio entre o Brasil e os países produtores de óleo que deseja
vam ampUar o espectro de fornecedores dos bens que 
IInportavam dos países desenvolvidos. Essas ativtdades se
riam mais tarde destacadas do ãmbito da BRASPEIRO e 
dartam origem à INTERBRÂS. 

Nessa primeira fase. a BRASPEIRO operava preferencial
mente em associação com empresas estatais locais. finnan
do contratos que se aproximavam mais de um modelo de 
contrato de serviço do que de risco. Em 1 972. foram flnna
dos contratos de exploração com a Colômbia. o lraque e 
Madagascar. nos dois primeiros casos em associação com 
as estatais respectivas e no último com a Chevron. No ano 
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seguinte passava a operar no Egito (com a estatal loca1) e no 
Irã, associada ã MobU OU, e, em 1974, na LJbla e na ArgéUa. 
O contrato com a Colômbia redundou em pequena produção 
comercializada localmente, motivo esse, aliás, que detenni
nou a venda da participação da BRASPE11RO em 1979. O 
Egito foi abandonado sem maiores resultacjlos, assim como 
as atiVidades nas Flilplnas ( 1 975/ 76) e Madagascar 
(1972/74). No Irã, problemas legais detern$laram o fim das 
atiVidades em 1977. Na tibla e na Argélia qbteve-se alguma 
produção e fecharam-se vários contratos de assistência 
técnica, além de consórcios de empresas birasUelras para a 
rea.Uzação de obras de engenharta. 

O malor êxito da empresa nesta primeira fase foi. sem 
dúVida. a descoberta do campo gigante de Majnoon, no 
Iraque. em 1976. Um êxito. no entanto, que não pôde ser 
completo. A situação política no Oriente Médio voltou a ficar 
tensa, principalmente no Iraque. e aumentava a instabili
dade no mercado de petróleo. Nessa conjuntura, os países 
produtores entendiam que o melhor era aumentar o controle 
sobre a produção para manter seus preços e. dessa vez, a 
BRASPETRO foi vista corno obstáculo. Alétn disso, a jazida 
possuia d1mensôes espetaculares e ao campo de Majnoon 
estava associado outro campo também de grandes di
mensões. 

Ao risco de guerra com o Irã e à lúpótese de uma nacio
nalização arbitrária, velo somar-se uma restrição impor
tante. Nos anos de 1 978/79. enquanjo se faziam os 
primeiros projetos para a produção de óleo no Iraque, 
estavam sendo simultaneamente implanljados os projetos 
na bacia de Campos. Com o avanço dds estudos sobre 
Majnoon. ficava claro - Inclusive para os jaqUlanOs - que 
o volume de recursos necessários para sua exploração 
estava além da capacidade de uma cothpanhia como a 
BRASPETRO. cuja matriz tinha de mobiliZar recursos para 
seus próprios campos no Brasil.24 Quando se aproximava a 
segunda crise do petróleo, a direção da empresa opta por 
um acordo. preferlvel à Simples nacionalização. que propi
ciava uma Indenização razoável e um fornecimento garan
tido de petróleo. fundamental naqueles anos de crise e 
boicote. 
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Nos difice1s anos do final da década de 70 • a BRASPE'IRO 
é forçada a alterar sua estratégia. deixando o Oriente Médio 
como área preferencial. partindo também para a associação 
com outras empresas. Ainda em 1978 é tentada a partici
pação na Guatemala e, em 1979. 1n1cia-se a participação no 
consórcio de geofisica promovido pelo governo chinês para 
a avaliação do potencial petrollfero do país. Depois vão-se 
sucedendo os contratos para a exploração de petróleo em 
Angola (1980). onde chegou-se a descobertas razoáveis. no 
Congo Belga, no Iemen do Sul (1981) e na índia (1982). 
Nesses anos de crise, em que as condições de mercado 
permitiam aos palses produtores impor condições bastante 
duras. as companhias procuravam diVidir o risco nas áreas 
ainda inexploradas. 

Se, do ponto de Vista dos resultados concretos. essa 
segunda fase da empresa não apresenta nada nem de longe 
comparável à descoberta de Majnoon. foi nesse penodo que 
se abrtram novos horizontes de atuação para a empresa. Em 
prtmeiro lugar, pelo acúmulo de experiência gerencial no 
inter-relacionamento com as demais companhias de petró
leo. Em segundo lugar, por se consolidar também como 
companhia fornecedora de serviços próprios à indústria do 
petróleo e na abertura de espaços externos para as compa
nhias brasileiras de engenharta. E por fim, afirmando-se 
como importante agente no intercãmbio tecnológico. man
tendo contato próximo com as inovações no exterior e. 
prtncipalmente, oferecendo o Icnow·how adquirldo pela em
presa na exploração off-shore.25 

Mais recentemente. como reflexo desse progresso e em 
busca de um fluxo de recursos que lhe permita mais inde
pendência gerencial. a BRASPE'IRO tem buscado operar em 
áreas de menor risco exploratório e de fronteira tecnológica. 
como no caso do golfo do Mêxtco e no mar do Norte.26 

O decreto que criou a BRASPE1RO, além de determinar 
a natureza de suas atiVidades - exploração de petróleo no 
exterior - .  facultava -lhe ainda o comércio de bens e serviços 
em geral. Dada a conjuntura específica dos anos que se 
seguiram ao choque do petróleo de 1973/74, já mencionada 
aqui, essas outras atiVidades rapidamente atingiram um 
volume considerável. Desejando dispor de novos fornece-
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dores, prtnclpalmente de alimentos e depois de bens e 
seIVIços, os países árabes que vendiam seu petróleo ao 
Brasil começaram a sugerir que a BRASPETRO Intenne
dlasse suas compras no Brasil. 

Diante desse crescimento da atividade comercial da 
BRASPETRO, nasceu a Idéia da crtação de uma trading 
company que pudesse utilizar-se do poder de compra da 
PETROBRÁS como Instrumento para o aumento das expor
tações brasUelras. 

