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CAPÍTULO 4 
 

Redefinições (1972-1978) 

 
 
 O falecimento de Sílvio Fróes Abreu, em dois de março de 1972, após prolongada 
enfermidade, pôs fim a um período de dois ou três anos em que a direção do Instituto vinha sendo 
assumida de fato por um grupo de diretores de Divisão que se revezavam na assessoria técnica à 
Direção Geral e que foi responsável por uma serie de atividades importantes para a instituição. 
Nestes anos o Centro de Informações Tecnológicas cresceu intensamente, e as obras da nova ala do 
prédio do Instituto avançaram bastante. Foi também neste período que o Fundo Nacional de 
Tecnologia foi regulamentado, mediante o decreto no 66.111, de 23 de janeiro de 1970, começando 
a operar logo após. Sua gestão coube inicialmente a uma Junta Administrativa composta de Ernesto 
Tolmasquim (presidente) e Paulo Maurício Guimarães Pereira, ambos do INT, e Joaquim V. de 
Carvalho, do então Ministério do Planejamento. 
 
 A Direção do Instituto foi assumida pelo engenheiro Paulo Maurício Guimarães Pereira, que 
havia sido o sucessor de Paulo Sá na antiga Divisão de Material de Construção, tendo tido atuação 
importante na Associação Brasileira de Normas Técnicas e também nas atividades internacionais da 
Reunion Internacionale de Laboratoires d'Essais e em outras áreas afins. O fato mais marcante 
deste período foi a criação, no interior do Ministério da Indústria e Comércio, da Secretaria de 
Tecnologia Industrial, com autoridade sobre o Instituto Nacional de Tecnologia. 
 

1. Um Panorama do Período 
 
 O INT manteve, neste período, com poucas alterações, a mesma estrutura da legislação que 
o transferiu para o Ministério da Indústria e Comércio em 1962. As divisões técnicas permaneceram 
as mesmas, mas a inexistência de reformulações legais não impediu que houvessem mudanças 
significativas nas equipes e atividades do Instituto. Em 1973, por exemplo, foi criado o Grupo de 
Estudos sobre Poluição Industrial (GESPI) e, em 1975, instalou-se o Centro de Microscopia 
Eletrônica, ambos diretamente subordinados à Direção Geral do INT. Nesse mesmo ano o Centro de 
Informações Tecnológicas (CIT) foi desativado e o Centro de Avaliação Tecnológica (CAT) deixou 
de se subordinar à Divisão de Ensino e Documentação para vincular-se diretamente, à Direção 
Geral.120 Desde 1974 o INT abrigou o Grupo de Desenho Industrial da STI e, nesse mesmo ano, 
Paulo Maurício Pereira fez constar do relatório anual de atividades do Instituto o projeto de criação 
do Centro de Embalagens (CEDE), que não chegou a se concretizar, por discordância da Secretária 
de Tecnologia Industrial. O projeto deste Centro foi elaborado graças à assessoria prestada por 
técnico da Pira, associação inglesa de pesquisa para as industrias de papel, cartão, impressão e 
embalagens, por solicitação do governo brasileiro121. 
 O relatório sugeria meios de desenvolver a informação, treinamento e atualização na área de 
embalagens, com apoio técnico da Pira e eventual financiamento, pelo British Council, de estágios 

                                                           
120 (1) Itiro Iida e outros, INT - Análise Preliminar, STI - Desenho Industrial, março de 1976, mimeografado; e 
relatórios de atividades de 1973 a 1975.  
121 F. A. Paine, Overseas Development Administration on the Establishment of a Packaging Centre at Instituto 
Nacional de Tecnologia. Relatório Reservado, 1974. 
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e seminários de reciclagem para executivos e técnicos. Na visão de Paulo Maurício Guimarães 
Pereira, este Centro preencheria uma lacuna até hoje existente no país122. 
 
 Essas alterações tiveram impactos diferenciados e o que houve de realmente transformador 
foi a crescente simbiose com a Secretária de Tecnologia Industrial e, principalmente, com a 
Fundação de Tecnologia Industrial, como será abordado mais adiante. No decorrer do período o 
Instituto pode ser visualizado com suas doze divisões técnicas, três grupos de estudo e pesquisas 
(em amido, proteínas e poluição industrial) além de dois centros (o de avaliação tecnológica e o de 
microscopia eletrônica), todos diretamente subordinados à Direção Geral. Os três grupos de 
pesquisas e, principalmente, a Divisão de Açúcar e Fermentação integraram-se a partir de 1974 ao 
programa do álcool e tiveram um desempenho articulado, diferentemente do que ocorreu com as 
demais equipes. 
 
 A atuação do INT nesse período sofreu uma nítida inflexão com o seu engajamento no 
Programa Tecnológico do Etanol, que se iniciou em 1974, alcançando sua plenitude a partir da 
posse de João Bosco de Siqueira na Direção Geral do Instituto, em janeiro de 1976. Deste então, a 
implementação do programa passou a concentrar a maior parte dos recursos do F'UNAT e das 
atividades de pesquisa do INT. O aspecto comum às três gestões correspondentes a esse período foi 
a inegável dinamização da atividade de pesquisa e a reconquista de nova projeção externa e do 
entrosamento com políticas governamentais em áreas especificas, enquanto que outras partes do 
Instituto permaneciam sem maior dinamização.  
 
 Na primeira fase, correspondente à gestão de Paulo Maurício Pereira, houve um marcado 
crescimento das atividades nas áreas de informação tecnológica e de poluição industrial. As 
atividades de pesquisa se intensificarem com a maior disponibilidade de recursos, e enfatizaram 
duas preocupações principais. Una foi a busca do aproveitamento de resíduos da produção agro-
industrial. A Divisão de Têxteis e Papel pesquisou em escala semi-industrial o aproveitamento do 
bagaço de cana cano matéria-prima para celulose e a Divisão de Açúcar e Fermentação se antecipou 
aos problemas da poluição causada pela produção de álcool, estudando processos microbiológicos 
de aproveitamento do vinhoto como massa protéica para rações de animais. O relatório anual de 
atividades de 1973 menciona, inclusive, um convênio com o Denver Research Institute para 
pesquisas de aproveitamento de resíduos agro-industriais. Outra linha de interesse foi a busca do 
aproveitamento integral de matérias-primas: da mandioca, também pela Divisão de Açúcar e 
Fermentação; do babaçu, pelo Laboratório de Amido; e de óleos e gorduras vegetais, pela Divisão 
de Química Orgânica. Posteriormente, todas essas matérias-primas foram incorporadas ao Programa 
do Álcool, aproveitando-se o conhecimento acumulado para reestudá-las sob a ótica da substituição 
dos derivados do petróleo. Desenvolveu-se então a tecnologia da obtenção do álcool da mandioca e 
do babaçu, e a aplicação dos óleos vegetais como substitutos do diesel e de lubrificantes. Também a 
Divisão de Cerâmica, Refratários e Vidros tem a assinalar, para este período, a descoberta de um 
novo mineral, o qual denominou de "ibitiarita" (descoberto que foi em Ibitiara, na Bahia), com 
surpreendentes propriedades de oleofilia e hidrofobia (1974/75); e, anteriormente, havia realizado 
estudos sobre a influência da moagem na sintetização da porcelana, utilizados posteriormente pela 
Cerâmica Porto Ferreira (São Paulo) para a melhoria de seus produtos (1969). 
  

Paralelamente, o FUNAT foi também usado para financiar pesquisas de substituição de 
materiais importados, como foi o caso da Divisão de Física Industrial que pesquisou o silicato de 
cálcio visando a substituição do amianto, ou investigações para a classificação e determinação das 
aplicações de matérias-primas. O Laboratório de Amido realizou uma pesquisa sistemática das 

                                                           
122 Paulo Maurício Guimarães Pereira, entrevista. 
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diferentes espécies regionais de mandioca; e a Divisão de Têxteis e Papel estudou matérias-primas 
celulóticas do estuário do Rio Amazonas. A Divisão de Cerâmica pesquisou novo material para 
refratários necessários à siderurgia; a Divisão de Metalurgia desenvolveu estudos metalográficos de 
aços acalmados, semi-acalmados e efervescentes, e sobre adequação de tratamentos térmicos em 
aços-liga de fabricação nacional para usos específicos, além de continuar seus estudos sobre 
corrosão industrial; e a Divisão de Química Inorgânica dedicou-se a pesquisa de amostras de talco 
colhidas na Bahia e no Ceará, aplicáveis como veículo para inseticidas, cosméticos, tintas e papéis, 
entre outros estudos. 
 
