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NOTA DA EBAP 

Esta conferência faz parte de uma série programa 

da para o Curso de Planejamento Regional, realizado em Be

lém (setembro de 1955 a janeiro de 1956), por iniciativa e 

sob a responsabilidade conjunta da Superintendência da Val2 

rização Econômica da Amazônia e da Escola Brasileira de Ag 
.. ~". . - , 

~n1straçao Publ~ca, da Fundaçao Getulio Vargas. 

As conferências tiveram um papel supletivo no pI,2 

grama do Curso: dar aos ~unos, ademais da oportunidade de 
, ,. 

estudar normativa e intensivamente varias ciencias aocia~e 

técnicas administrativas, a de ouvir de homens que por lo!!, 

gos anos exercem funçÕes de responsabilidade, como adminis

tradores ou como técIÜ.cos, depoimentos autorizados sôbre ~ 

blemas de planejamento. A cada conferência seguiu-se longa 

sessão de debates. 

Esta série atende ao propÓsito flue têm as insti

tuiçÕeS patrocinadoras do Curso de Planejamento Regional- o 

primeiro, aliás, realizado na América Latina - de aumenta r 

a utilidade da literatura para êle especialmente preparada. 

A possibilidade de que se venham a realizar no 

pais outros cursos de planejamento" tão grande o êxito al..<a!! 
çado por êste, torna igualmente oportuna a publicação des

tes trabalhos 

Rio, dezembro de 1955 



FUNDAMENTOS, HIsrÓRIA, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA SUPERIN 

TENDÊNCIA DA VALORI~çÃO ECONÔ}UCA DA AY~ZÔNIA 

Fundamentos 

A V-alorização EconÔmica da Amazônia não é em.pre~ 
endimento que resulte apenas do desejo imediati sta de um 

grupo de legisladores que teria atendido aos anseios de uma 

-regíào através do artigo 199 da Constituição Federal, dêsse 

modo -cumprindo compromissos assumido com as populações que 

os haveriam levado ao Congresso e É evidente que êsse an..c;eio, 

existia e os constituintes de 1946 expressaram a vontad~ 

colet~va do extremo norteo Êsse anseio vinha. de longe e fô 

ra lik'u',ife'Statto por meio de pronunciamentos popularE::s e ex 

teriorizados em demonstrações de go'vernantes,ji de parlament2, 

i'es, de jornalistas" de associações de classeo 

Percorrendo-se a história da Amazônia j vamos ve 

rifir;ar 'aue a preocupação de mantê-la como área útil do pª, 
I 

is~ Si-;Ja no perl.odo colonial s seja Ja no per:1.odo do Brasil 

autônomo, é l.IDla constanteo El' como decorrência dela, houve 

meSlílO propósitos e práticas governamentais que permitiram a 

sua manutenção como espaço humanizado e como espaço produti 

vo, conquanto muito longe de ser realmente o que se imagi~ 

va pudesse vir a ser. 

A valorização foi determinada, no entanto, como 

parte integrante de um vasto programa, de raizes distantes, 
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que abrangia não apenas a Amazônia, mas, outros espaços nª

aionais, epe estavam desafiando a capacidade realizadora do 

pais 9 Procurando-se, de um lado, resguardar a-região do do

mini o estrangeiro e, de outro, por fim. à situação delicada - ., . ~ 

em que vivia a naçao, marcada em sua paisagem soc10-econ0mi 

Ca por áreas desenvolvidas e por áreas subdesenvolvidas, o 

que importava na existência de falta de equilibrio na prod~ 

ção i na circulação de riquezas, na dignificação cultural~ 
.;; 

grupos humanos cpe constituem a nação, com graves refiexos 

na própria manutenção da unidade pôllticao 

Há, portanto, duas razões fundamentais explicaa 

do o propÓsito~ de valorização g a que diz respeito ao esta.b~ 

lecimento de condições iguais para o homem brasileiro nas 

várias regiões em que êle vive, e a que se refere à segura!! 

ça nacional, no que essa segurança possa estar ferida pela 

ambição de potências mais desenvolvidaso 

No que diz respeito ao interêsse do estrangeiro» 

podemos partir do inicio da vida política da Amazônia, qu~ 

do aqui chegaramos seus desbravadores iniciais~ o espaço, 

deslumbrando o europeu que buscava a riqueza da floresta e 

das águas~ foi disputado por cinco povos~ inglêses, france= 

sesl' espanhóis e portuguêseso A permanência dos lusos - brª, 

sileiros, e com eSSa permanência a criação da base física, 

não se fêz, assim, suavemente, como muitos podem ter pensª, 

do o Aocontrário, foi realizada por entre choques milita re s 

de certo vult o o 

A 

As possibilidades proporcionadas pela rede flu-
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vial, se na realidade facilitaram a penetração dos lusos -
, 

-brasileiros, tambem pennitirani a presença daqueles concor-

rentes,~ que importou num esfôrço bélico que exigiu corage~ 

firmeza de propÓsitos, acomodação imediata aos imperat:±No:s 

do meio exótico, e uma consciência muito exata da polltica 

que se traçava em Lisboa, visando a criação de um novo imp~ 

rio que viesse substituir o que Portugal estava perdendo no 

Oriente o 

-- -O prosseguimento da expansao luso.~brasileira, pr,2 

cessou-se durante séculos, num esfôrço constante por prese~ 
- , ( vaI' a regiao e livra-la do do~nio dos povos concorrentes ç 

Além das medidas visando ~ ocupação da terra, p~la.presença 

dO;'oolono, da autoridade civil, do religioso que conquista

va o gentio incontável, houve criação da rêde de estabeleci 

mentos militares para garantir a fronteira sempre em movi 

mentoo Os tratados firmados com a finalidade de manutenção 

da soberania luso-brasileira i como o de Utretch (1713),0 de 

Madri (1750), o de Santo Ildefonso (1777), significando o 

propósito de solução legal, revelava a existência permanerr 

te daquele apetite que' era preciso conter o E se assim oco.!: 

reu no perlodo colonial, no seguinte, do BraSil-Império, o 
-perigo nao desapareceuo E tanto 

, 
sidade de manter cerrada as 

assim que 

bandeiras 

houve a neces-

estrangeiralll' a 

navegação do Amazonas e seus tributários. Houve o r~ 

ceio de que a revelação do esfôrço interior pude~ 

se provocar ambições imperialistas contra as quais 
,. 

talvez pouco pudessemos. Viajantes estrangeiros falaram das 



- 8 -

riquezas em potencial da Amazônia, riquezas que o pais não 

utilizava, com graves prejuiz~ na alegação dêles, para os 

interêsses da humanidade o Tôda uma vasta rondá. de .. J)omens 

de ciência estrangeiros lançava-se pela hiterlândia, proc~ 

rando conhecê-la, interpretá-la, desvendá-la para o mundo •• 

O Império era apontado, na literatura que se escreveu l~ f2-

ra, como o executor de uma pol1tica ,hinesa de porta -<fech§:. 

dao Falou-se mesmo na necessidade de uma ação conjunta de 

povos fortes para obrigar o Brasil a franquear o Amazonas à 
navegação e à conquista econômica da humanidade o Mais re

centemente, quando disputamos à Bolivia a soberania sôbre o 

Acre, aquela nação tentou um processo de politica colonial, 

então em uso para impor soberania na África e na Á~ia, que 

valia como nova tentativa para a interferência de dom:Í.nio 

estranho na ~egiãoo Referimo-nos ao Bolivian Syndicate, 

concessão outorgada pela BolÍ:via a capitais norte -america

nos, concessão feita em bases tais que a soberania brasilei 

ra sÔbre a Amazônia ficava exposta a um perigo iminente. 

Região quase desértica, a Amazônia é; no entanto 

detentora de matérias-primas que tem representado, em de

terminados per:Í.odos, produção da mais alta essencialidade o 

Num mundo como o de hoje, em que o problema dos 

espaços fisicos para a localização de excedentes demográfi 
f 0;<11 , 

cos de pa1ses : superpovoados e o da produçao de materia-pr1 

ma para os parques industr:i.ais dos pa1ses que perdem o CO!! 
A p_ 

trole de seus imperios, sao dos mais graves .. os perigos aos 
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quais está exposta a Amazônia não são de desprezar-se. Ain 

da há pouco, a propósito do Instituto da Hiléia Amazônica, 

sugestão brasileira feita à Unesco para que o estudo da re - ~ , - , 
giao fosse feito por orgao de carater internacional, houve 

um espetacular movimento da opinião do pais, contrário ao 
, 

funcionamento daquela unidade tecnica, ante o receio de que 

o Instituto pudesse autorizar a penetração do capit~smo ig 

ternacional, pondo em perigo a nossa soberania. (1) 

Será conveniente recordar que crescemos sem or

denaçãoo Os colonos e as autoridades que, partindo do li 

toral, foram empurrando a fronteira em direção oeste, 

obedeciam a um propósito oficial de ampliação territori-

alo Foram criando gado, 
, 

fundando nucleos urbanos, fazendo 

agricultura, explorando o ,subsolo, coletando a produção 

extrativa vegetalo A base física tomou corpo~ engrandeci

da e mantidao Não houve, porém, a preocupação de re-ª. 

lizar uma politica que estabelecesse condições perma

nentes de vida, através de bons padrões culturais para as 

populações que se iam constituindo em sociedades permanen -

tes., mas isoladas" Essas populações não se credenciavam pelos 

(1) C.o B o Malagrida, "El fator geográfico en la politica s,!;! 

damericana ", Nadri, 1919; Fernando Saboia de Medei

ros, liA Liberdade de Navegação do Amazonas", são Paulo, 

Brasiliana; Jean Gottmann, "La Politigue des États et 

leur geographic", Paris, 19520 
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conhecimentos técnicos e pela higidez flsicao A criação de 

riquezas fêz-se ao Deus dará, às iÍlfluências dos mercados 

consumidores, que eram muito pouco mercados nacionais e .! 

ram muito mercados exteriores o A economia que se constitu

iu foi, assim, uma. economia de exportação, vinculada à pro 

cura, às exigências, às necessidades e aos preços do mercâ 

do internacional. 