A Idéia enfrentou forte oposição em diversas áreas. Nos 
Ministértos da Fazenda e das Minas e Energia, o pensamen
to era de que não se devia crtar mais uma tradtng governa
mental - já havia a COBEC, do Banco do BrasU - e de que 
a PETROBRÁS não devia se envolver com atividades distin
tas de seus objetivos fundamentais. Dentro da empresa, este 
último argumento encontrava maior ressonância, tanto 
mais pelo fato de que a empresa terta multo pouco a oferecer 
em tennos de recursos humanos. Serta uma tarefa real
mente nova a constituição e operação dessa subsidlãrta. A 
decisão final dependeu, ainda uma vez, do já presidente da 
República Ernesto Geisel (Sant'Anna, 1988. p .  85), sendo a 
INTERBRÁS crtada em fevereiro de 1976. 

Tendo iniciado suas atividades sob a dlretr1z de exportar 
produtos tradicionais para mercados não-tradicionais e 
produtos não-tradicionais para mercados tradicionais, os 
produtos prtrnãrtos, processados ou não, deveriam ocupar 
a parte principal de sua pauta de exportações nos primeiros 
anos. Afirmando-se como uma entidade coadjuvante à ini

ciativa prtvada, utilizando-se da presença da PETROBRÁS 
em vãrtos países para abrtr novos mercados ãs exportações 
brasileiras, a INTERBRÁS soube, contudd, construir uma 
estrutura bastante moderna em pouco telmpo, montando 
uma rede de subsidlártas que operavam junto aos principais 
mercados (Nova York. Paris etc.) e nos paraísos fiscais do 
Caribe. 

Transcorrtdos poucos anos de sua crtação. a INTERBRÁS 
enfrentou. em 1979 e 1980. momentos verdadeiramente 
críticos. As dificuldades da agrtcultura brasileira em 1979 
Já haviam transfonnado os produtos manufaturados na 
principal fatia de suas exportações. quando. nesse mesmo 
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ano, por decisão da próprta presidência da PETROBRAs, a 
INTERBRÁS começou a abandonar os limites de atuação 
fixados, passando a atuar em todas as áreas de comércio 
exterrlO. A maior parte de suas operações foi sendo ttansfe
rtda para as subsidiárias que operavam no extertor e a 
companhia iniciou a realização de operações off-shore, isto 
é, operações comerciais sem relação com o mercado brasi
leiro. Em 1980, esse tipo de operação Já representava cerca 
de 28% do faturamento da empresa, que em seu valor global 
ultrapassava US$1 bilhão. Nesse mesmo ano, teve inicio 
também a sua atuação na exportação dos dertvados de 
petróleo, agora excedentes devido à recessão Interna. Ape
nas as importações realizadas a pedido do governo brasUelro 
- prtnclpalmente alimentos destinados a estoques regula
dores - recordavam seu caráter estatal. 

O crescimento da empresa, entretanto, a partir dessas 
novas definições, começou a enfrentar alguns problemas. A 
operação em todos os mercados externos, por exemplo, nem 
sempre apresentou resultados positivos, prtncipalmente 
nos EUA (Moggl, 19891. e em 1985 teve de sofrer ampla 
remodelação de suas áreas de atuação e produtos. Sob outro 
aspecto, a exportação de dertvados de petróleo revelou-se 
um excelente negócio, situando-se sempre entre 42% e 50% 
do faturamento global de 1982 a 1985.27 

Os anos da Nova República foram anos dúiceis. A explosão 
do consumo durante o Plano Cruzado deixou poucos exce
dentes exportáveis e as Importações destinadas a combater 
o desabastecimento Interno - detenn1nadas pelo governo 
- afetaram profundamente a lucratividade da empresa, que 
ainda teve de enfrentar o impacto da queda dos preços 
internacionais dos dertvados, acompanhando a do petróleo. 
Sua recuperação nos anos seguintes deverta ainda enfren
tar o agravamento da crtse económlca e da lnflação.28 

Pode-se perceber, dessa maneira, que a crtação da INlERBRÁS 
representava já uma alteração de perspectivas no que se 
refere à diverslftcação da PETROBRÁS atravês de empresas 
subsldiártas. Discutimos antertormente as conseqüências 
para a empresa da Reforma AdminIstrativa de 1966/67 e 
da crtação da PETROQUISA neste último ano. A Idéia de se 
dotar os serviços públicos e as empresas controladas pelo 
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governo de eficiência privada havia se desdpbrado em um 
quadro legal que concedia grande Indepentlêncla a essas 
organlzações. por um lado. e estabelecia um controle de 
resultados. por outro. Para a PETROBRÁS. as possibili
dades abertas em 1967 lhe pennltlram uma maior flexibili
dade em áreas competitivas. viabilizadas 'pela forma de 
empresa subsldlárta. 

Nesse mesmo sentido. a decisão de dlversúicar a empresa. 
criando as subsldlártas. havia sido nesse pruinelro momento 
detennlnada. em larga medida. por uma óticta Intra-empre
sa. PETROgUISA. BR e BRASPETRO constituíam inequívo
cas extensões de uma empresa petrolifera que. quanto aos 
setores fundamentais - Incluídos no monopólio - operava 
na forma de departamentos. O caso da INTERBRÁS assu
m1a. entretanto. traços suplementares. Havia surgido. é 
certo. de um núcleo de atividades desenvoMdas peJa BRASFEIRO. 
mas a justificativa oficial para a sua criação já Invocava a 
sua participação em uma politlca estatal - Incentivo às 
exportações - que ultrapassava o ãmblto de atuação da 
PETROBRÁS. É certo que soube aproveitar as novas opor
tunidades comerciais. abertas nos países I produtores de 
petróleo. mas. quando a recessão mundial atingiu também 
a estes últimos nos primeiros anos da década de 80. a 
alternativa Imaginada - maior presença nos mercados 
tradicionais - não foi muito feliz em termos empresariais. 
A partir de então. seus sucessos e fracassos Iriam depender. 
em larga medida. da exportação de derivados de petrõleo 
para o mercado norte-americano e da Impo,�lçáo de tran
sações comerciais pouco lucrativas pelo go�mo brasllelro. 
Havia-se transformado. de certa manelra. l em prisioneira 
das políticas de governo. 