 A leitura dos relatórios de atividades revela a existência de pelo menos uma pesquisa ou 
estudo para cada divisão, salvo a de Combustíveis e Motores. Entretanto, algumas equipes 
revelaram agilidade maior em concluir e publicar resultados, passando a formular novos estudos. 
Outras mantiveram por vários anos os mesmos temas. O Diretor da Divisão de Borracha e Plásticos 
foi explícito a esse respeito no relatório de 1973: "O início dos ensaios foi adiado (. . .) As despesas 
com a pesquisa ficaram aquém das previstas pelo fato de haver sido impossível conseguir técnico 
especializado que aceitasse as condições financeiras propostas (. . . )"123 
 
 Com efeito, vários fatores continuavam a dificultar a atividade de pesquisa. Os encargos de 
rotina se distribuíam desigualmente entre os setores em função de suas áreas de especialização, 
permitindo que algumas equipes se dedicassem exclusivamente à pesquisa, enquanto outras 
defrontavam-se com grande demanda de serviços. A questão de pessoal foi atenuada com a 
contratação pelo sistema de Grupo-tarefa, de 1973 a 1975, mas isso não foi suficiente, porque não 
atingia os níveis salariais do mercado de trabalho, nem oferecia a estabilidade que o setor privado 
atribuía aos técnicos mais competentes.124 Por outro lado, as inter-relações e formas de cooperação 
entre as equipes e destas com a Direção Geral eram diferenciadas. 
 
 O pólo mais dinâmico do período de Paulo Maurício Pereira foi, inegavelmente, o Centro de 
Informações Tecnológicas. Com base no relatório de 1972, o CIT prospectou 9.548 informações, 
processou 1.783 documentos, publicou 4.300 resumos e divulgou 1.307 patentes. Em 1973 registrou 
um aumento de 53,9% de seus usuários, que de 2.900 em 1972 passaram a 4.464, até outubro de 
1973. Seu serviço de campo visitou 88 indústrias, nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São 
Paulo e Paraná, para complementar informações do Setor de Perguntas Técnicas. Sua perspectiva, a 
curto prazo, era de "constituir-se no Centro Operacional do Subsistema de Informações Técnicas do 
MIC" e em 1974 o CIT já atendia a solicitações do exterior; respondeu a um total de 2.417 
perguntas técnicas das quais 43 oriundas de fora do país; e remeteu 16.298 separatas de artigos 
solicitadas por seus usuários, das quais 18 para o estrangeiro. Dentro do pais, o estado de São Paulo 
concentrava o maior numero de clientes. Nesse ano, o CIT participou com 10,62% (Cr$ 
114.232,54) da renda arrecadada pelo INT por serviços prestados e já ocupava, praticamente, todo o 
4º andar do prédio do Instituto, quando foi desativado em janeiro de 1975. 
  

Outra área de atuação emergente, que obteve apoio institucional para desenvolver-se, foi a 
de poluição industrial. 
 
 A idéia de se criar um setor dedicado à poluição foi uma decorrência do "grande numero de 
solicitações" que vinham sendo feitas ao INT por instituições e indústrias, para a "solução de 
problemas relacionados com a contaminação ambiental."125 As divisões de Química Orgânica, de 

                                                           
123 Relatório anual de atividades de 1973. 
124 Relatório anual de atividades de 1973. 
125 Relatório anual de atividades de 1973. 
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Química Inorgânica e de Física Industrial já vinham se ocupando dessas questões e o trabalho de 
maior monta foi a assistência dada, por solicitação do Ministro da Industria e Comércio, à Industria 
de celulose Borregaard, no Rio Grande do Sul, para a instalação de equipamentos de controle de 
poluição gerada na fábrica. Mas, paralelamente a isso, o INT vinha atendendo a solicitações de 
análise de resíduos industriais, da biodegradabilidade de detergentes e de outros produtos; de 
identificação de contaminação por traços de metais em inseticidas, etc. 
 
 O projeto inicial teve a designação de Centro de Estudos sobre Poluição Ambiental 
(CESPA) e obteve o apoio da STI. Foi por determinação desta que, em outubro de 1973, foi criado 
esse setor, já com a denominação de GESPI.  
 
 As atividades do Grupo foram divididas em três setores: de Estudos e Projetos, que se 
encarregaria de fazer o contato e de propor soluções específicas ao setor industrial; o de 
Desenvolvimento de Processos e Equipamentos, que se dedicaria a pesquisas da literatura, patentes 
de processos já existentes, adaptação e mesmo criação de equipamentos e estudo de produtos 
obtidos do tratamento de refugos industriais; e o setor de Micro-Química Aplicada, que prestaria 
apoio aos dois primeiros, encarregando-se das análises das amostras coletadas, dos ensaios e 
estudos de dosagens de substâncias tóxicas em baixa concentração e outros que se fizessem 
necessários ao andamento das pesquisas e estudos dos outros dois setores. 
 
 O GESPI se propunha a tomar a iniciativa de visitar as indústrias, independentemente de 
solicitações, por que constatava-se que o setor estava muito pouco instrumentado para cumprir as 
determinações legais de controle da poluição, sendo por isso alvo de multas progressivas. Atribuía 
prioridade à clientela de pequeno e médio porte e, por solicitação da Secretaria de ciência e 
Tecnologia do estado, às indústrias que tivessem projetos para se instalarem no Rio de Janeiro, de 
modo a que se prevenissem futuros problemas de poluição. Seu trabalho envolvia levantamentos e 
coleta de amostras realizados in loco; análises em laboratório; estudos e elaboração de projetos de 
estações de tratamento dos efluentes industriais e o acompanhamento da sua montagem e instalação. 
 
 Nos dois primeiros anos de atividades, o GESPI atendeu a cerca de uma dezena de 
indústrias, mas só em 1975 respondeu a 30 solicitações.126 Em outubro desse ano recebeu a 
incumbência, pelo decreto nº 76.389, de elaborar o "Programa Tecnológico de Prevenção da 
Poluição Industrial" e, para tanto, entrou em contato com as principais entidades nacionais (SEMA, 
FEEMA, CETESB, CETEC, entre outras) e algumas estrangeiras, tais como a Environment 
Protection Agency, dos Estados Unidos, e a Environment Canada. Definiu objetivos mais 
abrangentes na área de poluição industrial e em função desses passou a implementar projetos, dos 
quais se destacam o de desenvolver uma instalação versátil com diversas unidades de tratamento de 
despejos de variadas procedências, que deveria situar--se junto à usina alcooleira projetada pelo 
INT; o de construir uma estação móvel para a monitoração da poluição atmosférica; o de pesquisar 
a obtenção de detergentes biodegradáveis e engajar-se nos estudos sobre o tratamento e aplicação 
industrial do vinhoto, entre outros. 
 
 O GESPI foi um dos poucos setores que se articulou com o Programa do Álcool, alcançando 
também as etapas de testes e experiências em escala industrial, em Lorena. Foi também absorvido 
pela FTI, que, no documento já mencionado, o apresenta como uma de suas áreas de atuação.127 
 

* * * 

                                                           
126 Relatório de atividades de 1975. 
127 "Fundação de Tecnologia Industrial/Instituto Nacional de Tecnologia", op.cit. 
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 Ainda sobre o período de gestão de Paulo Maurício Pereira cabe mencionar duas outras 
iniciativas que foram sustadas com seu afastamento. No relatório de 1973 constava como a maior 
estimativa de despesa para 74 o projeto "reestruturação do INT" enquanto parte do programa 
"Estudos, Coordenação e Estratégia do Desenvolvimento Tecnológico e Industrial". Outra 
perspectiva afirmada nesse mesmo documento e reiterada no relatório de 1974 era a criação do 
"Grupo de Administração de Projetos de Pesquisas" e, nesse sentido, a Assessoria Técnica de Paulo 
Maurício Pereira elaborou um sistema de avaliação, seleção e planejamento dos projetos do 
FUNAT bem como de controle de seus orçamentos, custos e estimativas. 
 
 Foram continuados e ampliados, além disto, os contatos do Instituto com instituições 
internacionais, como a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 
(UNIDO), que chegou a desenvolver um projeto de reorganização administrativa do INT, a 
Organização dos Estados Americanos e Associação Mundial de Organizações de Pesquisa 
Industrial e Tecnológica (WAITRO). Os projetos de cooperação com a OEA incluíam um grande 
estudo sobre vivendas econômicas para a América Latina, do qual participava também o México e a 
Argentina, que era feita através da Divisão de Tecnologia das Construções. Com relação à 
WAITRO, os contatos iniciais haviam sido feitos por Ernesto Tolmasquim, e ampliados por Paulo 
Maurício Guimarães Pereira, que era membro de sua direção executiva e participou de suas 
reuniões anuais em Nice (1972), Stanford (1973) e Beirute (1974). A finalidade principal desta 
organização era funcionar como um pool de informações e um sistema de credenciamento que 
facilitava a vinda de especialistas estrangeiros para o Instituto e o envio de seu pessoal para outras 
instituições de pesquisa industrial. 
 