As regiões econômicas, que foram estruturadascem 

base no que produziam e eram diferentes no que produziam, fi 

caram, por isso, sujeitas aos ventos bons ou maus que SOPr:! 

vam do exterior, ora progredindo ràpidamente, ora recuan do 

ou estavionandoo Pelas distâncias em que viviam,. cresceram 

desatentas ao conjunto nacionalo Constituiram áreas econô

micas e ~reas sociais distintas, distanciadas, autônomas o 

As diversidades impostas pela geografia física foram um f~ 

tor de agravamento da situaçãoo Os contactos não se fize

ram' oom regularidade ou facilidade o De tudo isso resultou 
, 1 (b . "i ..... ~ b unid d 1 (t . qUI? o equl l no necessar o a u.wcI. oa a e po l :tca e 

cultural, com base na unidade econômica e social, perdeu a 

a~~~ânciao Criaram-se, dêsse modo, regiões desenvolvidas e 

regiões Gubdesenvolvidaso A compreensão de que era preciso 

vencer êsse estado de coisas impunha soluções amplas e ação 

de profundidade o 

Primeiras providências governamentais 

As tentativas oficiais para recuperação das áreas 
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subdesenvolvidas do pais, objetivando-se o r:eqUiH.b:rio,a 
, ( A 

bem da propria unidade do pa1s, vem de longe. O Nordeste , 

por exemplo, desde os dias do Império, quando aS sêcas co~ 

çaram a perturbar mais intensamente o desenvolvimento regi~ 

nal, entrou na cogitação dos nossos homens de ciência e dos 

nossos estadistaso TÔda uma vasta literatura se escreveu , 
procurando explicar as causas do fenômeno climatérico e ig 

dicando a solução para uma politica realistica, governamen

tal. Leia-se, por exemplo, o magnifico ensaio do profess o r 

Joaquim Alves sôbre a história das sêcas do Cearáo Várias 

medidas foram desde então decretadas. É certo que não aDr~ 

sentavam ainda o caráter de um programa de goVerno, de uma 

politica a ser executada dentro de um per10do e cobrindo ~ 

ma área perfeitamente fixada. Tratava-se de IllCdidas isola -

das, como sejam a abertura de poços, experi~cias de reflo

restru:lento, introdução de animais exóticos trazidos de regi 

ões s~cas da África, como foi o CaSO do cameloo A eSSaS pr.Q. 

vidências i soladas seguiu-se 1.UIla eXi)eriência de maior enver 

gadur-a, qual foi a da criar;;ão de um órgão governamental que 

se chamou Inspetoria Federal de Obra~ Contra as Sêcas, ao 

qual foi confiada a execução de uma rêde de açudes para ac~ 

mulação de água e posterior distribuição por meio de canais 

de irrigação. No govêrno Epit;cio Pessoa, projetou-se em 

maior estilo: reflorestamento, rêde de estradas, açudagem , 

nucIeilmento populacional, canais de irrigação e introduç ã o 

de espécies piscosns nos açudes. A Caixa Especial das Obras 

de irrigação era o órgao de aplicação filli~nceira dos recur-
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50S, fornecidos pelo Congresso. 

No CaSO particUlar da Amazônia, as proVidências 
, - ~ , isoladas e de conjunto tambem nao sao de nossos diaso Para 

exemplificar, vamos referir algumas dessas medid~ Organiz~ 

ção, sob favores do govêrno, da Companhia de Navegação da ! 
mazônia, que, verdadeira revolução na vida econômica regio

nal, possibilitou a dinamização da produção; a fundação de 

colônias de imigrantes nacionais e estrangeiros; a abertura 

do Amazonas à navegação internacional; a construção das es 

tradas de ferro de Bragança, Tocantins e Madeira-Mamoréo 

, '" 
O ano de 1912, foi de extraordinaria importancia 

para a regiãoo A Amazônia experimentava a concorrência da 

produção gOrnlfera do Orienteo O periodo de intensa explor~ 

ção dos seringais nativos, que lhe assegurara uma posição 

tÔda especial no pais, permitindo-lhe garantir à União re~ 

cursos em dinheiro para as grandes obras materiais que re~ 

lizava por todo o pais, camo sejam portos, ferrovias, obras 

de saneamento etco, e a construção de dois grandes centros 
, 

urbanos, Belem e Manaus, estava em seu fimo Criara-se no 

Oriente uma área de trabalho, de cultura intensiva, promo

vida pela inversão de vultuosos capitais privados ingl~ 

ses e holancteses o Procedia-se com técnica na utilização da 

terra e no uso dos recursos,em dinheiroo Quar.to a nós, des-

prezáramos tôda a advertência que vinha sendo feita· e tei~ 

vamos, como ainda teimamos, na exploração pura e simples da 

floresta nativa, utilizando técnicas inct1genas, quando -naO 
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lamos ao extremo da destruição das árvores lactiferas. Bra 

sileiros atentos ao fenômeno econômico, como Pimenta Bueno, 

Tenreiro Aranha e Silva Coutinho, haviam sugerido, sem re

sultados, a pOlitica da heveicultura e de métodos novos de 

trabalho nos seringais. 

Em 1867, dois eminentes homens de ciência, Koel 

ler e Leu~nger, tomando contacto com a Amazônia pelaS águas 
do Madeira, surpresos com o quadro social e econômico que 

lhes pareceu de uma primitividade quase inacreditável, haVi 

am prognosticado a reação dos mercados consumidores, que e 

ram Unicamente mercados no exterior, e viriam a ser nossos 

concorrentes com a produção dos gomais plantados. Haviam 

prognosticado mesmo o aparecimento de um produto, cujo pre 

paro seria realizado nas usinas, e que é hoje nada mais ~ 

da menos do que a chamada borracha sintética. 

Planejou, então, o govêrno federal, a valoriza

ção da borracha extrativa. Na verdade, porém, para tal, pIa 

nejou, e planejou bem, a valorização de todo o complexo alll!, 

zônico. Os decretos 2.543 A, de 5 de janeiro, e 90521, de 

17 de abril, ambos de 1912; sendo Presidente Hermes da Fon

seca, e Ministro da Agricultura, Pedro de Toledo, deram fo~ 

ma legal a um largo programa. Tinha-se em vista promover, 

em ampla escala, a cultura da hévea brasiliensis e das ou

tras árvores lactlferas, necessárias à manutenção, senão 

mais do monopólio de produção de gomas, pelo menos de nossa 

presença nos mercados consumidores com um produto bom e ba-
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( 

rato capaz de permitir o rendimento a que o pa~s se habit~ 

ra nas suas atividades comerciais, no campo exterior, e no 

desenvolvimento da Amazôniao Visionava-se, ainda, a criação 

imediata de um mercado de conswno interno pelo aproveitameg 

to da espécie na indústria, que se devia incentivara 

Para isso deram-se provid~ncias as mais amplas: 
~ , 

premios aos que plantassem a seringueira e as outras arvo-

res lactiferas, isenção de impostos sôbre os implementos n~ 

cessários à cultura das héveas e à extração da borracha; es 

tações experimentais, para preparar e fornecer sementes e 

dar instruções aos seringalistas; prêmios em dinheiro a quem 

estabelecesse ap~eira usina de refina~ão de borracha que 

reduzisse as diversas qualidades a um tipo uniforme e supe

rior para a exportação; prêmio em dinheiro a quem monta s s e 

a primeira fábrica de artefatos de borracha em 14anaus, em 

Belém, no Recife, na Bahia e no Rio de Janeiro; construção 

de hospedarias de imigrantes em Hanaus, Belém e Territó ri o 

do Acre; hospitais, em pontos que fôssem julgados apropria-

dos, cercados de pequenas colônias " agricolas e onde funciQ 

nassem igualmente postos de saúde para vacinação, imuniza -

ção, venda de medicamentos e distribuição de impressos com 

conselhos de higiene preventiva das moléstias da região 

const.rução de estradas de bitola reduzida, ao longo dos rios 

Xingu, TapajÓS, Negro e Branco; construção de estradas de 

ferro, a primeira partindo de um ponto na ferrovia Madeira

-Mamoré, nas proximidades da foz do Abunã, passando por Vi 

la Rio Branco, Sena l'1adureira e 'termirlando em Vila Taumatu!, 
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go, com um ramal para a fronteira com o Purus; a segunda, 

de Belém até Pirapora, em Ninas Gerais, e Coroatá~ no Mar§. 

nhão, com ramais para a ligação com os pont.os iniciais ou 

terminais da navegação no Araguaia, Tocantins, Parnaiba e 

são .Francisco; obras para assegurar a navegabilidade efeti-
.., , , ,., 

vas CrI qua.Lquer epoca do ano j para vapores calando ate tres 

pésg do Rio Negro, entre Santa Isabel e Cucui.; do Rio Bran

co, na foz ao forte de são Joaquim; do rio Puros, de Hyuta·

nahan até Sena ~~dureira, e do Acre, da foz até Riozinhodas 

Pedraso isenção de impostos para as embarcações de qualquer , 
gênero, destinadas à navegação fluvial, isenção de impostos 

~ emprêsas que montassem depósitos de carvão de pedra em.!X!l 

tos convenientementes designados para o abastecimento . dos 
" vapores e lanchas e a preços aprovados pelo governoo 

o programa era vasto e se cingia ao que resumi-

mos o Para executá-lo, na extensão por que tOra concebid~f~ 

zia-se preciso assegurar, impulsionar, na região as fonte s 

de v'"ida, representadas na criação e na produção de gêneros -ª' 
limenticios e melhor circulação das riquezas em potencial o 

O plano, nesse particular, estabelecia: arrendamento de ~ 
, ... 

fazendas nacionais no Rio Branoo a empresa que se comprome-
-tesse a desenvolver e a praticar em larga escala, a criaçao 

de gado, a cultura de cereais e a estabelecer charqueadas, 

"packing-houses"; fábricas de latic:Ínios} engenhos de ben~ 

ficiar arroz e out ros c e r e a i s e f á b r i c a d e f!, 

rinha de mandioca; colonização da fazenda de são Marcos, no 

Rio Branco, com fanilias de agricultores e criadores nacio-
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nais; concessao de favores a empresas ~e estabelecessem f~ 

zendas de criação no Acre, Amazonas e Pará, favores que in~ 

cluiam a isenção de impostos para o material que importas

sem e prêmios em dinheiro; isenção de impostos para o apar~ 

lhamento importado por emprêsa que realizasse a pesca, sal

ga e conservação de peixe. 