As subsldlártas criadas após a lllrrEfillHAS nasceram já 
marcadas por essa relação direta com as políticas governa
mentais. A PETROFÉRTIL. por exemplo. criada em março 
de 1976. a partir de unidades industriais antes controladas 
pela PETROgUISA. devia realizar parte das diretrizes de 
uma Política Nacional de Fertilizantes. produzindo e comer
cializando os fertilizantes básicos. 

A PETROFÉRTIL foram Incorporados o antigo Conjunto 
Petroqu1rnlco da Bahia (Inaugurado em 197 1 .  produzindo 
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amônia e uréia), a participação de 84% nas ações da 
UL�RTIL - adqu1rl.da em 1974 - e a FAFER. A nova 
holding estava sendo criada para centrallzar e coordenar a 
ação da PE'IROBRÁS no setor de fertilizantes. Partindo, em 
1976. de duas empresas subsidiárias (NORFt.RTIL e 
UL�RTIL). em 1988 o grupo já era constituído por 
cinco empresas subsld1ártas e quatro col1gadas. que produ
ziam amõnia (98% da produção naCional). rocha fosfatada 
(48%), áCido fosfórico (58%). nitrogenados (67%) e fosfatados 
(27%). 

De qualquer fonna. a trajetória da PE'IROFÉRTIL parece 
ter seguido a da PETROQUISA. em seus aspectos funda
mentais. Se não chegou a tal entrelaçamento com o setor 
privado. sua atuação ocorrem em ãreas bem del1mitadas e 
os planos de expansão foram elaborados em sintonia com o 
restante do setorprtvado. O sucesso econômico do empreen
dimento. entretanto. tem dependido, como de resto para 
toda a PETROBRÁS. da política de fixação de preços do 
governo.29 

As circunstâncias que presidiram a criação da última 
empresa subsldiãr1a do Grupo PETROBRÁS deixavam claro 
que se haviam perdido algum controle e a clareza de objeti
vos nesse processo. A partir de conflitos gerados pela explo
ração de evaporitos próximos a campos de petróleo em 
Sergipe (Oliveira. 1990). o governo e a direção da empresa 
resolvem desapropriar as jazidas e entregar sua exploração 
a uma empresa subsldiãrla constituida para este fim. A 
justificativa oficial, entretanto. Ia bem mais além. O decreto 

. de sua Criação já mencionava o propósito de se aproveitarem 
os conhecimentos geológicos adqu1rl.dos pela PE'IROBRÁS 
na exploração das Jazidas minerais presentes nas bacias 
sedimentares brasileiras. em geral. e na realização de 
grandes projetos para a exploração dos "recursos minerais 
do pais". A realidade dos recursos financeiros disponíveis 
lim1tou a empresa. no entanto. à mina de potássio e ao 
complexo de processamento de Taquart-Vassouras. de re
sultados ainda hoje incertos. 

A criação da PETROMISA e a história de suas viCissitudes 
Indicavam o esgotamento de uma estratégla.30 O processo 
de constituição de empresas com participação estatal para 
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a realização de objetivos econõmicos considerados estraté
gicos não se prendia mais a critérios mjl1to claros e o 
controle administrativo de todas essas unidades passava a 
ser problemátlco. Essa Situação. como é sabido. agravou-se 
ainda mais a partir do irúcio da década de 80. Para o 
conjunto das empresas de que o governo ell'B. acionista - e 
para a hDlding PETROBRÁS não foi diferente - .  a CI1se 
generalizada do setor publico conduziu ao estabelecimento 
do controle de preços. ã restrição dos investlmentos e à 
imposição do endividamento externo. Posteriormente. o pro
cesso de redemocrat1zação do pais. nas condições em que 
se deu. veio ainda a trazer conslderaçôes de cunho polítlco
partldãrto à administração desse conjunto de empresas. 
Quando. em meados dos anos 80. imaginou-se coordenar 
as atividades da PETROBRÁS no exterior através de uma 
nova subsidiãrta. a resistência política no Congresso termi
nou por engavetar o projeto. Nesse sentido. é justo destacar 
que foram os dispositlvos que concederiam mais flexibili
dade à PETROBRÁS Overseas que sofreram maior oposição. 
tanto à esquerda como à direita do espectro político. 

Diante desse quadro. a evolução futura do conjunto das 
subsld1ãrtas da PETROBRÁS deverá depender de alguns 
fatores circunstanciais e de uma escolha polítlca fundamen
tal. Para aquelas empresas mais l.!gadas às atividades-fim 
assinaladas em lei e que são consideradas extensões natu
rais de uma empresa de petróleo. como é o caso da 
BRASPETRO ou da BR-Dlstribuldora. predominarão os fa
tores mais ligados ao sucesso de suas estratégias empresa
riais próprias. Para as restantes .  que como vimos. 
estlveram. desde sua criação. relacionadas a um projeto de 
desenvolvimento que exigia forte presença estatal. sua so
brevivência - como Instrumentos de tais políticas - Irá 
depender da manutenção. modificação ou abandono desse 
projeto. O atual governo parece já ter feito sua opção. 

7.4 Notas 

1 As resoluções aprovadas pela I Convenção NaC10nal de Defesa do 
Petróleo inclutarn. por exemplo, "monopólio estatal. por melo de uma 
repartJção autárquica da AclmJnlstração Pública - Departamento Naclo· 
nal do Petróleo, eltm.lnando-se as soluções moolante socJedades mJstas 
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ou Inst1tuto paraestatal". Esta tese foi reaftrmada, pela Campanha. em 
vários outros momentos (Miranda. 1983). 