 Foi também neste período que o INT teve suas instalações praticamente duplicadas, 
passando de uma área de 9.128 m2 para 16.033 m2 , dos quais 9.845 m2 ocupados por laboratórios e 
1.100 m2 por instalações piloto. A nova ala permitiu a ampliação dos laboratórios das divisões de 
Cerâmica, Vidros e Refratários; de Química Orgânica; de Física Industrial; do Laboratório de 
Proteínas; e do Centro de Informações Tecnológicos, que, a partir de seu fechamento em 1975, 
permitiu a instalação do escritório da Fundação Centro Vale.128 
 
 Paulo Maurício Pereira foi substituído na direção do Instituto em 1976 por João Bosco de 
Siqueira, oriundo da Secretaria de Tecnologia Industrial e assim, pela primeira vez na história do 
Instituto, de fora de seus quadros. A nova gestão se inicia com uma apreciação bastante pessimista 
da situação geral do Instituto, oriunda de um estudo bastante extenso realizado pela Divisão de 
Desenho Industrial da Secretaria de Tecnologia Industrial. Segundo este estudo, o INT  
 

Não tem apresentado a flexibilidade desejável para uma instituição de pesquisa atingir mais 
rapidamente seus objetivos. Cada unidade tem funcionado como departamento (...) os fluxos de 
informações são precários, ou mesmos inexistentes, o que reduz não só a eficiência global do 
instituto como também a de suas unidades. 

 
A falta de interação leva a um desconhecimento das disponibilidades de serviços, materiais e 
equipamentos (...) Acrescente-se a isso o fato de que não há entre as unidades técnicas a troca de 
informações científicas e tecnológicas tão necessária ao desenvolvimento de qualquer trabalho de 
pesquisa. Na verdade observa-se o comportamento inverso, caracterizado pela preocupação de não 
passar informação de uma unidade para outra. A utilização dos equipamentos de uma divisão por 
outra tem se apresentado tão difícil, a ponto de ser, às vezes, mais operacional usar laboratório da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito embora o INT disponha desses equipamentos. 

                                                           
128 Relatório anual de atividades de 1974. 
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O Centro de Microscopia Eletrônica nem sempre é usado pelos técnicos, não sendo muitas vezes 
conhecido (...) Projetos que envolviam mais de uma Divisão (...) não existem. Quando muito, 
utilizam outra Divisão ou laboratórios para a realização de alguns testes e ensaios. 

 
Outro aspecto observado foi a atuação de cada Divisão ou laboratório. Muitas delas se dedicam 
apenas à realização de ensaios e testes de produtos ou processos, sem contudo, desenvolverem 
projetos e pesquisas (...) A realização de reuniões entre diretores e técnicos é uma característica de 
poucas Divisões (...)"129 

 
 A esta visão do Instituto se juntava o fato de que o novo diretor assumia suas funções com 
um objetivo definido, que era a implementação do programa tecnológico do etanol. Isto levou a 
uma decisão essencialmente pragmática a respeito da forma pela qual o Instituto seria dirigido: 
 

Qualquer espécie de solução demandaria prazo, demandaria tempo, causaria efeitos colaterais 
perniciosos. Onde não se pudesse aplicar soluções clínicas, teríamos que recorrer às cirúrgicas. O 
problema era o de uma reestruturação completa (...) Ou tocávamos os programas considerados de 
urgência, com alta prioridade dentro do Ministério, ou tratávamos da reestruturação, mas as duas 
coisas juntas eram impossíveis. 

 
Chegamos a um acordo: tocar os programas e esquecer a parte esclerosada do INT. O compromisso 
que fiz com o Ministério com relação ao INT foi bastante claro, não foi documentado em troca de 
correspondência nenhuma, foi verbal e nós acertamos o seguinte: a missão do INT será implementar 
o programa técnico do álcool, dando conseqüência às atividades que já estavam se desenvolvendo, 
cristalizando, concentrando essas atividades e transformando isso numa bandeira do Instituto e numa 
motivação - que era o que mais se precisava no INT"130 

 
 Tida como uma das direções mais dinâmicas, a ação de João Bosco de Siqueira foi, 
entretanto, muito seletiva, no sentido de que redirecionou e deu impulso aos setores ligados à área 
do álcool, deixando as demais em segundo plano. O eixo central dessa curta gestão está retratado no 
item 4.3., sobre a participação do INT no Programa Nacional do Álcool. Com relação às demais 
equipes do INT, os relatórios apontam a continuidade das pesquisas da Divisão de Química 
Orgânica (alimentos, produtos químicos e farmacêuticos), da Divisão de Têxteis e Papel, da Divisão 
de Metalurgia e do GESPI.131 
 
 Em seu depoimento, João Bosco de Siqueira deixou claro que as equipes não engajadas no 
programa do álcool tiveram vida inteiramente independente. Suas impressões sobre essas divisões 
são: 
 

Eram freqüentes os exemplos de alienação com relação aos problemas que o INT vivia, ou com os 
seus objetivos. Um grande número dessas divisões vivia da inclinação pessoal de seu diretor (...) e 
até então os diretores eram nomeados pelo Presidente da Republica, tendo assim uma condição 
vitalícia. Isso levava a uma estratificação muito grande e nem todos tinham o mesmo animo e a 
mesma compreensão do que uma instituição de pesquisa tecnológica deveria fazer, no Brasil. O INT 
era dividido em feudos, alguns produtivos, outros improdutivos. 

 
 A situação foi, portanto, a de uma convivência distante, com autonomia de parte a parte. 
Esse quadro permaneceu o mesmo no mandato de Roberto Gomes de Oliveira, que não pode 

                                                           
129 Itiro Iida e outros, "INT, Análise Preliminar". STI/Desenho Industrial, março de 1976, mimeografado. 
130 João Bosco de Siqueira, entrevista. 
131 "Subsídios do MIC à Mensagem Anual do Presidente da Republica ao Congresso Nacional", INT, 1977. 
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responder pessoalmente pelas funções do cargo, sendo substituído interinamente, entre outros, por 
Abrahão Iachan e Theodoro Oniga. Foi no decorrer de 1978 que a Fundação de Tecnologia 
Industrial foi criada e teve seus primeiros rumos definidos. João Bosco de Siqueira já estava em 
vias de se afastar do cargo e não acompanhou de perto sua constituição; Roberto Gomes de Oliveira 
tampouco pode participar de perto desse processo e seus substitutos não tinham poder decisório 
para interferir nessas definições132. Tais indicações levam à conclusão de que o raio de iniciativas e 
autonomia assumido pela Fundação foi possível, em parte, por essa situação de vazio que existiu na 
Direção Geral do INT, no decorrer do mandato-tampão de Roberto Gomes de Oliveira. 
 

* * * 
 Independentemente das ênfases definidas pelos dirigentes, o INT continuou prestando 
assistência técnica ao setor público e privado, oferecendo cursos, mantendo convênios e relações de 
cooperação com a universidade, orientando teses em seus laboratórios, promovendo e participando 
de seminários e palestras, etc. A maior disponibilidade de recursos possibilitou a retomada dos 
cursos e sua diversificação. O relatório de 1972 refere-se ao oferecimento de nove cursos, todos 
ainda diretamente ligados às atividades técnicas das divisões, nas áreas de cerâmica, fermentação, 
inglês instrumental, metalografia, química aplicada à metalurgia e a minérios, tecnologia dos 
alimentos, tecnologia do concreto e tecnologia dos sabões, para um total de 411 alunos inscritos.  
 
 A evolução dessa atividade no período de 1973 a 1978 está registrada no quadro seguinte, 
que revela uma pequena tendência de crescimento da oferta e uma relativa estabilidade da clientela. 
O aspecto mais relevante, entretanto, é a introdução de novas disciplinas, que tornaram os cursos de 
interesse para os próprios técnicos do Instituto, e é bastante nítida a mudança na composição da 
clientela, agora buscada principalmente na indústria, com a diminuição relativa do atendimento a 
estudantes. A partir de 1973, a Divisão de Ensino e Documentação começou a oferecer cursos nas 
áreas de Informações e de Transferência Tecnológica. Durante a gestão de João Bosco de Siqueira 
foram ministrados cursos sobre Marketing de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento; Pesquisa 
Operacional; Planejamento e Organização da Manutenção Industrial e Desenvolvimento 
Organizacional, entre outros.  
 

1973 1974 1975 1976 1977 1978
Nº de Cursos Realizados 5 7 10 9 14 15

Nº de Participantes 407 223 352 348 504 490

INT, MIC e FCV ou FTI 67 56 86 156 185 220
Industrias 53 103 219 155 230 185

 Forças Armadas 6 10 25 22
Instituições e Órgãos 

Oficiais
43 19 31 14 30 314

Técnicos Autônomos 3 2 - - 9 6
Docentes 14 2 5 5 9 12

Estudantes 221 41 11 8 16 11

Distribuição dos Participantes de acordo com a sua procedência:

QUADRO 4.1 - Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e Extensão Universitária do INT, 1973 - 1978 

Fonte: MIC/STI/INT - Subsídios do INT com vistas a elaboração da analise da evolução e perspectivas do 
desenvolvimento brasileiro (Realizações do governo Geisel), nov., 1978.  
  