OswaldQ;-Cruz foi chamado, na oportunidade, para} 

por dois anos, com a verba de setecentos contos, dirigir os 

serviços necessários à determinação das condições médico-s~ 

nitárias do vale e traçar o planejamento das operações pro

filáticas a serem adotadas no sentido~e facilitar a ativi

dade econômica que se procurou disciplinar pela melhoriadas 

condições higiênicas de trabalhoo Aquêles setecentos conto~ 

é preciso registrar, seriam todo o valor da inversão que o 

govêrno faria para o saneamento. Com êles, Oswaldo Cruz t~ 

ria de promover a mobilização de pessoal e de materialo O 

"Relatório sÔbre as condições médico-sanitárias do vale do 

Amazonas", foi o resultado dos estudos a que procedeu, com 

o programa de vulto que devia ser empreendido. 

Na base do que a lei fixou, instalou-se uma Sup~ 

rintendência, regulamentaram-se, um a um, os objetivos do 
-projeto, em detalhes para a execuçao, revelando a objetivi 

dade dos homens que tiverrun a seu cargo orientar e executar 

o empreendimento. O Parlamento Nacional, um ano decorrido , 

suspendeu, porém, os recursos em dinheiro. E a montagem que 

principiava foi suspensa e por fim liqÚidada. Falhara a pri 

meira experiência de planejamento regional no Brasil. 
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Mais recentemente decretaram-se novas providênci 

as, indicativas de um interêsse pela A~zônia brasileir~o~ 
ganiza~ão dos Serviços de Navegação da Amazônia e Admini~ 

tração do Pôrto do Pará (SNAPP), criação dos territórios f~ 

derB:i.s do Amapá, Rio Branco e Guaporé; organização do Servi 

ço Especial de SaÚde PÚblica (SESP),-localização de imigran 

tes ,japoneses, criaçao de colônias de trabalhadores nacio

nais, criação do Banco da Borracha, posteriormente transfo~ 

mado em Banco de Crédito da Amazônia. Projetou-se, na con

juntura, a- reunião de uma- conferência de Palses da Bacia A 

mazônica o Em Hanaus, por ocasião de uma de suas vi sitas à 
Amazônia, o Presidente GetÚlio Vargas proferiu o "Discurso 

do Rio Amazonas", propondo sua valorização como um dos pro

blemas de base do pais e sustentando a tese de que era na=~ 
, . - l' sarlO e ~rgente a execuçao de ~ po ltica para o soergui-

mento das populações que nela vivem, através do alevantame!1 

to de seus padrões culturais, da modernização de suas técni 

caa de trabalho, de seus sistemas de vida. 

Reunida em 1935 uma Assembléia Constituinte, o 

deputado Arthur Neiva, em preposição aos seus pares, que te 

ve uma receptividade magnifica, pretendeu transformar a si~ 

ples cogitação do paIs em tôrno aos problemas da Amazônia 

em um dispositivo constitucional que levasse o poder públi 

co federal a agir no sentido do aproveitamento da região. A 

providência sugerida envolvia também o Nordeste. Infelizme~ 

te, não se incluiu o dispositivo na constituição. 
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o artigo 199 da Constituição 

Em 1946, na terceira Constituinte da República, 

o deputado Leopoldo Peres teve a idéia de uma nova indica--- ~ '" ,.. çao com aquela finalidade, restrita, porem, a Amazonia. A 

reação da Assembléia, afastadas algumas hesitações e algu-

'mas dúvidas quanto aos resultados e às possibilidades de u 

ma inversao dos recursos da União, foi compreensiva, expre~ 

sando-se na aprovação de dispositivos que incluiu, para e

feitos de valorização, a área sêca do Nordeste e o são Fran 

cisco o 

o artigo 199 das disposições transitórias da 

Constituição Federal, estabeleceg "Na execução do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia a União aplicará ,durante , 

pelo menos, vinte anos consecutivos, quantia não inferior a 

três por cento de sua renda tributáriao Parágrafo Único~ Gs 

Estados e Territórios daquela região, bem como os respect! 

vos l'lunicipios, reservarão para o mesmo fim, anualmente 

três por cento das suas rendas tributáriaso Os recursos 

que trata êste parágrafo serão aplicados por inte~dio 

GoVerno Federal 11 o 

, 

, 
de 

do 

Assim, a inversão a ser feita na Amazônia e de 

recursos da União, dos Estados e dos Municipiose Tem tôda 

a caracteristica imediatista a inversão de recursos estad~ 

ais e municipais, pois êstes são as partes mais interessa

das, de certo modo, na emprêsa de valorizaçãoo Por que, p,2 

rém, a União? Não estaremos em fase de uma interferência v:ie 
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lenta do poder federal, uma violação das autonomias estad~ 

ais e municipais? A interferência da União não poderia ser 
- t realizada por concessao de reCUrsos a Estados e Munic~pi o 5 

para que êles promovessem a sua própria transformação, cri

ando melhores condições às respectivas populações, melhor E22 

truturando a sua produção, enfim, dinamizando-se no sentido 

de sua maior e mais definitiva integração ao processo da ci 

vilização brasileira? 

Os antecedentes históricos de nossa vida pol:Í.ti-
-ca devem ser estudados para melhor compreendermos a posiçao 

do govêrno federal, uma vez que são êsses antecedentes que 

justificam muito do dispositivo constitucional de hoje. 

Sob a colônia, funci~namos sob um sistema em que, 

cada Capitania vivia a sua vida, ~em subordinação de fato 

ao Governador Geral do Brasil ou ao Vice-Rei do Rio de Ja

neiroo Obedeciam ao Rei, em Lisboao Criou-se, em conseqftên

cia, com pluralismo da vida pol:Í.tica, uma tendência autono

mista que só começou a ser interrompida com a presença de 

Do João no Brasil. Sob o Império, experimentamos o regime 

unitário, através do qual foi possivel manter a unidade fi 
, , ,.. 

sico-politica do pais, vencendo aqueles sentimentos 

mistas que vinham da colônia e podiam pôr em perigo 

de nacional. As franquias provinciais·, se algumas 

auton2, 

a unid-ª. 
,.. 

vezes 

podem ter dado a impressão de que a prejudicariam, nem por 

isso foram tão profundaS que realmente levasse a criar o 

clima propiciO a sucessãoQ 
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Somos, hoje uma federação, é certo, em que Est~ 

dos e Municipios usufruem de autonomia, o que importa em 

dizer que a União não deve interferir em sua evolução, que 

se deve processar com liberdade que não contrarie o todo 

contido no pacto federalo Estabeleceu-se, para tal, o c~ 

po de competência de cada um, campo de competência amplos 

mais perfeitamente delimitado. A União tem, todavia, a~ 

segurado aos Estados e Municipios o concurso constante Pª 

ra que possam realizar seus fins pollticos como partes inte 

grantes do conjunto federativoo ~~is~ tem interferido pro

fundamente, através de convênios de cooperação J de realiza

ção de serviços de que os Estados membros abdicarem, de a

tos mais diretos na vida econômica dos Estados, sob a justi 

ficativa de que se trata do interêsse nacional, como no ca-
-, -

80 da valorizaçao do cafe, da valorizaçao da borracha, dos 

serviços de saúde, ensino etco, invadindo aquêle campo de 

competência que as várias constituições republicanas procl! 

ram fixar o (2) 

É que houve um êrro no regime federativo insti

tuindo em 1890, ao ser concedida autonomia indistintamen te 
, t 
as antigas prov1ncias, que se transformaram em Estadoso Po~ 

que, como bem observa Oliveira Viana em Evolução do Povo Bl.! 
sileiro, nem tôdas as antigas provincias estavam em condi -

qões para experimentar as excelências da autonomiao Nem t.2, 

(2) Ver, a proposito, as magnÍficas páginas de Oliveira Viª 

na em Evolução do Povo Brasileiro e o Idealismo da Cons 

tituição. 
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das elas possuiam padrÕes de cultura suficiente para reali 

zar o sistema federal com base na autonomia ~ E o resulta d o 

foi que as menos aquinhoadas não puderam caminhar com libe~ 

dade de ação, procurando, a todo o instante, o auxilio da U 

nião, quando não ocorria a própria interferência da União , 

confirmando-se, assim, a incapacidade pOlitica de certos E~ 

tados para realizar-se como entidade autônomao Por isso mes 

mo, foi perdendo consistência o pensamento que guiou os Con~ 

tituintes de 1890 quanto à a~tonomia estadual, com o fim de 

quebrar a onipotência do poder centralo E o resultado é o 

crescimento continuado da onipotência da União, manifestada 
, . . ' , numa ser1e de empreendlmentos, teoricos e praticos, que a 

consolidam e diminuem o sistema autonomistao O poder fede-

raljl dessa maneira, ascendeu no campo executivoo Quando cri 

~u o Território do Acre, desconhecendo os titulos jurídicos 

inVOcados pelo Estado do Amazonas, a União revelou a sua CÜ!! 

posição de ~gir, como realmente agiu, ocupando o espaço e . 

organizando-o como área nova, para a qual fêz funcionar um 

tipo de unidade administrativa que não constava da Const~ 
-çao. 

. Quando algumas décadas depois criou mais seis ter. 
ritórios, evidenciando a continuidade daquele propÓsito , 

mais uma vez o govêrno da União afirmou aquela disposição , 

justificando-a como prOvidência que consultava à seguran ç a 

nacional, competência realmente a cargp do poder federaLS~ 

gurança nacional que se expressava na necessidade de garan

tir melhores condições de vida às populações fronteiriças » 
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pela vi vificação da orla lindeira. Segurança Nacional sigo! 

ficaria aquêle imperativo de levantar os padrÕes de grupo s 

nacionais que, com a sua presença, vinham assegurando "a S2. 
t berania do pa~s. 