2 Ver LeI nR 2.004. Seção 11 - Do capital da PE1ROBRÁS. arts. 9 a 17 e 
Seção UI - Dos Acionistas da PE1ROBRÁS. art. 18. 

S Ver Almeida (1989. p. 9-13). A expressão "subsldlãrta bãslca". cilada 
no texto. foI uHU7ada por Rômulo AlmeJda em seu depoimento. Não se 
encontra deOnlda em qualquer projeto legal da época. 

4 Esta i! a disposição da Seção VII - Das SubsldJãrtas da PEl"ROBRÁS. 
art. 39. da Lei nR 2.004. tal como aprovada em 19!13. 

11 A LeI  nR 2.004. Seção VII - Das Subsldlãrtas da PEl"ROBRÁS. art. 41. 

estabelece: 
" . . .  A PETROBRÁS. por autortzação do presidente da República. 

expedida em decreto depois de ouvido o Conselho Nacional do Petróleo. 
poderá associar-se. sem as Umltações previstas no BIt. 39. a ent1dades 
destinadas ã exploração de petrólr:o fora do terrttórlo nacional. deade que 
a pw1:Iclpação do BrasU ou de ent1dades brasUelras seja prevista. em tals 
casos. por tratado ou convênio .... 

6 A resistência pollUca a essas medidas foI variada. É verdade que 
chegaram a funcionar algumas companhias nacionais prtvadas de trans
porte de petróleo. destinadas ao abssteclmento das rellnarlas particu
lares. A restrição desse mercado. a ligação dessas empresas com as 
companhias mult1naclonals. os seguidos escãodalos no pagamento dos 
fretes tomaram. no entanto. a estaUzação completa do setor uma medJda 
pouco controversa. não tendo sido revogada após março de 1964. 

No caso da encampação das reIlnarIas prtvadas. a situação foi um 
tanto diversa. Essa medida violava o acordo poliUco que sustentou a 
aprovação da LeI nR 2.004 e havia-se transfonnado em Importante 
bandeira dos movimentos naclonaUsta e sindical. Tendo sido decretada 
em 1964 por João Goulart foi revogada após o golpe militar. É curioso 
notar que. quando um novo cicio de InvesUmentos da empresa na área 
do refino e da petroquímlca detennlnou a reorganização de todo o setor 
na década de 70. o mesmo governo militar voltou a desaproprlã-las. 
restando hoje apenas a de Mangulnhos. no Rio de Janeiro. 

Por úlUmo. a estatlzação da distribuição de derivados pennanece 
ainda hOJe como mot1vo de agItação no melo polIt1co. tendo sido objeto 
de vãrtos projetos de lei deade 1954. 

7 Dunmte a discussão do projeto de lei que criou a PETROBRÁS. chegou 
a ser apresentada uma emenda permlUndo a participação rntnorltãrta da 
PEl"ROBRÁS no capital de outras empresas. com o obJeUvo de poSSibilitar 
a associação com companhias de eqUipamentos. 
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8 Aprovada a lei e previsto o Início das aUvldades da empresa para mala 
de 1954. não houve uma determJnação concreta. entretanto. no sentido 
da elaboração de seu plano de organização. Essa necessidade foi men
cionada por HéUo Beltrão a Plínio Cantanhede, então presidente do CNP. 
que o indIcou para a reallzação da tarefa. Os aconteclmentos foram assLm 
descritos por HéUo BeLtrão: 

� . . . Conversei com outras companhias e arranquei mesmo: ninguém 
sabia que eu la fazer o Plano de Organização da PETROBRÁS, era o chefe 
do gabmete do Conselho, um interessado em organização, Mas eu não 
estava Interessado em copiar a organiZação; estava Interessado em 
aproveitar o que fosse aproveH:ável para fazer uma empresa que la ser 
uma empresa pública. não la ser uma empresa prtvada. E uma empresa 
púbUca que não la nascer do nadar E a direrença entre reorganiZação e 
organização: a PETROBRÁS era uma organização, mas que nascia de 
uma organtzação velha. que era o CNP ( . . .  ) Eu queria que aos poucos 
prevruecesse tuna cu1tura empresarial de empresa grande. sempre achei. 
Previ um plano de organJzação com substdlârta desde a pr1melra hora: 
uma hDlLilng com subsidiárias, uma coisa grandel Nfnguém vai segurar 
esta empresa! Então previ uma empresa que fosse se expandtr muito. O 
Plano de Organ1zação foi uma combinação da experlêncla braslletro. de 
Bdrntnlstração. da realIdade brasllelra do Conselho. dos meus conheci
mentos de administração - que naquela época Já eram razoáve1s. eu Jé. 
Unha estudado multo essa coisa - e da observação do func1onamento das 
empresas multlnacionals. especialmente as de petróleo. e também de 
grandes empresas prtvadas nacionais, se é que havia ..  : (Beltrão. 1989. 
p. 6-7). 

9 Dlflcu Idades adJcJonals foram então criadas pela fixação do número 
de três dtretores (Beltrão, 1989). 

10 Por outro Lado. a extrema visibilidade púbUca da empresa e a 
centrnUzação administrativa deixavam a PETROBRÁS bastante vuInerà
vel ao arbítrio do Poder ExecutJvo. lnstabtlJdade na PresIdêncJa da 
RepúbUca geralmente significa alta rotatividade no comando da empresa 
e crise em seu desempenho. 

1 1  A JustUlcaUva apresentada peLo Relatório de Atividades de 1964 
indicava como particuLarmente probLemáUca a ligação direta das uni
dades com a dtretorla e a reprodução em cada unidade dos órgãos de 
assessoramento de admInistração central. 

Contudo. vâr10s entrevistados. quando Inqu1r1dos sobre o assunto, 
não deram grande destaque à impLantação dos departamentos. nem 
acredJtavarn que tivessem acarretado efetiva dcscentraltzação adrntnts
traUva. As mudanças mals signtllcaUvas reportadas se referem preferen
cialmente à área de recursos humanos: organização de carreiras. 
benefiCIOS prevldenCláI10s etc. 
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12 Uma das prtnclpals dJIlculdades, nessa fonna organIZacional, é que 
se torna dJIlcU aferir o desempenho empresarial nas vãr1as unidades 
partlculares (FreIre, 1989), 

13 No inicio da década de 80, a expansão das aUV1dades de exploração 
e produção determinou a refonnulação do DEXPRO, que foi dividido em 
três departamentos específicos, de Exploração, Produção e Perfurnção. 