As publicações do INT, segundo ainda os relatórios anuais, somaram oito em 1972; 16 em 
1974; 12 em 1975; 18 em 1976. O Informativo do INT esteve suspenso por um breve período, mas 
não impediu que alguns técnicos do Instituto publicassem os resultados de seus estudos em revistas 

                                                           
132 Abrahão Iachan, entrevista. 
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da Academia Brasileira de Ciências, na Revista Brasileira de Tecnologia e na Die Starke, entre 
outras.133 
 
 Quanto os encargos de rotina e prestação de serviços de assistência técnica, o Instituto foi 
convocado a prestar uma sistemática assessoria técnica à STI, emitindo pareceres sobre projetos de 
lei de similaridade e de regulamentação da tecnologia nacional, entre inúmeras outras matérias. 
Competia-lhe a autorização de novas quotas de gás liquefeito de petróleo; a especificação técnica de 
produtos; a conceituação de operações industriais; a definição da nacionalidade dos produtos ou da 
exclusividade de suas características face aos concorrentes; a emissão de parecer técnico sobre 
contratos de transferência de tecnologia do INPI; e inúmeras outras competências da jurisprudência 
técnica, geralmente atendidas pelo CAT. 
 
 Registrou-se um crescimento de solicitações relativas a problemas da poluição industrial e 
uma presença constante da Inspetoria de Finanças do MIC e do Tribunal de Contas da União, 
solicitando esclarecimentos e providencias com respeito aos contratos firmados entre o INT, o 
FUNAT e a Fundação Centro Vale, entre si e com outras entidades. Mas a grande maioria das 
solicitações de rotina continuaram a ser pedidos de análises e de determinação de componentes, 
ensaios e testes exigidos pela burocracia estatal ou motivados pelo interesse dos requerentes. 
 
 O INT encarregou-se de fazer todo o controle de qualidade dos materiais empregados na 
ponte Rio - Niterói, prestou assistência a Furnas e ao DNER, realizou as análises e emitiu o parecer 
oficial sobre as causas do desabamento do viaduto Paulo de Frontin; prestou consultoria ao 
Conselho Nacional de Petróleo, em convênio com a Rio Doce Engenharia e Planejamento S .A., no 
projeto "Avaliação Global do Carvão Mineral no Brasil", destinado a fornecer subsídios para 
redefinições da Política Nacional de Combustíveis no Brasil; colaborou no projeto "Concentração 
do Manganês de Baixo Teor para o Tratamento de Carbonetos de Chumbo", de interesse do 
Ministério das Minas e Energia, entre muitos outros estudos, consultorias, convênios e pareceres. 
 
 Nesse período o INT também registrou oito patentes relativas às pesquisas do Laboratório de 
Amido e da tecnologia do álcool da mandioca. 
 
 O Instituto tampouco interrompeu, neste período, os trabalhos na área da industria têxtil, 
celulose e papel. Segundo depoimento do antigo Diretor desta Divisão, Walmir Carvalho, membro 
do Instituto desde 1932, seis trabalhos nela produzidos entre 1956 e 1974 tiveram importância 
significativa:134 
 

- Na parte têxtil, o estudo "o batching oil das fibras de juta e de malva", financiado pelo CNPq, 
proporcionou a solução do problema do emprego da juta e da malva em mistura, a consolidação de 
suas culturas na Amazônia e o estabelecimento e fixação da indústria de fiação, tecelagem e sacaria 
nesta região. A evolução desta agroindústria propiciou ao Brasil tornar-se o 2º produtor mundial 
destes têxteis, suprindo as suas necessidades e até exportando o excesso das produções agrícola e 
industrial. O que existe hoje na área foi o preconizado e alvitrado no resultado da pesquisa.135 

 
- No setor celulose e papel, são de notar, pela influência decisiva no meio industrial regional, as 
pesquisas "Fibra e celulose de sisal - aspectos tecnológicos", tese apresentada ao 1º Seminário para o 
Desenvolvimento do Nordeste, publicado nos Anais do Seminário e em separata, esta pela 
Confederação Nacional da Indústria. Registra-se também "A tecnologia das matérias-primas 

                                                           
133 Veja o capitulo 5 para uma análise mais aprofundada das publicações do INT. 
134 Walmir Carvalho, comunicação pessoal. 
135 Boletim do INT, ano VII, nº 15, p. 8-27, 1956. 
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celulósicas brasileiras - Região amazônica", publicada em separata em 1960 pelo INT. A tecnologia 
desenvolvida permitiu a obtenção de polpas celulósicas e papéis a partir de misturas de madeiras 
latifoliadas, na mesma proporção da existente na flores ta nativa, com comportamento igual como se 
tratasse de uma única espécie inclusive no branqueamento. Baseada nesta tecnologia foi instalada a 
Fábrica de Celulose e Papel da Amazônia (Facepa), em Belém, Estado do Pará, depois ampliada, 
abastecendo a região e exportando para os países limítrofes da área. (a fabrica de celulose do Projeto 
Jarí, pelo insucesso das plantações homogêneas de "gmelina arborea", passou a utilizar madeiras 
nativas com os mesmos resultados preconizados na referida pesquisa e confirmados na Facepa). 

 
- "Tecnologia - do bagaço de cana", constante de nove relatórios (arquivos da STI, do INT e da 
Divisão de Têxteis e Papel). Em decorrência desta pesquisa a indústria de celulose e papel do 
nordeste passou a consumir matérias-primas peculiares da região, transformando-as em produtos e 
artigos de consumo local e exportando o excedente para o sul do país, com repercussão direta na 
fixação e na estabilidade do então considerado inviável setor, na área nordestina. Nesta pesquisa foi 
desenvolvida uma nova tecnologia de obtenção de "pasta celulósica" sem o emprego de produtos 
químicos, caracterizada por ser não poluidora do meio ambiente e adaptável a qualquer porte de 
indústria, principalmente a pequena e média empresas. Outros aspectos deste trabalho foram o 
levantamento da infra-estrutura regional ligado ao problema celulose-papel e os resultados 
experimentais da utilização da mistura medula do bagaço-resíduo de fibra do mesmo como 
combustível, gerado pelo próprio processo original. 

 
- "Matérias-primas celulósicas do estuário do rio Amazonas", trabalho resultante do convênio 
celebrado entre o INT e o Governo do Estado do Pará, vigente no período de 1972 a 1974. inclusive. 
Este trabalho constou basicamente de duas partes: inventário florestal e pesquisa tecnológica sobre a 
caracterização e aplicação das espécies úteis à indústria de celulose. Além da evidência, do 
conhecimento desta disponibilidade em potencial econômico, foi descoberta a existência, em estado 
nativo, silvestre, de "papiro" de características tecnológicas muito semelhantes as do congênere 
egípcio. Os papéis obtidos na fábrica-piloto da Divisão de Têxteis e Papel apresentaram índices 
físicos, mecânicos e químicos de alta qualificação. Estes resultados foram reproduzidos e 
confirmados no Japão pela empresa Mitsui, na época interessada no assunto. Oficialmente o 
resultado da pesquisa foi publicado pelo Instituto do Desenvolvimento Econômico-Social do Pará, 
órgão competente do Governo do Estado, em 1974-75. 

 
- "A influência dos ácidos pectínicos nas características das células celulósicas." Primeiro trabalho 
de pesquisa de caráter básico, fundamental, sobre celulose realizado na América do Sul, apresentado 
como contribuição ao Congresso Internacional de Celulose e Papel realizado em São Paulo em 1972, 
organizado pela Associação Técnica Brasileira de Celulose e Papel. Este trabalho foi premiado por 
este Congresso e publicado na integra nos seus Anais136 

 
* * * 

 
 Visto o quadro mais geral, e possível agora examinar mais em detalhe os eventos mais 
significativos do período; a criação da Secretaria de Tecnologia Industrial, a implementação do 
FUNAT e a participação do INT no programa do álcool. 

                                                           
136  Informativo do INT, ano VII, no. 4, p. 2-37 -1974. 



 86 

2. A Secretaria de Tecnologia Industrial e a co-gestão do FUNAT 
 
 Na nova organização do Ministério, a Secretaria de Tecnologia Industrial foi situada como 
instancia diretamente superior ao INT, ao INPI e ao INPM, interpondo-se entre esses três institutos 
e o gabinete ministerial. Tinha funções de supervisão e coordenação desses órgãos, e competia-lhe, 
sobretudo, formular e contratar "planos, programas e providências que acelerassem o 
desenvolvimento da indústria nacional de Tecnologia".137 Era de sua responsabilidade "a 
implementação do Plano do Sistema Setorial de Ciência e Tecnologia do MIC, parte do PBDCT 
(Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e isso envolvia a atuação em 
inúmeras outras áreas. 
 