No caSO particular da Valorização da Ama~Ônia, _ o 

compOrtamento da União decorre de uma série de razões a que

não será possivel desatendero Área realmente a mais .;aubde

senvolvida do pais, aptomoção de uma po1itica que 1he-~s~ 
.." ~-'...' ~. .~ - .~ 

gurasse nQvas condiçoes de vida devia estar a cargo de -~ 

entidade com a fôrça essencial para o P1anejament~e a exe

cução dessa meSmà p01iticao Inicialmente é preciso atentar 

para o gigantesco do espaço por vaiorizar o Não se trata a~ 

nas do que entendemos por Amazônia, isto é, o espaço marca-
, . 

do pelas aguas da bac~a do Amazonas ou pela floresta tropi-

cal t1.pica, mas de uma área muito maior que envolve o oeste 

do Maranhão e o norte de Goi-á.s e de Mato Grosso o Depois, é 
preciso considerar a complexidade e a vultuosidade dos pro

blemas da área o Ao em vez de mera operação visando ao imed!. 

atismo da criação de maior volume de riquezas, pelo cresci

mento da produção local, a valorização compreende muitoIlBis: 

porque tem de partir dos trabalhos de reconhecimento cienti 

fico da região, de saneamento, para a higidez do homem, a ~ 

ducação técnica dêsse mesmo homem, para que possa contribtir 

com a sua iniciativa e a capacidade realizadora para ~êxi

to do empreendimento, seguindo-se, então, os serviços e 0-

bras de mais direto caráter econômico, como seja a exp10ra

ção,~com melhores técnicas, da produção extrativa mineral 
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e vegetal, a produção agr1cola, o creatório, a utilização~ 

dustrial da matéria-prima local, a produção de energia elé

trica, a melhoria e o enriquecimento de transportes e das 

vias de comunicações, a distribUição e localização mais se 

gura e útil das populações etc o Empreendimento dessa natu~ 

za exige, ademais, uma vultuosa inversão de capital, capi -

tal que é, na sua grande totalidade, uma contribuição da U 

nião, de vez que os recursos proporcionados pelos Estados e 
f - , • 

Munic~pios sao na verdade simbol~cos pela exigüidade que os 

caracteriza o 

, 
Por fim, e preciso considerar que um planejamen-

to em obra de tamanha extensão só pode ser realizado a loa - , go e nao a curto prazoo Apresenta um carater de universali-

dade, pelo volume dos motivos a coneideraro E possui, mais, 

um sentido politico de cariter eminentemente nacional, que 

deve fugir às influências do localismo imediatistao Ora, c2 

mo é fácil de comp:-eender, emprêsa de tal magnitude não es

tá na capacidade dos Estados e Munic{pios executá-lao Como 

não pode reduzir-se a mera solução de problemas de teor 12 

calo O planejamento e a execução - é isso dã- uma evidênc i a 

cristalina - não podia deixar de ser atribuição do poder f~ 

deral, melhor aparelhado e-com consciência mais livre dasl!! 

junções e do imediatismo loc81o Aquêles objetivos pol1tioos, 

a que nos referimos de in1cio, como aquela tradição e aquê

le poder onipotente e crescente da União, causaram essa a~ 

tribuição federal. 

A simples ajuda aos Estados e Municipios não era 
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suficiente o A execução de um largo progr.ama de trabalhos , 

que exige recursos avultados, alta técnica, pessoal qualifi 

cado e um sentido de unidade de região, que a pluralidade 

pOlltica existente não permite, evidentemente não pode aut2 

nzar a solução da simples concessão de recursos o O que os 

Constituintes tiveram em mira foi, através do esfôrço col!, 

tivo da nação, que contribui com 3% da sua renda tributária, - ,-a realizaçao de "uma obra extraordinaria" e nao uma obra de 

rotina administrativa.. Não cogitavam da ampliação de tar!, 

fas já iniciadas, já executadas, e a cargo de órgãos de co~ 

petência federal, estadual ou municipal.. Atentando para a 

gravidade do panorama brasileiro, decidiram a inversão da 

fortuna pública numa emprêsa de caráter nacional, de que 

participaria todo o pais .. 

A interferência do govêrno federal no planejamea 

to, na concessão de recursos prÓprios, na obtenção de rec~ 

50S dos Estados e Municípios, na movimentação objetiva da 

soma dêsses recursos para a operação executiva era, port~ 
p -to, logica, natural" Votando a Constituiçao, os Constituia 

tes, que representavam a vontade das populações estaduais e 

municipais, deram um sentido legal à presença da União, ~ 
, 

conhecendo-a como a unica capaz da 

l:1.tica de valorização o Foi êsse o 

e de que se pode ter a confirmaçao 

tes travados por ocasião da feitura 

e da elaboração da lei 1 0 806. 

realização da grande P2 

pensamento qve os guiou 
j, 

pela leitura dos deb!, 

da ConstitUi~o Federal 
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o diploma legal: elaboração 

A lei 1~806, de 6 de janeiro de 1953, foi elab2 
, 

rada com certo vagaro Inicialmente, e preciso recordar, a 

Câmara dos Deputados criou, entre as suas comissões especi 

ais, uma para estudo do planejamento da Valorização Econô~ 
,. , 

ca da Amazonia, elegendo para seu presidente o proprio a~ 

tor da indicação que se transformou no artigo 199 da Const,! 

tuição, isto é, o deputado Leopoldo Pereso A Comissão prin. 

cipiou pelo exame minucioso do problema amazônico, pergun

tando-se se lhe competia elaborar o plano ou simplesmen t e 

votar as prOvidências ~isciplinadoras do artigo 199, inclu-

sive criando a entidade governamental a cuja competência 

técnica coubesse o planejamento e a obra de execuçãoo De~ 

zeram perante a Comissão autoridades nacionais e estaduais 

da região por valorizar, organizando-se volumoso e intere~ 

sante dossier,que foi posteriormente publicado em volumes. 
, -Ficou entendido que o Parlamento devia criar o orgao gove~~~ 

namental e de Pl,anejamento, cabendo-lhe apenas o exame e a 
-aprovaçao dos planejamentos e programas de trabalhoo 

Em 14 de outubro de 1946, o deput.do Pereira da 

Silva apresentou projeto, criando, no Ministério da Viação 

e Obras PÚblicas, o "Departamento Nacional da Amazônia", c2 

mo órgão técnico administrativo, incumbido de centralizar, 

unificar e superintender a execução do Plano de Valorização 

Econômica da Amazônia. O Departamento seria chefiado por 

um Diretor Geral, engenheiro do quadro daquele 
, . 

Ministerl.o, 



- 26 -

mas de livre escolha do Presidente da República e seria in 

tegrado por uma Divisão Técnica, composta de um Representa.!! 
p - P te do Ministerio da Viaçao, outro do Ministerio da Agric~ 

tura, um terceiro do Ministério da Educação e um quarto do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércioo Como órgãos 

consultivos do Departamento, funcionariam o Conselho Naci~ 

nal de Geografia, o Conselho Nacional de Estatistica, o Con 

selho Nacional de PetrÓleo, o Conselho de Imigração e C012 

nização, o Conselho de Proteção aos índios e o Conselho de 

Segurança Nacional o O Departamento teria, ainda, as sec

ções de serviço que se tornassem necessárias o Os Estados e 

Territórios, apresentariam, até 30 de junho de 1947, seus 

planos e programas decenais, qüinqüenais, anuais, de real1 
-zaçao, os quais, depois de devidamente estudados pela Divi 

são Técnica, seriam incluidos num plano geral a ser r~neti

do, por intermédio do Poder Executivo, à aprovação do COll 

gresso Naciona1o Nenhuma operação de campo seria executada 

sem audiência dos Estados e Territórios, a fim de 

nassem sôbre a exeqüibilidade e utilidade prática 

das realizações projetadas e fornecessem sugestões 

que op! 

imediata 

em cOll 

formidade com as peculiaridades regionaiso Haveria, nas C~ 

pitais dos Estados do Pará e Amazonas, na região norte de 

Mato Grosso, nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul,Pô~ 

to Velho e Macapá, delegacias regionais, a cujo cargo corr~ 

ria a execução dos serviços programadoso Para efeito de 

planificação dos serviços considerava-se a Amazônia c o mo 

sendo a região que abrangia os Estados do Pará e Amazonas, 

os Territórios Federais do Amapá, Rio Branco, Acre e GuaPQ 
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re; o norte do Estado de Mato Grosso, a partir do paralelo 

de 162 ; o norte do Estado de Goiá.s, a partir do paralelo 

122 ; e o oeste do Maranhão, a partir do ~ridiano de 252 • 

Em 26 de novembro de 1946, a Sociedade Amigos de 

Alberto Torres apresentava, também, à Comissão, um projeto 

criando o Instituto de Recuperaçio da Amazônia, órgão parª 

estatal, com personalidade jurldica, autonomia ~dministrat! 

va e financeira, sede e foro em Belém do PaX'á, e uma AdIIJ!. 

nistração Central, composta dos seguintes Departamentos 

Transportes, Crédito, Educação, SaÚde, Povoação, Agricplt,!! 

ra, Indústria, Comunicações, Geografia e Estatística, mais 

os serviços de Estudos e Planificações e de Administração 

Geral o O IRDA encamparia o Instituto Agronômico do Norte 

e os Serviços de Navegação da Amazônia e Administração do 

Pôrto do Pará. Tôdas as repartições ou organismos existe!!, 

tes, cujas finalidades fôssem idênticas às traçadas para o 

IRDA, seriam por êle absorvidas, paSSando a fazer parte 10-

li! tegrante de seu sistema o A direção do IRDA estaria entr~ 

gue a um Presidente, de livre escolha do ,Presidente da Repi 

blica, entre pessoas de r~conhecida capacidade e conheced2 

ras da região e de seus proble{Das, assistido por um Cons!. 