14 A Uteratura sobre o desenvolvimento do setor Já é bastante extensa. 
ver, por exemplo, Araújo Jr. & Dlck (1974); Evans (1981); e Martins 
(1982). O estudo mais amplo, que aqui utlllzamos, é o de Marcos A1ban 
Suarez (Suarez, 1986). 

15 Certamente aconteceram negociações delicadas para a resolução 
desse Impasse. A PETROBRÁS voltou a InslsUr em uma participação 
exclustva. revtvendo o convênio com o BNDE. Sempre que podia trazia à 
tona o problema dos efluentes - derivados de petróleo Incluídos no 
monopólio que são subprodutos de plantas petroquirnlcas - e seu justo 
pagamento para reforçar a necessidade de sua particlpação nas declsões. 
O grupo empresarial paulista, com grande influência Junto ao governo, 
tentava de todas as maneiras receber recursos. mas sem perder o 
controle do empreendimento. O segundo semestre de 1967 deve ter sido 
bastante Intenso para os envolV1dos. 

16 Desavenças nas relações entre o setor prtvado e a hurocracJa pare
cem ter cumprtdo papel Importante no caso da pgU, mas a parUr da 
ampla coordenação técnIca e empresarial exigida pela Imptantação dos 
pólos na Bahia e do Rio Grande do Sul ficou claro o papel dlreUvo 
asswnJdo pela PETROQUISA (Suarez, 1986). 

17 A1ban Suarez aflrma, por exemplo, que a entrada das flnnas Japo
nesas no mercado Jnternac10nal havta abalado bastante o controle que 
as firmas norte-amerlcanas tinham sobre a tecnologta. oferecendo 
condições bastante razoáveis pam sua transferência. 

18 A lese de A1ban Suarez é de que tal controle, mesmo após o fracasso 
do convênio PE'mOBRÃS-BNDE, foi consistente e expllcltamente perse
guido por um grupo de tecnoburocratas. Pertencenles, em sua malorta, 
aos quadros da empresa, mas ortgInArtos também de ou tras agênclas 
estatais, esses tecnoburocratas tertam logrado reconsUtutr seu controle 
sobre o setor pelroquirnlco comandando uma ampla articulação políU
co-empresartal. 

19 Um dos aspectos mais Importantes deverá ser o tecnológico. Os 
avanços em produUvldade, daquI para a frente, exigirão um grau de 
coordenação e um volume de Investlmentos dIfIcels de conseguir no 
estàglo atual de fragmentação aClonãr1a do setor, resultado ftnal do 
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modelo tI1partlte. Alguma reconcentração será necessária para que se 
mantenha a competltlvldade da petroquirnlca brasUeipl (RIbeiro, 1990). 

20 " . . .  E. naquela época. tinha três segmentos que eram: ativtdade de 
suprtmento, atiVidade internacional e atividade de dls�buIÇão. Naquela 
época não tinha a BR Então, quando eu assumi o nBcOM . exlsUa uma 
divisão de dlstrlbulção e uma divisão de suprtmentos. E Unha uma outra 
dJv1são de comércio externo. À medJda que a atividade. por exemplo. de 
dJstl1bulção (01 aumentando, crieI. naquela época. uma Supertntendên
ela de Dlstrtbulção, que foi o germe para a BR. Jã comq Superintendência 
de Dlstrtbulção. ela começou a funcionar e obteve urna faJxa enorme do 
mercado. Todos esses postos da avenida Atlânticaj. esses postos do 
Aterro, como a rede de postos em Brasília e alguns dds estradas em São 
Paulo, foram todos Jã gerados pela Superintendência de Dlstrtbulção . . .  " 
(Sant'Anna, 1988. p, 72). 

21 ... . . O argumento é que todas as companhias dtt petróleo estavam 
nessa área. era o fié mignon das companhias. ali estava a major receita. 
Por que ê que a companhia la deixar de se meter nessa ârea? Por que 
deIxar só companhias multinaclonals? Uma companhia de petróleo como 
a PE'IROBRÁS teria condIções de se meter nIsso? Foi uma discussão 
enorme. E 1550 só se resolveu quando o GeIsel velo paro cá. Porque o 
Geisel sempre foI nacionalista e, com o GeIsel, a dlretona saiu e uma das 
prtmelras providências do ShJgeald Uekl foi . . .  Ele �hegou aqui em 1969. 
A dlstrtbuldora fOI Criada em 1971, E aí começou o trabalho Interno aqui. 
Tinha multa gente que era contra. crtar . . .  Era O contrárto. Crtar uma 
subsIdJárta era multo pertgoso porque a PETROBRÃS la ser massacrada 
pelas mulUnacJonals . .  ." (Sant'Anna, 1988. p. 74). 

22 " . . .  É que a estrutura que a PETROBRÃS tinha era multo cara. Aquele 
negócio, como PETROBRÁS, em lnvesUmento não se Unha multa preo
cupação com o custo. Tinha bases em Belo Horizonte. em São Paulo. a 
um custo altiSS1mo. Mas aí. ao transfcrtr para essa nova companbla. 
zero . . .  " (Sant'Anna, 1988. p. 76) _ 

23 A demIssão do econom1sta Heitor Uma Rocha. e� 1962. ocorreu em 
meio a uma cI1se poliUca na empresa que marcou a asqenSãO da chamada 
corrente nadonallsta. O sintomático é que, entre os projetos "entreguis
tas". a crtaçAo de tal empresa era sempre citada. 

24 As ctrcunstãnclas que deternunaram a negOCiação para a cessão do 
campo de MaJnoon ao h-aque estão descrttas em Freire, 1989. 