 Logo que instalada, com a regulamentação do decreto nº 70.851, de 17 de julho de 1972, a 
STI criou um grupo para estudar a reformulação do INT, o primeiro de uma série de estudos e 
diagnósticos do Instituto que se sucederiam nos anos seguintes. As relações entre esses dois órgãos 
não foram difíceis inicialmente. A STI não chegou a interferir nas atividades nem na condução do 
INT, e seu primeiro titular - Luis Carlos Correia da Silva - interessou-se pelo CIT, alimentando o 
projeto de dotá-lo da mais moderna tecnologia e de dotá-lo, inclusive, de um sistema de 
comunicações-via satélite138. A criação da Secretaria tampouco atingiu a autonomia administrativa 
e financeira do Instituto. No entanto, a Secretaria de Tecnologia Industrial assumiu para si a 
responsabilidade de gestão do Fundo Nacional de Tecnologia, que passou a ser administrado em 
conjunto com o Instituto Nacional de Tecnologia-, cujo Diretor Geral manteve suas 
responsabilidades de ordenador de despesas e presidente da junta administrativa do FUNAT.  
 
 Esta dualidade foi resolvida de forma tal que a Secretaria de Tecnologia Industrial assumiu a 
responsabilidade técnica pelo Fundo, deixando ao INT as tarefas de cunho administrativo. A 
Secretaria de Tecnologia Industrial constituiu logo de inicio trinta e dois grupos técnicos 
responsáveis- pela seleção e acompanhamento de projetos a serem financiados pelo FUNAT, 
enquanto que as despesas eram ordenadas e administradas pela secretaria instalada junto à direção 
do INT. 
  
 A gestão de Luís Carlos Correia da Silva foi curta e seu principal mérito, segundo os 
depoimentos, foi ter conseguido consolidar a existência e funcionamento da nova Secretaria. Muitas 
de suas iniciativas não tiveram continuidade e das 32 áreas de atuação abertas, apenas 11 
sobreviveram aos dois anos de sua gestão. Sob o comando de seu sucessor, José Walter Bautista 
Vidal, que assume o cargo em março de 1974, a STI assumirá novas dimensões e, quanto a isso, 
vale citar o depoimento de João Bosco de Siqueira, que naquele mesmo ano assumia a coordenação 
da assessoria técnica da Secretaria e, em 1976, a Direção Geral do INT: 
 

A dinâmica estava a favor da Secretaria, que das duas entidades, era a entidade júnior. A entidade 
tecnológica que tinha uma história pregressa notável, era o INT (. . .) O INT é que deveria ser a STI 
do MIC Ignorava isso na ocasião, mas depois vim a descobrir que, realmente, a STI, criada no fim 
do ministério anterior, em 72 uma entidade nova, recente, assumira como seus os objetivos que 
estavam na lei que havia transformado o INT e criado o FUNAT, entregando-o- a ele. 

 
Em 74 a realidade era a de que havia uma secretaria, a nível de Ministério, e havia um instituto de 
pesquisas, com longa história anterior, padecendo de problemas peculiares a uma entidade que não 
se renovou, e que havia, no passado recente, demonstrado sua incapacidade de fazer executar os 

                                                           
137 Perfil Federal, dezembro de 1974. 
138 Feiga Rosenthal, entrevista. 
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documentos legais que tinha ao seu dispor, para ser o organismo orientador do desenvolvimento 
tecnológico industrial do país, dentro do âmbito do MIC. 

 
A Secretaria instituiu o "Conselho de Tecnologia Industrial", do qual participava também o Diretor 
Geral do INT, que era o ordenador de despesas da FUNAT e que cumpria as determinações da STI, 
quanto aos projetos aprovados. O INT fazia a emissão dos empenhos, prestava as contas, mas a 
seleção técnica e financeira era feita em Brasília, pela STI, através do novo Conselho" . 

 
 A gestão de Bautista Vidal foi muito impactante para o INT O novo Secretário assumia o 
cargo com grandes pretensões, entre elas o projeto de criar uma empresa estatal de tecnologia - que 
seria chamada de TECNOBRÁS - na qual se fundissem os três institutos subordinados à STI e que 
tivesse agilidade para uma ampla atuação nesse setor. Com relação ao Instituto, Bautista Vidal, em 
menos de um ano, determinou a extinção do Centro de Informações Tecnológicas, transferindo-o 
para o INPI, em janeiro de 1975. Suas relações com Paulo Maurício Guimarães Pereira foram 
difíceis, especialmente com respeito à administração do FUNAT, e se deterioraram em fins de 
1975, motivando outro fato novo irreversível: o Secretário de Tecnologia Industrial resolveu valer-
se da prerrogativa, nunca antes utilizada, de indicar ao Ministro o Diretor Geral do INT que fosse de 
seu agrado, e o fez duas vezes. Desde então, a escolha e indicação dos diretores do Instituo passou 
ao foro da STI. Nas palavras da Dra. Nancy de Queiroz Araújo, "inaugurou-se uma nova fase no 
INT: a Direção Geral do Instituto deixou de ser vitalícia para tornar-se suscetível aos jogos políticos 
e a revezamentos periódicos". 
 
 Por outro lado, Bautista Vidal criou novos vínculos com os setores dinâmicos do INT, que 
foram da maior importância. Assumiu, desde o inicio de sua gestão, um interesse particular na área 
energética e, especialmente, na tecnologia do álcool e, em menor medida, na de outras fontes 
renováveis de energia. Encontrou, em João Bosco de Siqueira, um entusiasta que se engajou 
plenamente no programa do álcool, descobrindo no INT um importante suporte para a sua 
implementação técnica, visto que, independentemente de orientações externas, o Instituto já vinha 
executando pesquisas e desenvolvimentos de grande interesse para as metas do programa, 
especialmente os estudos do álcool da mandioca e de tratamento do vinhoto, pela Divisão de Açúcar 
e Fermentação. 
 
 Outra linha de trabalho neste sentido eram os estudos sobre o aproveitamento energético do 
coco babaçu, cuja origem mais remota é um trabalho de Sílvio Fróes Abreu publicado em 1929. O 
Laboratório do Amido estudava a utilização do mesocarpo para álcool, amido, farinhas para lamas 
de perfuração de poços de petróleo e areias de fundição. Também o Laboratório de Proteínas 
estendeu ao coco babaçu seu estudo de hidrólise ácida da celulose. Estudos para utilização do óleo 
como combustível foram reativados. Tudo isto levou à organização de um "Grupo de Trabalho 
sobre o Babaçu junto à Secretaria de Tecnologia Industrial, com representantes de vários 
Ministérios e Secretarias Estaduais, além do INT, Petrobrás, EMBRAPA e SIDERBRÁS. 
Representavam o INT João Bosco de Siqueira e Feiga Tiomno Rosenthal. Foi feito um 
levantamento da situação tecno-sócio-econômica do babaçu tendo sido então publicado pela STI em 
1977 importante trabalho sobre a matéria, "Coco de Babaçu - Matéria-Prima Para Produção de 
Álcool e Carvão", para cuja elaboração participou ativamente Feiga Rosenthal. 
 
 Tal envolvimento de João Bosco de Siqueira com o programa do álcool e com o INT 
motivou sua escolha para suceder a Paulo Maurício Guimarães Pereira na Direção Geral, o que 
ocorreu em janeiro de 1976. O FUNAT, entretanto, continuou sendo um ponto de contato 
extremamente melindroso e difícil da STI com o INT. Já nas primeiras definições de estratégia da 
gestão de João Bosco de Siqueira, o FUNAT foi considerado, em entendimentos com a STI e com o 
gabinete ministerial, como o principal patrimônio do INT e ainda sub-utilizado:  
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Um Fundo que podia contratar serviços diretamente, pagando os preços do mercado; que podia 
receber dotações do próprio Ministério e de outras fontes, como do próprio INPI e INPM, que já 
eram atividades rentáveis. A lei dizia que 10% do exercício do orçamento deles deveria ser entregue 
ao FUNAT e isso não era cumprido139 

 
 Seus novos gestores trataram de expandir e maximizar a captação de recursos e o FUNAT 
cresceu em progressão geométrica: de 50 milhões em 1976, passou a 180 milhões em 1977 e 
alcançava a cifra de 300 milhões em 1978, "numa época em que a inflação não era um bicho de sete 
cabeças e situava-se entre 25 a 30.%"140 Isso foi possível graças ao transito que Bautista Vidal 
tinha nas esferas governamentais e a capacidade de definir metas que obtiveram toda a cobertura 
ministerial . 
 