~ho Técnico, formado pelos Diretores do Departamento de Ad 

ministração Central. O IRDA conheceria das condições g82, 

econÔmicas e sociais da Amazônia, planificaria aS ativida

des que n~le viessem a ~er desenvolvidas para sua efetiva -recuperaçao e promoveria, supervisionaria e controlaria a 

execução do plano (pe para tal fim fôsse organiz!il-doo A An:2. 
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" zônia, nos termo s do projeto, seria a região que abrange os 

Estados do Pará e Amazonas; Territórios Federais do Amapá, 

Rio Branco,jl Guaporé e Acre; norte do Estado de Mato Gro8'So, 

a partir do paralelo de l6Q ; norte do Estado de Goiás, a pa~ 

tir do paralelo de l2Q ; oeste do Estado do Maranhão, a pa~ 

tir do meridiano de 45Q~ 

o deputado Cosme Ferreira Filho (7 de abril de 

1947), em longa exposição,jl sugeriu, então, que o empreen~ 

mento fôsse realizado em duas etapas: na primeira, ocor~ 

ria o aproveitamento, ampliação e vigorização.ll "de todos os 

organismos estatais, autárquicos ou privados, que servem .11 

neste momento.ll de apoio ~ produção, ao beneficiamento e a 

circulação das riquezas do vale, bem como à educação~ a ~ 

fesa sanitária e ~ melhoria das condições de vida de suas 

populações ll • Na segunda, haveria "a tarefa do planejamento 

e execução de medidas de natureza mais ampla, com base ci~ 

tifica e com fundamento no sentido histórico da própria evo 

lução da Amazônia, mercê da qual a nova marcha de civiliza

ção e de conquista da Planicie se alicerça ~bre realiza

ções e tradições, que não podem nem devem ser abandonadas, 

ao invés de tentarmos improvisações e experiências, sem 

se indispensável e basilar sentido histórico" o 

" -Os orgaos que, na primeira etapa, deveriam ser 

apr?veitados, modificados, ampliados e vmgorizados sob a al 

ta supervisao de uma entidade autárquica,jl seriam~ 

Banco de Crédito da Borr~~-w~ ______________ _ 

11 f BLI01'l!:C~ I" 

"~ç40 G~t,uÚl T4r.-, 
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Serviços de Navegação da Amazônia (SNAPP) 

Serviço Especial qe Sa~de PÚblica (SESP) 

Estrada de Ferro Bragança 

Serviços Elétricos de Belém 

Serviços hospitalares e sociais diversos, 
ciai s ao bElll-estar da população do Esta.do , 
ra. 

Serviços Elétricos de Manaus 

Serviços Portuários de Manaus 

essen 
do P~ 

Serviços hospitalares e SOC1a1S diversos, essen 
ciais aO bem-estar da população dó Estado do ~ 
zonas, 

Serviços e instituições, de cuja imediata efici 
ênc:ia de?enda o betl-estnr' r'das ·populações e o ro 
bustecimento de suas atividades produtoras, nos 
territórios federais e noutras áreas amazônicas. 

A Comissão Parlamentar seria transformada, pas

sando a compor uma "Comissão Parlamentar de Supervisão do 

Problema Amazônico", e atuaria, no Congresso, estudando e 

encaminhando os assuntos do plano amazônico. 

p - • Haveria um orgao superv1sor de comando, de con-

trôle financeiro e de supervisão econômica, com sede na Ama 

zônia, presidido por um representante direto do Presidente 

da República e integrado por: 

3 representantes do Estado do Par~ 

3 representant es do Estado do Amazonas 

2 representantes do Estado de Mato Grosso 

1 representante do Território do Guaporé 



- 30 -

do Território 
, 

1 representante do Amapa 

1 representante do Território do Rio Branco 

1 representante do Território do Acre 

Um delegado ou representante dos Estados e Ter~ 

tórios seria designado pelos respectivos governos; um del~ 

gado dos Estados do Pará e do Amazonas seria escolhido por 

suas tr~s mais importantes associações comerciai s e de pr.2, 

dutores ou industriais; um representante dos Estados do ~ 

zonas, Pará e Mato ~rosso seria indicado pelo Presidente da 

República, recaindo sempre essas escolhas em nomes de rec2 

nhecida probidade e competência e conhecedores dos proble 

mas da Amazônia e 

" -Haveria, ainda, como orgao executivo, diretameu 

te subordinado ao Conselho acima mencionado um Departamento 

Técnico de Planejamento e de Execução. O Conselho Nacional 

utilizaria os serviços existentes na região, à medida que 

rôsse sendo considerada a necessidade de sua integração aos 

trabalhos de valorização. 

Em 15 de setembro de 1947 ,a,.Gdmi.ssã'o ;Pa:rlâmentar i ' 

apresentava projeto, criando a Comissão Executiva do Plano 

de Valorização Econômica da Amazônia, com sede em Belém e 

autonomia para tÔda a região. A Amazônia, para efeito de 

lei, era a região abrangida pelos Estados do Pará e Amaz2 

nas; Territórios Federais do Amapá, Guaporé, Rio Branco, A 

cre, norte do Estado de Mato Grosso, a partir do paralelo 
de 162 ; norte do Estado de Goi;' s, a pa rtir do paralelo 12º;' 

'. 



- 31 -

e oeste do Estado do Maranhão, a partir do meridiano de 

452 • A Comissão, subordinada à Presid~ncia da República, s~ 
ria constitulda pelo Superintendente Geral, de livre nome~ 

ção do Presidente da República, e pelos Chefes dos Depart~ 

mentos seguintes: Administração, Produção, Crédito, Tran~ 
'*li ,.., #>li 

portes, Educaçao e AssiBtencia Medico-Social, Colonizaçao e 

Imigração e Trabalhoo Os chefes dos departamentos seriam 

de livre nomeação do Superintendente o Haveria um Conselho 

Técnico de Planejamento e Contrôle, integrado pelo Superin

tendente, chefes dos departamentos e um representante de c~ 

da unidade pOlitica que integrasse a região. O Banco da 

Borracha, o Instituto Agronômico do Norte, a antiga Conce~ 

são Ford e o SNAPP, sem prejuízo de seus patrimônios e das 

competentes verbas consignadas no Orçamento da RepúOlica, fi 

cariam incorporadas aos diversos Departamentos da Comissão, 
p - ~ bem como outros orgaos, serviços e entidades economicas, a 

critério do Govêrnoo O Conselho Técnico de Planejamento e 

Contrôle organizaria o plano de valorizaçãoo Um substituti 

vo, apresentado pelo deputado Coaracy Nunes, alterava o pr2 

jeto na composição da Comissão Executiva e na criação de 

serviços, subordinados a uma Secretaria Geral a com três se~ 

ções~ estudos e planejamentos, contrÔle de verbas e tomada 

de contas, e estatistica. 

Na Comissão de Obras PÚblicas, da Câmara, em 27 
; 

de novembro de 1947, o Deputado Oswaldo Pacheco tambem ap~ 

sentou substitutivo ao projeto da Comissão Parlamentar o Cri 

ava a "Comissão do Plano de Valorização da Amazônia"~ enti 
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dade com personalidade jurldica prÓpria e autonomia técnic2, 

-administrativa, com sede em Manaus e jurisdição em tôda a i 
rea amazônica. Seria diretamente subordinada à Presidência 

da República o A COPVA não executaria diretamente os progr~ 

mas do plano, transferindo tais encargos, mediante acordos, 

aos órgãos da União, dos Estados e Municlpios,bem como a eu 
, .'- .. , tidades autarquicas e privadas. Manteria a -::6olÍlissao, porem, 

um serviço de inspeção, 'contrôle e fiscalização das obras e 

serviços executados por tais órgãos ou emprêsa~ controlan~ 

igualmente, os resultados econômicos e sociais do plano, em 

cada fase de sua execução, através dos indices de evol~ão 

da renda pública, da produção e circulação da riqueza,e dos 

fenômenos demográficos da região amazônicao Elaboraria pl~ 

nos periódicos, com a duração de cinco anos, 

etapas anuais, mediante adoção de prioridades 

divididos em 
-e aprovaçao 

dos programas e projetos parciais, devidamente orçamentado~ 

para cada exerd.cio o Cada plano incluiria aS medidas su~ 

ridas por todos os setores da população da Amazônia, formu 

ladas em assembléias convocadas pela COPVA, em cada unidade 

administrativa ou localidade da região, reservando-se, para 

as iniciativas de âmbito local, não suscetlveis de enquadr~ 
-mento nos projetos e programas gerais, parcelas nao inferi2, 

res a 5% de suas receitas. 

Na Comissão de Constituição e Justiça, a 29 de 

março de 1949, o deputado Eduardo Duvivier formulou outro 

substitutivo, antecedido de vasta exposição,em que examinou 

as condições sociais, econômicas e culturais do complexo ~ 
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mazônicoo Instituia a Superintendência da Valorização da A 
mazônia. Definia a região como sendo "aquela que defronta 

com o Atlântico e tem, como eixo, o rio Amazonas e, por li 

mites, ao norte, as Guianas e a Venezuela, ao oeste, a Calo!!! 

bia e o Peru, ao sul, a BOlivia, até o limite extremo do 
" -sul do Territorio do Guapore e, ainda ao sul, em direçao ~ 

ral a leste, a linha da floresta tipica da hiléia amazôni-

ca". 