25 Quanto a esse ponto, podemos destacar, por exemplo. o amplo 
relacionamento estabelecido com a Noruega no campo da explomção 
o,U-shore, que se estende desde a produção no mar do Norte até a 
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ll8IIOCIação para o fabr1co de eqUipamentos e a exploraçAo em terceiros 
proses (Petrobrós News, n.1 14 e Petrobrás News, n.1 18). 

26 Após uma fase de resultados posIttvos em tennos financeiros que se 
estende de 1978 a 1985 - na qual os recursos advindos da descoberta 
de MaJnoon representaram parte substancial -, os preJulzos de 1986 
detennlnarBm a reavaliação de estratégias. DoiS anos depois, as atlvl
dades no mar do Norte, tanto no lado Inglês como no norueguês, Jã 
estavam consolidadas (PeIrobrós News, n. 120). 

Com relação à estratégia de atuar em éreas de menor r1sco explorató
r10. como no golfo do México, ver Wagner Freire, Depoimento, 1989. 

27 ln1c1sda em 1980, dois anos depois o valor das exportações de 
der1vados de petróleo atingia quase US$I,5 bilhão, cerca de 53% do 
faturamento da et'npresa. Esaa situação sena mantida pelo menos até 
1986, ano do Cruzado. 

Por outro lado, o percentual do faturamento representado por produ
tos pr1mãr1os e manufaturados (exclUldos der1vados e produtos qulm1cos 
e petroquímlcos) apresentou a. seguinte evolução: 

Anos 
----

1982 
1983 
1984 
1985 

Pr1mãr1os (%) 
33,6 
25,0 
25,0 
21,0 

Manufaturados (%) 

1 l,9 
17,0 
13.0 
13,0 

28 De um resultado liquido de US$67 milhões em 1984 e de US$43 
milhões em 1985, o valor obtido em 1986 alcançou apenas US$1 milhão, 
estando ainda, dois anos depois, no nlveI dos US$9 milhões (PE'IROBRÁS, 
1987. p. 32). 

29 Após a fase de investimentos em novas unidades e na compra de 
participações aclonãr1as, que determinou os preJulzos de 1979 a 1982, 
o grupo passou a. apresentar excelentes resultados nos anos de 1983 e 
1984. O controle dos preços no setor, aplicado a partir do ano seguinte, 
Impllca.r1a grande diminuição dos lucros e preJulzos em 1986 e 1987. 

30 O projeto de aproveltamento das Jazidas é anter10r à cnação da 
empresa, datando de meados de 1974. Dever1a entrar em operação em 
1984 a um custo de US$I60 milhões. O funcionamento pré-operacional, 
contudo. 1nJc1ou-se apenas em 1985 e comercialmente apenas em mea
dos de 1986. Durante as obras na mina, o Isolamento de Imensos lençóis 
de ãgua e a necessidade de eqUipamentos especiais para a operação em 
ambientes ameaçados pela contaminação por gases explosivos, entre 
outros problemas, elevaram o custo flnaJ a mais de US$350 milhões. 
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.... 

I 

Considerações finais 

Acreditamos que uma avaliação mais geral das quase 
quatro décadas de operação de uma companhia como 

a Petróleo Brasileiro SI A. uma empresa sempre próxlma dos 
centros de decisão económlca. envolvida nos principais 
acontecimentos políticos do Brasil contemporãneo e direta
mente ligada aos Imperativos do Estado nacional. deveria. 
apesar de tudo. começar necessariamente pela considera
ção de seu desempenho na condição de Uma unidade em
presarial. Em outros termos. procurar exrunlnar se essa 
empresa conseguiu. a partir da responsabilidade pela exe
cução do monopólio da União consagrad<l> em lei. e das 
Inúmeras outras missões públicas a ela Impostas. operar 
com efetiva Independéncla financeira e com uma gestão 
verdadeiramente empresarial dos recursos humanos e dos 
conflitos slndlcals. 

Alnda que o objetivo do livro que ora encerramos não 
tenha sido um amplo exame quantitativo de seus balanços. 
cremos que a resposta. com relação ao primeiro aspecto. é 
bastante positiva. A companhia tem sistematicamente apre
sentado lucros e. com exceção do momento ,de constituição 
de seu capital e dos anos ln1c1a1s. as trans(erênclas fiscais 
ou do orçamento da União mostraram-se�rrelevantes. Os 
níveis de autoftnanclamento foram semp e elevados e a 
poupança de divisas. Item tradicional do b anço da empre
sa. sempre apresentou resultados positivos. 

Além disso. a companhia pode ainda arrolar em seu favor 
o fato de a dIrnlnulção da lucratividade da empresa ou o 
aumento de seu endividamento. quando ocorrem. poderem 
ser creditados Inequivocamente ã interferência governa
mental no curso normal de suas atividades. A tentação de 
não reajustar preços públicos em conjuntura de alta infla
Cionária; a impOSição de captar recursos externamente; a 
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concessão de subsíd10s ao setor privado com o emprego de 
recursos da empresa; e o não-pagamento do fornec1mento 
de derivados por parte de várias organizações estatais com
põem uma agenda de lnterferêncla governamental que ex
trapola os �tes de uma verdadeira política públ1ca e que 
chega mesmo a colocar em risco a sobrevlvéncla da empre
sa. Ainda assim, a companhia sempre se manteve d1stante 
dos padrões de simbiose financeira que marcam as relações 
entre tantas outras empresas petrolíferas da América Latina 
controladas pelo governo de seus países. 

Acred1tamos também que o mesmo pode ser d1to da gestão 
de recursos humanos e do tratamento dado às questões 
slnd1ca1s. Criada no auge do Estado popul1sta, a companhla 
pôde, graças à sua associação com a idéia de "segurança 
nacional", às ex1géncias públ1cas quanto a seu desempenho 
e, sem dúvida, à sua desvinculação de lnteresses regionais, 
manter-se surpreendentemente afastada dos padrões 
cl1entel1stas da adrnlnistIação públ1ca brasileira. Desde 
seus primeiros anos, a empresa comprometeu-se firme
mente com o sistema de mérito, com a provisão de cargos 
por concurso e com as atividades de trelnamento e pesquisa. 