 Como o MIC tinha atribuído prioridade relevante às atividades que estavam sendo 
concentradas no INT, ele tinha todas as razões para, face à projeção de despesas e expansão de 
atividades, programar aumentos substanciais da dotação do FUNAT. E o que mais cresceu dentro 
do Fundo foi o programa do álcool que, em 1978, correspondia à metade da dotação do FUNAT, 
em termos gerais. Mas eram recursos que abrangiam o INT e outros clientes pesados, como o 
Centro Técnico Aeroespacial, também envolvidos.141 
 
 Mas o Fundo atendia também às demais áreas de atuação da STI e a sistemática de sua 
administração permaneceu problemática. A STI continuava firmando contratos de projetos 
propostos por outros centros de tecnologia142 e tinha, inclusive, alguns programas de fomento 
próprios, como o de normalização e o de siderurgia ligado à SIDERBRÁS, entre outros, que 
também eram de interesse para o MIC. A avaliação e aprovação dos projetos dependiam de um 
relatório informal, com o parecer de assessores técnicos, e da reunião do Conselho de Tecnologia 
Industrial, que era a instância decisória do FUNAT, situando-se acima da Junta Administrativa. No 
CTI, o Diretor do INT era apenas um voto, ao lado dos titulares do INPI, do INMETRO e de outros 
órgãos técnicos do MIC, sob a presidência do Secretário de Tecnologia Industrial. 
 
 Enquanto ordenador de despesas e responsável, portanto, por todos os pagamentos e saídas, 
por todas as anotações contábeis relativas aos beneficiários do FUNAT, João Bosco de Siqueira 
considerou essencial a constituição de uma assessoria técnica própria, "capaz de formar uma 
opinião a respeito das propostas e, uma vez contratadas, fazer visitas, exigir e examinar os 
relatórios, saber que projetos deveriam ser suspensos ou continuados, etc."143 
 
 O Conselho se reunia quinzenalmente, sempre com pautas preparadas, de modo que todos 
tivessem conhecimento prévio dos resumos das propostas, seus objetivos e orçamentos. A avaliação 
tinha como ponto de partida um parecer técnico sob a responsabilidade da STI ou do INT. Havia, 
inicialmente, uma certa divisão temática. Os programas do álcool, incluindo o Centro Técnico 
aeroespacial, Curvelo, INT e outras entidades envolvidas davam entrada, principalmente, pelo INT 
Os outros programas da STI davam entrada por Brasília. 
 

                                                           
139 João Bosco de Siqueira, entrevista. 
140 Idem. 
141 João Bosco de Siqueira, entrevista, e relatórios anuais do INT 
142 A STI apoiava projetos em institutos e universidades do Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, 
Paraná e Pernambuco, entre outros. 
143 João Bosco de Siqueira, entrevista. 
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 Durante o primeiro ano, esse esquema funcionou "bastante bem". Com o passar do tempo, 
entretanto, os defeitos do sistema se fizeram sentir. João Bosco de Siqueira esclareceu: 
 

Começaram a aparecer duplicidades de entradas, de protocolos, de analises e pareceres, que 
frequentemente eram conflitantes, despertando ciúmes entre as duas equipes. O acompanhamento 
dos projetos era outra briga terrível. Tentou-se uma divisão por área geográfica, quando o natural 
seria que houvesse uma especialização na analise, por natureza de atividade. Isso foi muito difícil de 
conciliar e alias, para dizer a verdade, foi impossível".144 

 
 De outra parte, todos os contratos - e, principalmente os que envolviam outras entidades 
precisavam da assinatura do Diretor Geral do INT. Esse requisito conjugado com os problemas de 
tempo e de comunicação entre Rio e Brasília, tornou-se outra fonte de atritos: 
 

"0ra, se o contrato era feito com o INT, esse contrato era redigido por nós. Mas aí começou a haver 
uma série de dificuldades e desgastes. Um departamento jurídico de Brasília redigia alguns contratos 
e, muito freqüentemente, eu lia e me recusava a assinar, porque contratos haviam em que nem sequer 
se especificava os objetivos do projeto. 

 
O conflito do acompanhamento então, era tremendo. Brasília está cheia de técnicos interessados em 
viagens para seus estados de origem. É natural e compreensível que queiram acompanhar projetos 
em suas bases de origem. Mas eu queria, de preferência, que um pernambucano fosse fazer uma 
visita de inspeção no Rio Grande do Sul e, não um porto-alegrense, cuja entidade de origem era 
aquela que se estava contratando. Quem tinha que prestar contas era eu, o ordenador de despesas do 
FUNAT. 

 
Problemas de foro também eram freqüentes, por que órgãos de governos estaduais tinham pudores e 
ficavam feridos (. . .) Mas, quem criou o FUNAT determinou que o único foro é a cidade do Rio de 
Janeiro. (. . .) As dificuldades eram, portanto, tremendas. 

 
Tudo isso levou Brasília a desejar unificar a gestão do FUNAT. Minha interpretação era a de que 
parecia uma excrescência o ordenador de despesas estar no Rio, porque detinha uma importante 
parcela de poder; o de pagar ou de autorizar qualquer despesa. 

 
 Essa situação culminou na transferência sumária do FUNAT para a STI, comunicada em 
janeiro de 1978 a João Bosco de Siqueira e oficializada pelo decreto nº 82.618, de 8 de dezembro 
desse mesmo ano. João Bosco de Siqueira não se conformou com a medida e exonerou-se, sendo 
substituído por Roberto Gomes de Oliveira, também egresso da STI. A este coube um mandato-
tampão, de cerca de um ano, durante o qual precisou se fazer substituir, interinamente, por Eros 
Vital Brasil, devido a grave problema de saúde. 
 
 A transferência do Fundo para o controle completo da Secretaria de Tecnologia Industrial 
completou o processo de subordinação do Instituto à Secretaria, não só por que as decisões sobre 
projetos de pesquisa passaram a ser decididos em Brasília, como também porque toda a política de 
pessoal do Instituto dependia de recursos do Fundo, dada a rigidez das normas do DASP e do 
estatuto de órgão de administração direta que o Instituto ainda mantinha. É este problema de pessoal 
que será examinado a seguir. 
 
 
 
 

                                                           
144 Entrevista  
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3. A Fundação de Tecnologia Industrial e o Problema das contratações 
 
 Depois da vigência, por apenas três anos, da possibilidade de contratação de pessoal em 
caráter de prestação de serviços, entre 1967 e 1969, houve uma nova alternativa também efêmera. 
Ainda na gestão de Paulo Maurício Guimarães Pereira, em 1973, iniciou-se a contratação pelo 
sistema de "grupos-tarefa" com recursos do FUNAT, do qual o INT se beneficiou até a sua 
suspensão em 1975. Tais expedientes foram importantes para apoiar algumas equipes e viabilizar 
alguns projetos, mas não permitiram qualquer alteração significativa do perfil de pessoal do 
Instituto. Nessa época, de fato, o INT possuía na área técnica as carreiras de Químico, Engenheiro e 
Físico. Tendo sido criada através da reestruturação do Serviço Público Federal a carreira de 
Pesquisador, Paulo Maurício Pereira enviou a Brasília a química Feiga Rosenthal para gestões junto 
ao MIC, de criação dentro do Ministério de um quadro de Pesquisador, no que teve sucesso. Devido 
às dificuldades para admissão de funcionários públicos, no entanto, o quadro de pesquisador não 
conseguiu ser preenchido.  
 
 O diagnóstico realizado quando se iniciava a gestão de João Bosco de Siqueira, em 1976, 
mostrou que todo o pessoal do Instituto se dividia em duas faixas de experiência profissional. Por 
um lado, o INT tinha muita gente com três a quatro anos de experiência, que eram os chamados 
"assessores", gente jovem com pouco peso e pouca experiência técnica. Era o pessoal que havia 
feito estágio universitário no Instituto e foi ficando. O Diretor podia contratar assessores, e 
efetivamente os contratava. 
 
 De outro lado estavam os técnicos com vinte a vinte e cinco anos de casa, com experiência 
muito relevante, muitos dos quais, no entanto, fora da faixa mais produtiva de sua vida profissional. 
Eram, freqüentemente, funcionários estatutários já em vias de se aposentar. 
 
 Ao INT faltava, principalmente, gente com cerca de dez anos de experiência profissional, 
gente que ganha medianamente e capaz de responder pelas responsabilidades técnicas, com 
disposição física, inclusive, para tanto. 
 

Os mais velhos eram e são bons orientadores, boas musas. Vários deles são excelentes, de primeira 
qualidade e capazes, inclusive, de desempenhar esse papel. Mas seriam mais produtivos em um 
papel diferente, de orientação, de condução geral de atividades em laboratórios e departamentos. Não 
eram propriamente, pessoas que entrassem dentro de um laboratório para trabalhar oito horas todos 
os dias (.. .)"145 

 
 Com a suspensão da contratação de "tarefeiros" o INT recorreu, com o apoio da STI, a 
contratações através da COPPE, mas também o fez em numero reduzido. Tratava-se, na verdade, de 
um problema comum aos dois órgãos, pois ambos tinham interesse e recursos do FUNAT para 
implementar projetos, mas eram impedidos pelas normas e quotas do DASP, precisando, assim, 
recorrer a artifícios legais. Foi por volta de 1975 que a STI encontrou uma nova solução, 
conseguindo tomar a si a administração da Fundação Centro Vale de Ensino e Pesquisa Química 
Industrial, de Lorena, e dar novo rumo à questão de pessoal. 
 