A Superintendência seria composta de um Supe -

rintendente e cinco (5) assistentes técnicos, que exerce ri,... 
" am, tambem, a direção dos cinco (5) departamentos destina -

dos ao estudo e execução do plano de valorizaçãoo O Supe

rintendente seria nomeado pelo Presidente da República, de 

pois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre bra

sileiros de notável cult ura, em assuntos de interêsse vital 

para a região amazônica e de reputação ilibada. Os assi~ 

tes seriam, também nomeados pelo Chefe do Govêrno, mediante 

proposta do Superintendente, dentre os brasileiros de noti 

vel saber na especialidade a que se devessem dedicar. Os mem 

bros nomeados pelo Presidente da República o seriam em cQ - , missao e demissiveis ad nutumo Os departamentos, seriam: As! 

ministrativo, Cientifico, Educação, Saúde e Assistência Mé~ 

dico-Social, Fomento de Produção, Transportes e Comunica

ções. o plano de valorização deveria compreender~ 

"a) regeneração f:Í.sica e social das populações 

da região, pela alimentação, pela assist~ncia à saúde e ~ 
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la educação e instrução; 

b) imigração, mediante verificação _ prévia ,da 

sua conveniência, seleção rigorosa e localização apropriada 

dos seus elementos e assistência coletiva e individual; 

c) agrupamento dos elementos humanos da regi

a0 9 em áreas saneáveis e previamente circunscritas, onde 

possam constituir núcleos rurais permanentes e desenvol ve r 

a produção econômica; 

d) implantação e incentivação simultânea~ com o 

estabelecimento dos núcleos rurais, das cQlturas de várzea, 

particularmente do arroz da juta e de outras cuja conveniêg 

cia seja comprovada, e de culturas de terra firme, da hevea 
~ '" brasiliensis, da castanheira, do cacaueiro e das espec1es 

destinadas à produção econômica de madeira; 

e) implantação e incentivação, pelo mesmo modo, 

onde fôr conveniente, da cultura de pabneiras, coqueiros e 

outras plantas produtoras de sementes oleaginosas, bem como 

de composto quimicos medicinais ou destinados a inseticidas 

ou a quaisquer fins industriais; 

'i) organização de culturas de sustentação, nos 

locais mais apropriados, junto ou na proximidade dos núcl~ 

os rurais; 

g) formação de pastagem, para o fim previsto no 

item. seguinte, em tôrno ou junto aos núcleos rurai s, nas 

proximidades das cidades e -povoaçoes permanentes e nos pon 

tos de transito de gado, mais convenientes ao seu descans o 
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e alimentação, bem como nos campos gerais,' onde fôr aconse

lhável a substituição das pastagens nativas por outras plaU 

tações; 

h) organização e fomento da pecuá~a, para cal: 

ne é para leite, dé bovinos e bÚfalos, conforme locais, iU 

c1uindo-se- o melhoramento dos rebanhos ou plantéis existen

tes, por seleção e por cruzamento com .raças india~s; impol: 

tação de reprodutores e proteção ao gado em trânsito; 

i) mecanização intensiva dos serviços de campo 

e agríCOlas; 

j) industriàlização local, de beneficiamento 

dos produtos de origem vegetal e animal, e, eventualmente , 

de transformação, dos mesmos produtos, quando as condiç Õ e s 

locais o aconselharem, para o consumo na região ou para a-I!!. 

dução de custo dos produtos transformados j nos mercados a 

que se destinem; 

k) racionalização e desenvolvimento do transp0l: 

te fluvial, provendo-o de embarcações apropriadas à nature

za da carga a transportar, às distâncias a vencer e ao regi 
# 

me das aguas; 

1) aparelhamento dos portos fluviais, com os al: 

mazéns e'~uipamentos necessários a facilitar a carga e de~ 

carga ao transbôrdo de mercadorias; 

m) serviço permanente e devidamente aparelha d o 

de assistência ~ navegação, pela sinalização e remoção~ que 

forem econômicamente possíveiS, dos obstáculos que a ame!!, 
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cem, e regularização do regime das ~guas dos rios, onde fôr 

possivel, pela construção de comportas, e execução deoutras 

obras; 

n) construção de rodovias e ferroviaS que se 

tornarem necess~rias aos serviços dos núcleos rurais, por

tos de navegação e aeródromos ou aeroportos; 

o) construção de aeródromos e'aeroportos, onde 

as condições econômicas os justifiquem; 

p) organização e desenvolvimento de um s~istema 

de rádio-comunicações, entre os nÚcleos urbanos e rurais ~ 

portos, aeroportos, sedes dos seringais e áreasj ou fazen

das, de indústria vegetal extrativa, em exploração e emba~ 
-caçoes; 

q) criação de órgãos de fomento, orientados p~ 

lo Instituto Agronômico do Norte e por outras instituiç õ e s 

cientificas especializadas e a ~le subordinadas, e por ór

gãos e laboratórios de pesquiSas, para orientar a produção 

em curso, promover novas fontes de produção e novas aplica-
-çoes para os produtos existentes; 

r) instituição de um serviço comercial e de di 
vulgação, com os órgãos e meios próprios com o fim de reurnr 
dados sÔbre a produção da região, e organizá-los de forma ~ 

til; o fim de fazer uma publicidade conveniente dos prodtlUE 

da região; o de acompanhar as produções estrangeiras capazes 

de ~oncorrer com as da região amazonica; o de estudar o mo 

vimento, as necessidades e as tendências dos mercados inter 
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... . 
nacionais, as dificuldades dos produtores amazon1cos e os 

meios de as vencer; 

s) preservação da flora e da fauna úteis da r~ 

gião; 

t) coordenação das atividades e atividades dos 

órgãos da Valorização Econômica da Amazônia com as das em-
~ 

presas particulares, pelas modalidades abaiXo arroladas, ou 
... 

por quaisquer outras, ficando, sempre~ tais empresas subor-

dinadas aos planos, instruções técnicas, obrigações, enca~ 

gos sociais e demais condições que lhes forem impostas por 
A P - t aqueles orgaos, inclU1das, preferencialmente, em tais moda-

lidades, as seguintes: 

Transferência, a empresas particulares, de plag 

tações ou quaisquer outras explorações em curso, 

mediante indenização, à vista, ou a prazo, com 

ou sem participação do Fundo de Valorização EC2 

nômica nos resultados das emprêsas; 

Cooperação com os propriet~rios de terras, para 

a fundação, em suas propriedades, de núcleos ~ 

rais e áreas de plantação ou criação e de colo

nização, para êles mesmos e para plantadores, 

criadores ou colonos, que os indenizem do valor, 

previamente estabelecido, da terra que ocupem, 

com a própria produção desta, nos prazos e con

dições que forem estabeleéido9 ; 

Colonização das terras de dom1nio dos Estados, 
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Territórios e Municípios da Amazônia,medlànte ~ 

rantia de propriedade futura da terra aos que a 

trabalhem; 

Constituição de sociedades mistas, para a exp12 

ração de recursos econômicos, ou de qualquer ati 

vidade compreendida n9s objetivos do Plano de Vª 
lorização Econômica da Amazônia; 

AuxÍlio técnico e, quando possível e necessário, 

financeiro, às empr~sas particulares que se pro

ponham ~ execução dos serviços e consecução das 

finalidades d~ste Plano; 

u) fomento às iniciativas privadas) de institui 

ções de crédito, cooperativas ou quaisquer outras modalida

deso 

No Senado, o projeto aprOVado pela Câmara sofreu 

transformação através de emendas substanciais, de autoria do 

Senador Álvaro Adolpho, que apresentou, em 1951, um substi

tutivo e longo parecer em que fixou os mais graves aspectos 

da Amazôniao Aprovado êsse substitutivo, voltou à câmaraOCe 

Deputados, onde recebeu emendaso Pelo anteprojeto Álvaro ! 
dolpho, ficavam criadas uma" Superintendência e uma Comissão 

de Planejamento, presidida pelo Superintendente e constit~ 

da de 15 membros, dos quais seis de livre escolha do Presi

dente da República e os nove restantes indicados pelos Grnffir 

nadores dos cinco Estados e 1!.. Territórios que compunham a ~ 

gião por valorizar. O Superintendente seria de livre escolia 
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do Presidente da República" que,:#deveria buscar entre brasi 
, .' -

leiros de notavel saber e reputaçao ilibada. A Superinten-

dência teria autonomia administrativao A lei 10806, na sua 

redação final era, grosso modo, o substitutivo Álvaro Adol

phoo 

No debate que se seguiu, na Câmara dos Deputado~ 

o assunto que mais preferiu a atenção dos deputados foi o 

que diz respeito à delimitação da áreao Para uns, devia - se 
,... ' t • entender como Amazon~a a area marcada pela f~mbr~a da flo-

"resta; para outros, devia considerar-se a bacia hidrográfi

ca; um terceiro grupo preferiu atender às condições de sub 
" _ IJ 

desenvolvimento e as caracte~sticas da produçao de'carater 

predatório, coletor, extrativo, d~ um vasto trecho do norte 

e nordeste do paiso Por fim, ficou assentado que a área se 

ria compreendida pelos Estados do Pará e da Amazônias pelos 

territórios federais do Amapá, Acre, Guaporé e Rio Branco , 

e ainda, a parte do Eptado de Mato Grosso ao norte do para

lelo de 16Q , a do Estado de Goiás ao norte do paralelo de· 

13º" e a do Maranhão a oeste do meridiano de 44º0 

Significa isso ~ue se abandonava, paraefeito de - , ,.. ,.. 
execuçao da lei, o entendimerLo classico sobre a Amazonia , 

a qual, assim, se ampliava, criando-se uma área de trabalho 

que representava 2/3 do território brasileiroo 

o DIPLOMA LEGAL: CONTEÚDO 

A valorização econômica da Amazônia é obra de ~ 
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tureza pol1tica, técnica e regional. 

É politica, porque empreendimento do Estado enão 

a cargo da iniciativa privada, o que não significa que a coa 
tribuição desta seja desprezada ou ignorada pelo público , 

pois que é ela solicitada ou assistida na execução de cer

tas operações de campoo Com~imento de vulto, que exige re 

cursos abundantes e se desenvolve num plano complexo, multi 

forme, extenso, cobrindo áreas administrativas autônomas ou 

não autônomas, evidentemente só o Estado poderá abrangê -lo 

e realizá-lo. 