Isso não s1gn1ftca, entretanto, que tenha permanecido 
isolada dos rumos do movimento slnd1cal brasileiro, tendo, 
desde muito cedo, de responder às suas reivind1cações 
pollticas e sociais. E assim prosseguiu com normal1dade, 
lncorporando direitos trabalhistas e lnvestlndo sempre em 
trelnamento, pesquisa e especialização, até que às reivind1-
cações trabalhistas foram somadas as questões dramáticas 
da conjuntura polltico-partldàr1a. A crise de 1964 teve 
repercussões profundas na adrnlnistração da empresa e 
suas amargas lições ainda são atuais. Se a lntensldade da 
repressão lntema só encontra expl1cação pelo envolvimento, 
nesse processo, dos elementos mais rad1cais do golpe rnlli
tar, as adrnlnistrações segulntes encontraram a prudéncla 

� necessàr1a para evitar expurgos sistemáticos que, sem du-
vida, levariam a empresa ao colapso, e ainda ampl1ar certas 
garantias trabalhistas. 

Na verdade, com o passar do tempo consol1dou-se um 
modelo de gestão de conflitos que poderia ser caracterizado 
como de "concessão sem pol1tlzação", já que se reprlm1am 
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as associações de trabalhadores. mas se Incorporavam al
gumas Iniciativas fundamentais. como foi o caso. para citar 
apenas um exemplo. da criação dos programas de comple
mentação da aposentadoria. aprovados ainda em 1965. Do 
mesmo modo. também Iam sendo ampliados os programas 
de formação de recursos humanos e o Centro de Pesquisas 
da PETROBRAs seria criado no mesmo ano de 1965. Dessa 
forma. a empresa põde prosseguir em suas atiVidades com 
relativa tranqüilidade. Surpreendentementel. a redemocra
tização do país não causou abalos fundamentais a esse 
modelo. Estes só se tornaram realidade quando o controle 
de preços dos derivados lIInItou os recursos da empresa e 
quando o controle salarial nas empresas onde o governo 
tinha participação majoritária passou a Integrar as politicas 
anti.lnflaclonárlas. Nesse momento. o arranjo foi quebrado 
e a interferência governamental direta foi transformando 
gradativamente a negociação salarial na empresa em uma 
questão politlca nacional. 

O resultado final desse processo pelo qual o governo passa 
a se envolver diretamente com o funcionamento da compa
nhia. reduzindo sua margem de manobra corno empresa. 
ainda é. em boa medida. Incerto. Tanto mais que agora 
somam-se a esse processo a extinção de subsidiárias ou a 
prlvatização. O certo é que algumas áreas. por exigências 
técnicas. tendem a ficar alheias a esses problemas. como é 
o caso da exploração de petróleo ou de parte das atiVidades 
no exterior. Esse equllibrlo. contudo. é Instãvel. 

As opções. nesse sentido. são bem claras. Ou o Estado 
devolve à PETROBRAs os Instrumentos para seu funciona
mento efetivo corno empresa. ou desaparecem os motivos 
para mantê-la como tal. Isolada da administração direta e 
de seus problemas especificos. Não é demals recordar que 
o modelo de empresa de economia mista. configurado pela 
PETROBRAs. foi criado nos anos 50 justamente para eVItar 
o fracasso das autarquias. que padeciam de Intervenção 
governamental em seus orçamentos. quadros e direção 
superior. 

Essa forma. porém. de avaliar o desempenho passado da 
empresa e de expor seus problemas recentes pode ser 
recusada, de princípio. por seus criticos liberais. Segundo 
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uma perspectiva antiestatizante, pode-se aftnnar que a 
empresa, por executar o monopólio da União, ser beneftciá
rta de vartadas vantagens fiscais e estar extremamente 
ligada ao círculo do Poder Executivo, realJzarta uma verda
deira façanha se nào apresentasse lucros ao final do exer
cício e não fosse capaz, portanto, de manter uma política 
mais frouxa em tennos de gastos com pessoal, em um setor 
onde, aUás, esses gastos são relativamente pequenos. 

Continuando nessa Unha de argumentação, a existência 
de uma empresa como a PElROBRÂS que, teortcamente, 
disporta de independência completa para investir e des
pender, para indexar seus preços ã inflação e gertr um 
monopóUo, constitulrta um luxo que só altas taxas de 
crescimento permitiriam. As dificuldades políticas sertam a 
prova também de que tal empresa term1narta por se trans
fonnar em um núcleo de poder econômico incompatível com 
o livre mercado. 

Tais criticas, como criticas de princípiO que são, dificil
mente podem ser tecnicamente respondidas, mas as crises 
vividas ao final do governo José Sarney (1985-901 - perda 
de lucratividade, conflitos sindicais, rotatividade da alta 
direção, denúncias de corrupção - tenderam a lhes conce
der verosslm1lhança, sobretudo Junto à oplnlão pública. 

Nesse sentido, aproveitando o processo de Reforma Cons
titucional, torna-se mais útil repor a questão política fun
damental, tal como foi feito na década de 50. Ou seja, voltar 
a enfrentar a relação entre os objetivos do monopólio da 
União e da empresa de economia mista. Sob essa luz é que 
devem ser examinadas as realizações efetivas da empresa e 
a situação brasileira no contexto internacional do momento. 

Para realizar, ao menos parcialmente, essa tarefa, vamos 
destacar apenas algwnas atiVidades da empresa no contex
to das quais as opçôes estratêglcas tornadas no passado, 
bem como seus resultados presentes, ajudam na tarefa de 
avaliar as escolhas futuras. 