 Tratava--se de uma entidade municipal que concluíra um fracassado projeto para a Central 
de Medicamentos do Ministério da Saúde. A pesquisa contratada pela CEME não resultou em um 
processo de fabricação viável, houve contestação de contas e pedido de encerramento de atividades, 

                                                           
145 João Bosco de Siqueira, entrevista. 
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que se agravava com a existência de outros credores. Ao tomar conhecimento dessa situação, 
Bautista Vidal  
entrou em negociações com a CEME e, por um acordo entre os ministros da Saúde e da Industria e 
do Comércio, conseguiu que a STI encampasse a Fundação Centro Vale, uma vez que se tratava de 
um centro de tecnologia industrial na área farmacêutica. 
 
 Em poucos meses a Fundação Centro Vale entrava em acelerado processo falimentar, 
exigindo uma solução. As opções eram duas: ou o seu fechamento, que constituía a alternativa mais 
simples, ou o tratamento clínico, com inversões de recursos, atribuição de projetos, substituição de 
quadros, etc. O Secretário de Tecnologia Industrial optou por essa última alternativa. Adotou-se, 
então, a estratégia de ressuscitar a FCV, desenvolvê-la e, posteriormente, transformá-la, 
contornando desta forma a lei que proibia a criação de novas fundações. A FCV dispunha, 
inclusive, de uma empresa, já registrada mas inoperante, cujo objetivo seria o de comercializar as 
tecnologias que produzisse. 
 
 Foi com a anuência do gabinete ministerial, referendada pela Presidência da República, que 
a FCV foi redefinida em função dos interesses da STI. Como os recursos para a sua sobrevivência 
viriam necessariamente do FUNAT, o INT foi intimamente envolvido, participando de sua 
administração e abrigando, inclusive, o escritório de sua nova Diretoria. Quanto a isso, João Bosco 
de Siqueira depôs: 
 

Essa foi uma orientação da STI com a qual concordei inteiramente, pois nos era extremamente útil. 
Eu tinha muito o que fazer com a agilidade operacional da Fundação Centro Vale. Na ocasião o 
DASP me espremia, exigindo a redução das equipes de assessores e consultores, contratados com 
recursos do FUNAT, porque excediam sua quota. Por outro lado, a instalação da FCV no prédio do 
Instituto servia--nos de pretexto para tirar o INPI do prédio, que constituía um hospede incomodo e 
voraz de espaço. Esse Instituto foi transferido para perto da Praça da Bandeira e instalamos um 
escritório da Fundação no 4º andar. 

 
A Fundação foi definida como o braço ágil do INT, com total submissão de objetivos. Durante a 
minha gestão ela foi estritamente isso; não teve objetivos próprios, nenhuma autonomia nesse 
sentido. Transferimos para ela todo o pessoal excedente da quota do DASP e daí para frente ela 
passou a contratar o pessoal necessário aos nossos projetos, evidentemente que com os recursos do 
FUNAT. Agi com inteira consciência dos riscos, mas não tínhamos escolha. 

 
 A FCV passou a ser gerida por um Conselho Curador, composto pelo Prefeito de Lorena, 
por representantes da CEME, da FINEP (que havia financiado o convênio) e da STI e por um 
executivo, Diretor Geral da Fundação, nomeado por comum acordo do Conselho. Montou-se, no 
INT, um escritório com uma equipe da confiança de João Bosco de Siqueira e de Bautista Vidal, 
chefiada pelo Diretor Geral da FCV, Luís Maurício Wanderley de Souza. Os projetos aprovados 
pelo Conselho de Tecnologia Industrial do FUNAT eram encaminhados pelo Diretor Geral do INT 
ao da FCV, que recebia os recursos para contratar o pessoal necessário e aplicava os "overheads" 
em Lorena. 
 
 Esse artifício legal resolvia o problema de contratações mas não, exatamente, a questão de 
pessoal, tal como historicamente se apresentava ao INT Em primeiro lugar, o encampamento da 
FCV tinha em vista um projeto da STI e não uma reestruturação do Instituto. De outra parte, a 
possibilidade de contratação, nos níveis salariais do mercado, foi usada para atender aos projetos 
formulados a partir da orientação definida por João Bosco de Siqueira junto a STI e ao Gabinete 
Ministerial, por ocasião de sua posse. Isso significa que beneficiou, basicamente, a área energética e 
o programa do álcool especialmente, solucionando os problemas salariais e de recursos humanos 
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das equipes nele envolvidas. Isto importava, no entanto, num maior esvaziamento de quadros do 
Instituto, pois como a lei impedia a contratação de funcionários estatutários, os técnicos convidados 
a se vincularem à FCV precisavam se demitir do quadro do INT, entrar em licença ou se aposentar. 
Por fim, as diferenças salariais que se estabeleceram eram gritantes, alcançando a ordem de 400%. 
 
 O efeito direto desse novo sistema de contratação foi a criação de dois quadros de pessoal, 
sendo que o da Fundação reunia elementos vindos de fora e antigos funcionários do INT 
contemplados com uma promoção que os distinguia dos demais, atribuindo-lhes implicitamente um 
maior mérito ou competência e contemplando-os com maior salário, embora sem a estabilidade 
oferecida pelo Serviço Público Federal. 
 
 O Quadro 4.2 permite que se visualize o novo esvaziamento de quadros de nível superior 
iniciado com a suspensão da contratação dos "Grupos Tarefas", em 1975 e a subseqüente 
recorrência à Fundação Centro Vale. 
 

Quadro 4.2: Pessoal Técnico, Administrativo e Auxiliar do INT, 1973-1978

Categoria 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Nível Superior 92 159 135 118 80 61
Nível Médio 25 30 20 52 29 28
Administrativos 70 80 79 96 91 80
Auxiliares 249 179 169 88 80 62
Total 436 448 403 352 280 231

Fonte: MIC/STI/INT - Subsídios do INT com vistas a elaboração da analise da evolução e perspectivas do desenvolvimento 
brasileiro (realizações do governo Geisel) novembro, 1978.  
 
 Em 1978 a situação progride com a transformação da Fundação Centro Vale em Fundação 
de Tecnologia Industrial (FTI) pela Portaria MIC nº 73 de abril daquele ano. Além da nova 
denominação, a nova Fundação passava a ter objetivos próprios na área de política tecnológica. Ela 
parecia, neste sentido, uma antecipação de um ambicioso projeto acalentado pela gestão de Bautista 
Vidal da Secretaria de Tecnologia Industrial, que foi a da criação de uma "TECNOBRÁS", na 
forma de uma grande empresa estatal que reunisse todos os órgãos responsáveis pela pesquisa, 
normalização e comercialização da tecnologia, projeto este que não chegou a obter aprovação 
superior. 
 
 Se a criação da FTI parecia indicar um passo neste sentido, ela incluía também um 
compromisso firmado com o Grupo Peixoto de Castro, que doou uma extensa área de Lorena para a 
instalação de um complexo tecnológico de química industrial e que definia como cláusula da 
doação um determinado fluxo de inversões nesse projeto. Nessa altura, o INT estava em vias de 
instalar tal complexo em Xerém, numa área já escolhida e demarcada que obtivera do INPM. O 
projeto já tinha orçamento previsto para o ano de 1978, na ordem de Cr$75.000.000,00, e consistia 
na instalação de uma usina flexível de produção de álcool com entradas para diferentes matérias-
primas, entre elas o bagaço de cana, melaço, mandioca e frutas. Permitiria varias opções de 
processamento e destinava-se, basicamente, a testar, em escala piloto, alguns dos mais promissores 
projetos desenvolvidos pelas equipes do INT engajadas no programa do álcool. Entre esses projetos 
estavam o de fermentação e o de sacarificação contínuas e os de adequação de leveduras e de 
microorganismos a maiores teores alcoólicos. Pretendia-se, também, acoplar à usina uma estação 
experimental de tratamento de seus efluentes, que era composto basicamente de vinhoto.  
 