É técnica, porque não pode ser promovida manten

do-se os sistemas de rotina até então em ~so na região, ~ 
, -tes exigindo, atraves da atuaçao de pessoal qualificado,pl~ 

nos de ação, programas de trabalho de campo, em base6~não 

sejam a resultante do empirismo, mas o fruto da experiência 
.. 

alcançada nos laboratorios, nas usinas, nos centros de pes-

quisas e nas próprias tarefas diárias. (3) 

É ,regional porque abrange uma vasta área de ter

ritório, que, por suas peculiaridades e consistência, soci

al, econômica, cultural, constitui região perfeitamente d~ 

finida" Cabe aqui lembrar que o regional, do 'ponto de vista 
, A _, ! 

sociologico e economico, nao e o que se entende por tal, do 

ponto de vista geográfico, pois se êste é determinado pelos 

fatôres geológicos, climatéricos e geográficos propriamente 

(3) Cf. GetÚlio Vargas o n}'1ensagem ao Congre s so Nacional ti , 
Rio, 1951. 
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ditos, com a presença do homem como participante do quadro, 

naquele o que o dis tingue, define e marca é o homem como a

gente-criador, disciplinador dinamizadoro (4) Dai porque, no 

Q8SGpart.icmar ch.Azná2..ô~ ') regional não é o geogrifico, mas 

o complexo cultural o 

o legiSlador, ao elaborar o diploma legal a que 
< 

nos estamos referindo, ou ao votar o texto constitucional , 

pertinente, ~ixou-lhe os três aspectos marcanteso No artigo 

199 da Constituição, deu-lhe o caráter de obra politica~nos 

artigos 35 e 2 da lei 10806, assegurou-lhe o caráter de o

bra técnica e regional o 

A Valorização tem, porém, um fim prec:1.puog "melho 

rar padrÕes sociais de vida e bem-estar econômico das popu

lações da região e de expansão da riqueza do pais" o (artigo 

12 da lei 10806)0 E para alcançá-lO, o legislador preceitu

ou (artigo 72 ) que era preciso realizar uma politica que 

a) promovesse o desenvolvimento da produção agri 

cola; 

b) fomentasse a produção animal; 

c} desenvolvesse um programa de defesa contra as 

inundações; 

d) promovesse o aproveitamento dos recursos min~ 

rais da região; 

. (4) Cf o Manoel Diegues Junior, Introducción a la Sociologia 

,~ional, Héxico, 1954. 
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~ .. 
e) incrementasse a industri.alizaçao das materia.ê, 

.,;,primas locais; 

f) realizasse um plano de viação que inclutsseL~ 

do o sistema de transportes; 

g) promovesse a produção de energia elét:rica~ 

h) estabelecesse uma pol1tica demográfica; 

J.j estabelecesse um programa de desenvolviment o 

de crédito bancário; 

j) fomentasse o desenvolvimento das relações 02-

merciais com os mercados nacionais e estrangeiros; 
, 

k) mantivesse um programa de pesquisas geografi~ 

cas, naturais, tecnológicas e sociais e de preparação de q1l.§, 

dros técnicos regionais; 
~. 

1) incentivasse o capital ~rivado no sentido de 

sua inversão regional; 

m) orientasse a organização administrativa, in-
" - ... clusive coordenando os orgaos governamentais na regiao; 

n) mantivesse um serviço de divulgação econômica 

e comercial o 

A obtenção de tamanho desideratum, decidiu o le

gislador seguindo o pensamento do constituinte, ocorreria 

pela execução de um plano~ que definiu como sendo "um siste 

Illd. de medidas, serviços, empreendimentos e obras destinados 

a incr6:í..'lentar o desenvolvimento da produção extrativa e a-
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f ' • -gr1cola, pecuar1a, mineral, industrial e o das relaçoes de 

troca o o • '.' Mais ~ o plano seria "executado na ordem de plane

jamento parciais, em perlodos de cinco anos~ a contar da d~ 

ta da lei, embora com a previsão de tempo vari~vel para c~ 

da programa, conforme a natureza de cada um, os resultado s 

obtidos e os desenvolvimentos ulteriores estimados". Seu d~ 

senvol vimento (artigo 20) obedeceria a "programas discrimi-
"'. ,. 

nados e fundamentados tecnica e economicamente, com as pre-

visões de tempo em que se achem realiZados, as aplicações ~ 

nuais j os recursos técnicos e financeiros, e a indicação dos 

mecanismos administrativos e financeiros interessados" oAte!! 

der-se-ia (artigo 42 ), na execução j ,,~ seleção dos problemas 

regionais e ~ prioridade que devam ter pela importância que 

apresentem no sistema econômico em que se incluam" o 

, 
O planejamento, decidiu tambem o legislador, d~ 

via abranger um espaço territorial amp11ssimo, a que já nos 

referimos o 

convém recordar aqui que essa definição geogr~fi 

ca da Amazônia desatendeu ao que o Conselho Regional de Ge2 
grafia indicara, ao ser consultado pela Comissão de Valori

zação da Câmara Federal. (5) O legislador, adotando um cri 

t~rio politico, preferiu aceitar como Amazônia não a região 

geográfica, mas a região cultural o J; conveniente registrar, 

(5) Cfo Lúcio de Castro Soares, Linütes meridionais e orien 

tais da ~rea de ocorrência da floresta amazônica em ter 

ritório brasileiro, Rio, 19530 
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igualmente, que o espa~o amazônico definido na lei represell 

ta cêrca de 2/3 do espaço brasileiroo A área do Vale do Teg 

nessee, apresentada como a maior realização de planejamento 

até agora empreendida, não passa de 103 000 quilômetros q\l2. 

drados. (6) O Vale do são Francisco soma apenas 609 000km2• 
(" 6 2 A O po11gono das secaS totalizava 10150.6 2 km • Ora, a Amaz2 

nia legal atinge 5.057.490 km
2 • 

Empreendimento a cargo do Govêrno Federal, sôbre 

cujo comportamento a lei 1.806 nada especifica, por enten -

der que já o texto constitucional decidiu a respeito, é re~ 

lizado, tamb~TI, corno a participação dos organismos estaduais 

e municipais e entidades privadas. No artigo 62,0 legis~ 

determinou o processo dessa participa~ão: acordos, criando 

coordenação de atividades, isto é, a disciplinação das ta~ 

fas, a serem conduzidas dentro de um regime de unidade de 

direção e de execução e não ao sabor das conveniências ecli 

térios de cada um, evitando-se, dêste modo, a interferência 

de fatôres puramente locais e as pressões pollticas ou pur~ 

mente eleitorais. Pondo-se têrmo, adeh~is, a inversões sem 

o conveniente estudo preparatório dos e:r.lpreendimentos Q.l cOll 

fiadas a organismos tecnicamente desaparelhados. 

Tamanho cometimento, como já tivemos ocasião de 

analisar, exige o dispêndio de recursos avultados. O legis

lador, para atender ~s despesas, criou um fundo (artigo 82 ), 

(6) Cf. René Foch, La haute autorité de la Vallée du Tennes 

s~ Paris, 1952. 
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a ser constituldo com! 

a) 3% da renda tributária da União; 

b) 3% da renda tributária dos Estados, Territó-

rios e Munic1pios, total ou parcialmente compreendidos na 

área da Amazônia Brasileira (arto 22); 

c) as rendas oriundas dos serviços da Amazônia , 

ou sua exploração, dos atos ou contratos jur1dicos dela de 

correntes; 

d) o produto de operações de crédito e de dota-

ções extraordinárias da União, dos Estados ou Munic1pioso 

Essa receita tributária é integrada, ao Fundo , 

mensalmente, na base da arrecadação verificada no ano ant~ 

rior (arto 92 da lei 10806 e arto 22 do decreto 340132, de 

9 de outubro de 1953). 

Considerados insuficientes tais recursos} poderão 

ser realizadas operações de crédito interno e externo,g~r~ 

tidas pelo Poder Executivo, correndo a amortização por con 

ta da receita do Fundo (arto 15), do mesmo modo por que P2 

derá ser feita uma antecipação da receita, através do Orça

mento votado normalmente pelo Congresso. (art. 14) 

Os recursos não aplicados no ano do exerc:Í.cio do 

orçamento não consti tuem exerc1cio findo, nem se incorpora

rão à receita da União, sendo transferidos para o exercicio 
seguinte. (arto 92 , parágrafo 22) 
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Os recursos do Fundo, para sua aplicação, 

ser parte integrante do Orçamento Anual do Plano. Ora, 

devem 
" es-

ses recursos não são Unicamente da contribuição da União , 
mas também dos Estado s e hunicipios, pelo que o OrçaJrento do 

Fundo não integra, como urna de suas partes, o Orçamento da 

Uniãoo Constitui Orçamento anexado àquele, para ser .remeti

do ao Congresso Nacional. (art. 92 , par~grafo lQ) 

A lei 1 .. 806 est.rutura a Valorização, no que diz 

respeito à elaboração e à execução do Plano, criando uma s~ 

perintendência e uma Conussão de Planejamento (artigos 22 e 

24). Esta, composta de quinze membros, dos quais seis, ch~ 

mados técnicos federais, de livre escolha e nomeação do Pre 

sidente da República, e nove representantes dos Estados e 

Territórios amazônicos. A Superintendência seria exercida 

por um Superintendente, ~le presidiria a Comissão de Plane

jamento, também de livre escolha e nomeação do Presidente da 

Hepúblicao Instaladas a Superintendência e a respectiva Co

missão de Planejamento, devia ser elaborado wn Programa de 

Emergência e, a seguir, no prazo de nove meses, a contar da 

da ta da instalação, o Primeiro ?lano Qüinqitenal, aquêle a 

ser decretadO pelo Presidente da República e êste a ser en 

caminhado ao Congresso Nacional, para an;lise, correção, Q. 

provação ou rejeição. O "Programa de .l:!;merg~ncia", artigo 19, 

compreenderia: 

a) a cont"_nuação das obras e serviços que forem 

parte necessàriamente integrantes do Plano, inicbJos e nan 
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tidos por conta da verba de Valorização Econômica da Amaz2 

nia; 

b) os projetos e empreendillEntos de natureza ur( -
gente e os básicos, já devidamente estudados e considerados 

indispensáveis, de qualquer sorte, à Valorização Econômic a 

da Amazônia; 

c) os projetos e empreendimentos que devam ser'" 

considerados preliminares ou preparatórios da ' orgànização 

definitiva do Plano o 

Os Planos Qlli.nqtlenais, conquanto com wn teto de 

tempo minimo para sua elaboração, o que é realmente passi

vel de reservas, cobririam o complexo, regional, com a li~ 

tação de que nenhwn recurso (artigo )2) poderia user aplic"ª, 

do em medidas, serviços, empreendimentos ou obras que não~ 

nham fim estritamente econômico ou relação direta com a re 

generação econômica da região" o À primeira vista, essa 1im!. 

tação poderia parecer uma contenção legal a desperdicios de 

verbas, em operações de natureza social ou cultural, consi-
... " deradas estranhas aos objetivos de valorizaçao o que, pore~ 

não é exato, não refletindo o pensamento do 1egisladoro p~ 

la amplitude que ~le deu ao objetivo da valorização, ao fi 

xá-lo em relação ao homem regional e seus padrÕes de vida, 

compreende-se q~e a finalidade da -limitação visou~ princi

palmente, a evitar não aquela aplicação, que autorizou~ mas 

outras, que se vinham fazendo sem ligação com o sentido da .) 

valorização, ou visando a atender a conveniências ~torais, 
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partidárias etc. 