Tornemos, Inlclalrnente, o caso da exploração de petróleo. 
Antes de sua nacionalização, em 1 938, nào se registrou 
qualquer forma de investimento prtvado sistemático. O 
evento de Lobato, por exemplo, foi apenas o coroamento de 
uma sérte de equivocos. No caso dos investimentos es-
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trangelros, é notórto que eles dispunham de áreas milito 
mais promissoras na Amértca Latina e não Investiriam em 
uma prospecção custosa e Incerta. Este foi o quadro até a 
estatlzação completa em 1 953. Ass1m, se a provisão Interna 
de petróleo constituía um objetivo fundarnerltal de governo, 
a decisão política de manter níveis elevados de Investimento 
por longo prazo, e em um horizonte de Incerteza, só poderta 
ser mantida - sem Incentivos extraordinários ao setor 
prtvado - por uma empresa nos moldes da PETROBRAs e 
dotada de um mín1mo de capacidade de autofinanciamento. 
Conciliavam-se. pois, na fonna da empresa. o objetivo polí
tico e a eficiência técnica mín1ma para sua execução. 

Até mesmo do ponto de vista estrltamente!geológico, essa 
decisão foi justificada. A evolução dos programas de explo
ração, nesse sentido, é bem clara: partindo do sucesso 
relativo dos Investimentos em terra, foi redefinida a política 
Interna de capacitação tecnolÓgica e de recursos humanos 
que terminou resultando na descoberta de petróleo no mar, 
ampliando as resenras até o horizonte da auto-suficiência. 
É bastante duvidoso que, diante das dificuldades enfrenta
das na exploração em terra e do volume de Investimentos 
necessários à exploração no mar, tal passagem se desse no 
mesmo rttmo se fosse conduzida pelo Investimento prtvado. 
O fato de a empresa ser muito menos avessa ao rtsco que o 
Investidor privado foi, nesse sentido. decisiVO. 

Os contratos de risco, considerados 8ll1eaçadores de iní
cio, vieram, em boa medida. a conftnnar a percepção de que 
a exploração de petróleo no Brasil é uma tarefa complexa e 
custosa. Nesse contexto, o Investimento das empresas es
trangeiras foi cauteloso e não chegou efetivamente a ne
nhum resultado comercial 1mportante. Cremos não haver 
dÚvidas de que, feita a escolha política e fconómlca pela 
produção Interna, dados o volume de Inves\:lmentos neces
sário e o horizonte de tempo. enfim. dada! a natureza do 
problema. a solução da empresa de econohua mista foi a 
mais aconselhada e é mérito da companhia ter viabilizado 
essa solução. O monopólio da União. pensado orlg1narta
mente como proteção contra a espoliação Internacional, 
serviu de garantia adicional quanto ã apropriação dos frutos 
de um tão custoso programa de exploração. 
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No que se refere ao monopólio, estabelecido também nos 
vártos setores Industrla1s e comerc1a1s, seu sentido, à época, 
era bem claro: tratava-se de dJrn1nulr a pressão que a 
Importação de derivados exercia sobre a balança comerc1al. 
Assim, a partir do setor de refino e transporte, o controle 
governamental estendeu-se, em 1963, ao comércio externo, 
e apenas pressões políticas bem definidas Impediram a 
Inclusão da distribuição nesse regime. O objetivo dessas 
1n1ciativas, para além da retórtca nacionalista, era incorpo
rar ganhos de escala e dispor de todo o poder de barganha 
possível no mercado Internacional, permitlndo urna pou
pança de divisas cada vez maior. AInda uma vez, os resul
tados podem ser considerados bastante satisfatórios. 
Vantagens lmed1atas em termo de fretes e de preços de 
petróleo foram obtidas, favorecidas por um mercado inter
nacional vendedor, no Início dos anos 60. A auto-suficiência 
na produção de derivados foi conseguida em pouco tempo e 
o pais, na década de 80, tornou-se exportador de dertvados. 

Ao lado disso, todo o esforço de construção do parque de 
produção, refino e transporte foi conduzido sob a decisão de 
ut1l1zar esse grande volume de Investimento para estimular 
a produção Interna de equipamentos, bem corno a absorção 
e o desenvolvimento de tecnologia. Também nesse aspecto 
houve um desempenho reconhecidamente positivo da em
presa no desenvolvimento do setor de bens de capital. 

Dessa maneira, a empresa e o monopólio da União exer
ceram um papel complexo, mas, sem dúvida alguma, deci
sivo no processo de substituição de importações. A 
supressão ou alteração dessas Instituições deve ser realiza
da, portanto, à luz de um exame realista da situação brasi
leira no contexto da economia mundial. 

Nesse sentido. é certo que a crtse fiscal do Estado e os 
novos padrões de competição e gerência em um mercado 
Internacional cada vez mais d1nãmico têm colocado em 
questão a operação pelo Estado de atividades produtivas. 
Quando associada a regimes monopolísticos, a atividade 
governamental se vê envolvida, além disso, em dificuldades 
ainda mais complexas, corno problemas regulatértos, dis
torções no mecanismo de preços etc. Diante desses impas
ses, o receltuárto liberal tem sempre sugertdo um remédio 
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radtcal, composto por prlvaüzação, desrefllamentação e 
abertura externa, que, se não comprovou uma eficácia 
absoluta, ao menos não al1menta Ilusões quanto à gravidade 
e lmportãncla desses problemas. 

Asslm, a avaliação do monopólio estata,( e da empresa 
pública deve obedecer às alternativas ab�o dtspostas. A 
declsào pela desregulamentação e abertura do mercado 
brasileIro tem que consIderar questões cOll1plexas como as 
que se referem, por exemplo, à posslbllldadlj de o país arcar 
com as lmportações de derivados destinada� a competir com 
a produção Interna ou à legislação de minas a ser lmplan
tada no caso de se desejarem Investimentos externos na 
exploração. Neste último caso, também é necessário anali
sar as agêncIas responsáveIs pela deftn1ção das áreas a 
serem abertas à exploração, uma vez que está longe de ser 
razoável a abertura daquelas onde a PE1RO.ijRÃS Já realizou 
descobertas. Por fim, seria necessário Indagar qual o grau 
de independêncIa - na fixação de preços ou na negociação 
slndtcal - a ser concedtdo à PElROBRÁS caso se insIsta 
no fim do monopólio da União. Essas questões, obviamente, 
aínda não têm resposta, mas são decIsIvas para a empresa 
e para o país. 
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