A lei 1.806, dando subst~ncia à intenção manife~ 

tada pelos constituintes de 1964, é, assim, o diploma legal 

b~sico da Valorização, por defini-la e disciplini-la no seu 

conteúdo material. 

FUNC I ONAlviEN TO 

o decreto 340132, de 9 de outubro de 1953, que 

baixou o regulamento da SPVEA~ os decretos 350142, de 4 de 

março de 1954 e 360998, de 4 de março de 1955, bem como a 

portaria nQ 211, de 16 de março de 1954, completam o que O 

legislador decidiu na lei 10806. são instrumentos legaisque 

lhe regulam a aplicação, na área executiva~ permitindo o i 
mediato trabalho de planejamento e de execução das operações 

de campo mais urgentes, prefaciadoras dos trabalhos constarr 

tes dos Planos Qüinqüenais. 

Por êsse conjunto legal, a Superintendência e a 

Comissão Planejadora forwn estruturadas no seu funcionamen

to de emergência, constituindo-se os quadros de pessoal q~ 

l:Lricado e o simplesmente burocrático~ de rotina. Duas divi 

sões, uma sediada em Manaus e a outra em Cuiabá, além da u 

ma Representação no Rio de Janeiro, descentralizaram o tra

balho de contactos, de orientação, de fiscalização e de e~ 

clarecirnent o o 

o inveGtimento dos recursos, sl;ja no que diz res 

peito aos instrwnentos materiais de execução de obras €i ser 
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viesos planejados, seja no que diz respeito ao processo de a 

plicação das verbas, tiveram a sua disciplinação, visando

-se à rentabilidade dos investimentos. (decreto 34.132) 

Unidade governamental de ação ampllssima, a br-ª. 

ços com um imenso acervo de serviços a realizar, a SPVEA ti 
, , - , 

nha de atuar por intermedio de orgaos publicos e privados 

(órgãos públicos da administração federal, estadual ou mu-
" - ... nicipal; orgaos privados, representados por associaçoes c2 

, , 
merciais, rurais, de peeuaria, de industriaj 

... 
congregaçoes 

religiosas; sociedades anônimas ou de economia mista, enti 

dades assistencia:b etc) órgãos que ficariam, porém, no pa.!: 

ticular dessa competência executiva que se l~e's transferia, 

sob sua fiscalização contábil e técnica. 

Ao invés de montar uma pesada e custosa máqui n a 
... 

de operaçoes j criando uma infinidade de pequenos serviços~ 

ra executar tarefas e cumprir o planejado, concorrendo com 

serviços já éxistentes e com experiência na região, a SPVEA 

recorre a êsses organismos e com êles celebra convênios} 'ª 
tribuindo-lhes um programa e fixando-lhes um orçamento an~ 

( A A 

11ticoo Integram-se eles, desse modo, na estrutura da S~ 

representando-a e operando por elao É o caSO do SESP s do 

Servf.to Nacional de Malária, do Instituto Agronômico do No!: 

te, do Instituto Nacional de Imigração e Colonização j do 

Conselho Nacional de Geografia etc o Cumpre, aliás, o que lhe 

foi disposto no artigo 4~ do regulamento baixado com o de~ 

ereto 3401320 Quando o convênio é celebrado com órgão da es 
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fera federal, entra em vigor logo após a publicação no Dii 

rio Oficial; quando com órgão de esfera estadual ou munici~ 

pal~ ou entidade privada, o convênio vai a registro no Tri 
bunal de Contas da União, para poder ter cumprimentoo 

Às Ordens Religiosas, a SPVEA tem confiado tare

fas de educação técnica e serviços hospitalares. Trata-se de 

organizações que, em muitos trechos da Amazônia, são a úni~ 

ca fôrça civilizadora, substituindo o Estado nos seus deve,~ 

res e na sua competência~ inclusive no asseguramento, nap~ 

servação da soberania nacionalo (7) Não são elas usadas, po.!: 

tanto, por motivos religioso~mas Eelo que representam como 

organizações permanentes, experientes e eficienteso 

Sendo o financiamento um imperativo legal e um 

dos objetivos naturais da valorização, que não poderia tS€:r' 

empreendida nem realizada sem o fornecimento de recursos em 

dinheiro aos lavradores, aos extratores do que ~a floresta 

proporciona j aos pequenos industriais, pecuaristas, a SPVEA 
, 

opera, nesse particular, utilizando o estabelecimento banc~ 

rio organizado com essa finalidade prec1puag o Banco de Cr~ 

dito da Amazôniao Utiliza-o como instrumento da pWltica que 

traçou para o investimento ao alcance da iniciativa privada 

da regiãoo 

A peSquisa c1.entifica é evidentemÉmte,essencial, 

(7) Arthur Cezar F Q Reis, ~nguista espiritual da Ainaz"'ooia 

são Pau.lo~ 19420 

-_.~ 
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para que seja possivel progrrunar soluções definitivas. Ora, 

o que se sabe sÔbre a Amazônia resulta do contacto primário 

que com ela mantemos, desde a chegada do descobridor euro

peu, no século XVII, e de estudos realizados aqui e ali, s2 

bre esta ou aquela particularidade regional e na generalidª 

de por homens de ciências estrangeiroso Há necessidade e u~ 

gência, portanto, de proceder-se a um levantamento total da 

realidade amazônica, que autorize com segurança a pOlítica 

planejada. O Instituto da Hiléia, criado em assembléia con 

tinental levada a efeito em Manaus, provocou reservas, re

sistência e oposiçÕeS violentas. O Conselho Nacional de Pes 

quiBas, procurando uma solução brasileira, criou o Institu

to de Pesquisas da Amazônia, com sede em Manaus. At:r'U>ui~h 

a SPVEA os trabalhos de constatação, de indagação} de inve~ 

tigação e de formação de pessoal técnico para pesquisas de 

laboratório e de campo. 

Entre todos os grandes e dificeis problemas com 

que se defronta a SPVEA, o de maior relevância é o da falta 

de pessoal qualificado. As equipes brasileiras são ainda p~ 

quenas, dispondo, ademais, de um mercado de trabalho que 

cresce sem limitações no sul do paiso Houve que recorrer j 

" - ,ÇJ - t por isso {! a cooperaçao de um orgao de m. vel internacional 

a Assistência Técnica das Nações Unidas, que) por int.ermé

dio da secção brasileira no Itamarati, já proporcionou 1~ 

grupo especializado, composto de dois geólo~s, um zootec~ 

ta, um agrônomo para áreas tropicais, um piscicultor, alem 

da missão da FAO, que tem campo particular -.! açao: a iden 
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tificação da floresta e o estudo de seu aproveitamento OOu.2, 

trialo (8) Já em. pleno funcionaroonto na Amazônia, através~ 

um convênio celebrado co~ o govêrno brasileiro, por intermi 

dio do Itamarati, mas a car.o:so dO hinistém da Agricultura na 

pacte executiva, o grupo FAO foi transferido à SPIJEA. que 

lhe concede maiores recurso::. para sua melhor movimentação e 

para a preparação de pessoal brasileiro regional que [JOSSêll' 

lelai S tarde, prosseguir nos trabalhos c 

o funcionamento da SlJVLA nos dois anos ,de., mon~ 

gera e de inicio de SUaS atividades, é um ainda experirnentaL, 

Ten o ca.r~ter de erapreendiraento pilôto o A estrutt:..ra derix~i"" 

tiva do órgão ja está. :lorelil.~ estudada na base do qUE' a ex 

periÊmcia indii~()l.. e a execu<;ao do ,)rllleir'O plano qtiinqüer:al 

eC~Lí exigindo, A experiência que se principia d3pende da. (;O~ 

tinuidade e do tempo de t:;xec 11ç3 ') o A Val(irizó.~ão signlfi.r: 2ri~" 

portanto l' a maturido.Qe ou d. iJi~at ur:tdacle hrüsile:irn· HP',Tc2 Cf 

r(;nos.~ se a pudermos execut3r, a poôse Je (o11-31<,;ê'85 c'.d 1,t~ ,

c::Ls c de potenci;:1i ..-bd.8 t.~;,~nic0-·cCO[l;)llica ':ue nos conc.eg'.l:L 

nlcJ y no quadro univ(~r:)i,l. UlU21 posi(;Z~o dcfínitivne, NÂo pedrc;, 

iwlifenmt.os ~'.s confJui::;c.as que a tecni~~a vel;i enslnando, 

1I18LIOTECÃ. 

r~!r~ GMtU'- T.,.. 

(8) ;"rthur Cezar P'. Heis, A v:Üoriza-;ã,o clct Anli:!.zônia e au 

sistência técnica, Belém, 19540 
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