 O prazo para a conclusão dessa obra estava previsto para o ano de 1979. Tal projeto, 
entretanto, acabou sendo nominalmente assumido pela FTI e realizado, posteriormente, em Lorena, 
segundo o convênio com o Grupo Peixoto de Castro. 
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* * * 

 
 Além da interpenetração crescente entre o Instituto e a FTI, ocorre também uma crescente 
simbiose do INT com a Secretaria de Tecnologia Industrial. Esse processo teve como marco 
original a absorção de algumas equipes pelo grupo da STI encarregado do Plano Tecnológico do 
Etanol, em 1974. Outras interpenetrações se deram independentemente do programa do álcool e 
esse quadro se aprofunda e se consolida a partir da criação da FTI, i. e, de uma entidade com 
objetivos próprios, muitos dos quais coincidentes com os que o INT vinha, recentemente, 
implementando. Desde 1976 a equipe de Desenho Industrial, por exemplo, criada pela STI, foi se 
articulando ao INT de diferentes maneiras. Participou diretamente da realização do diagnostico 
realizado no início da gestão de João Bosco de Siqueira; cedeu alguns de seus membros para a 
assessoria de projetos e engajou-se, com o GESP, na pesquisa e desenvolvimento de uma estação 
móvel para a monitoração da poluição atmosférica, entre outras colaborações, e se instalou, de fato, 
no próprio edifício do INT.146 
 
 Na área do álcool, então, a fusão processava--se intensivamente. Segundo depôs João Bosco 
de Siqueira, 
 

Havíamos chegado a um emaranhado completo. Era impossível discriminar quem era a STI, quem 
era o INT. A STI tinha capacidade de contratar técnicos, como seus assessores e consultores. O INT 
não tinha, porque seus quadros eram de estatutários. O INT tinha fundos no FUNAT para suprir a 
STI nisso e tinha capacidade e resultados laboratoriais de pesquisas que eram importantíssimos para 
o projeto. Era inextrincável. Estávamos casados, definitivamente, já naquela ocasião (...)". 

 
 Com a instalação da diretoria da Fundação Centro Vale e, principalmente, depois de sua 
transformação em Fundação de Tecnologia Industrial, as interpenetrações se multiplicaram, sem 
que tenham havido redefinições formais, em portarias ou decretos no período em pauta. Em 
documento de apresentação das atividades do INT e da FTI tem-se uma medida da situação 
criada147: 
 

O INT tem uma operação conjunta dos projetos do Programa Tecnológico do Etanol, fornecendo a 
infra-estrutura física e os chefes de grupo, cabendo à FTI o pessoal técnico e administrativo, alem da 
implantação da Estação Experimental de Tecnologia alcooleira em Xerém (...)". 

 
 A duplicidade institucional e de quadros de pessoal tendeu a promover uma fusão de equipes 
e atividades naquelas áreas de interesse da STI (definidas com os dirigentes do INT e da FTI); mas 
não chegou a interferir diretamente sobre a maioria das Divisões técnicas do Instituto. Entretanto, 
não há dúvida de que essas mudanças tiveram um impacto geral na instituição, aprofundando sua 
desarticulação e criando tensões internas. 
 
 A convivência do INT com a FTI mal se iniciava em 1978, e seu desenrolar foge ao escopo 
do presente trabalho. Com isso, encerra-se a reconstituição sumária do que ocorreu com o INT a 
partir de seus novos condicionantes externos, que emergiram desde a regulamentação do FUNAT e, 
principalmente da criação da Secretaria de Tecnologia Industrial. Trata-se, na verdade, de uma 
história político-administrativa que envolveu importantes redefinições no posicionamento do 
Instituto face ao Ministério e à própria Secretaria, e que implicou em algumas realizações de monta. 
A principal delas foi o programa do álcool, que será visto a seguir. 

                                                           
146 Diva Pires Ferreira e Isabel Ribeiro, entrevista. 
147 Fundação de Tecnologia Industrial/Instituto Nacional de Tecnologia", sem data, mimeo. 
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4. O INT e o Programa Nacional do Álcool 
 
 A participação do INT no Pró-Álcool foi decisiva, apesar de lhe ter competido uma área 
extremamente específica e relativamente marginal; a de desenvolver tecnologias para a produção e 
utilização do etanol como substituto de derivados do petróleo. A importância do INT deveu-se, 
fundamentalmente, ao fato de ter fornecido conteúdos e perspectivas concretas à iniciativa da STI, 
que deflagrou o lançamento do Programa Nacional do Álcool. Conforme reconhece a publicação 
oficial do CNPq sobre a matéria, o "ponto de partida institucional" do PNA foi o relatório de 
trabalho do INT, intitulado O Etanol como Combustível, elaborado por equipe ligada a STI do MIC. 
148 
 
 Tal documento, apresentado em setembro de 1975, já era um resultado do Programa 
Tecnológico do Etanol (PTE), criado pela STI um ano antes. Essa medida partiu de entendimentos 
de Bautista Vidal com João Bosco de Siqueira, que aceitou assumir "a implementação dos primeiros 
estudos de viabilidade econômica desse projeto", visualizado, então, enquanto um "plano de 
combustíveis líquidos alternativos derivados de fontes renováveis" e do qual o álcool era um 
aspecto: 
 

Tínhamos uma precisa idéia de que o etanol, obtido por fermentação etílica de cana-de-açúcar, era 
uma viabilidade das mais promissoras. Nós tínhamos também a idéia de que outros tipos de 
combustíveis, de outras fontes alternativas, além da cana-de-açúcar e alem da fermentação etílica, 
pudessem vir a ser desenvolvidos e vingar 149. 

 
 Como responsável pela assessoria técnica da Secretaria de Tecnologia Industrial e do 
Programa Tecnológico do Etanol, João Bosco de Siqueira trouxe para a área do Ministério da 
Indústria e Comércio as preocupações com uma alternativa nacional para o problema energético que 
haviam sido centrais para o chamado "grupo do tório", do qual participara durante os anos sessenta. 
Este grupo, organizado ao redor do Instituto de Pesquisas Radioativas em Minas Gerais, havia 
tentado desenvolver um programa nuclear brasileiro sem passar pela importação de urânio 
enriquecido, e foi desativado em 1969 com a opção governamental pela importação de reatores 
pressurizados que exigiam o suprimento externo do combustível. Do grupo inicialmente envolvido 
com o programa do etanol participaram, entre outros, Luís Maurício Wanderley de Souza, Carlos 
Urban, Paulo Urban e, mais tarde, Jair Melo, Firmino Fiúza, Anízio Santos e Hertz Batista. 
 
 Constituído fora do Instituto Nacional de Tecnologia, este grupo foi levado, naturalmente, a 
dar-se conta de que a preocupação com o álcool era um tema antigo na história do Instituto, e não 
somente isto, mas que o Instituto continuava a trabalhar em questões altamente pertinentes ao 
assunto: 
 

Ficamos acordados para o fato de que o programa do álcool era muito mais antigo que o nosso 
próprio nascimento (...) Isso nos levou a entrar diretamente dentro do INT e a descobrir, com certa 
surpresa e bastante admiração, que havia também grupos de pesquisadores trabalhando em 
fermentação, hidrólise, sacarificação de amido e que já estavam bastante adiantados, em experiências 
de laboratório, em levantamento de parâmetros gerais de um programa industrial de obtenção de 
álcool a partir do amido (...)150 

 

                                                           
148 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,  Avaliação Tecnológica do Álcool Etílico,  
Brasília, 1980. 
149 João Bosco de Siqueira, entrevista. 
150 João Bosco de Siqueira, entrevista. 
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 Houve, particularmente, uma boa integração de perspectivas entre o grupo original do 
Programa Tecnológico do Etanol e as equipes da Divisão de Açúcar e Fermentação e do 
Laboratório do Amido do Instituto Nacional de Tecnologia , estas preocupadas com novas matérias-
primas e processos para a obtenção do álcool e o primeiro com suas aplicações enquanto 
combustível. 
 
 Em função disso, as relações se estreitaram e, em 1975, elaboraram em conjunto um texto; O 
Etanol como Combustível, em que se fazia uma cobertura da problemática, das viabilidades 
econômicas, industriais e técnicas e que, na sua última parte, apresentava um programa abrangente 
de produção de álcool, como alternativa viável à gasolina, seja em termos de mistura, seja para a 
sua substituição total. O documento preconizava uma atuação centrada essencialmente na estrutura 
agrícola e, em tom altamente otimista, defendia a prioridade para a utilização da mandioca como 
matéria-prima, embora admitisse necessidade de estudos sobre o aproveitamento de outros vegetais. 
 
 A justificativa da mandioca tinha em conta, de um lado, os riscos de se trocar a dependência 
do petróleo pela dependência do açúcar, cujos preços internacionais são controlados pelo mercado 
de "commodities" e sujeitos a grandes oscilações. De outro lado, levava em consideração os 
benefícios sócio-econômicos globais da mandioca: cultivável em solos menos férteis, como no 
Nordeste e cerrados, admitindo amplo uso de mão-de-obra não qualificada, podendo ser plantada 
em pequenas propriedades sem aumentos significativos de custos, etc. 
 

Predominou no relatório, alem da preocupação com o problema do combustível, um enfoque social 
mais amplo, de distribuição de renda, reforma agrária, eliminação das disparidades regionais, etc.151 

 
 O trabalho foi muito bem aceito pelo Ministério da Agricultura e das Minas e Energia e pela 
própria Secretaria de Planejamento chegando, inclusive, às mãos do Presidente Ernesto Geisel: onde 
encontrou "imediata acolhida, razão de seu anúncio, pelo próprio Presidente, ainda no dia 09 de 
outubro de 1975"152 
 
 Em função disso, o Programa Tecnológico do Etanol foi articulado ao Programa Nacional do 
Álcool e mereceu maiores recursos para implementar suas proposições: 
 

"O feed back que recebemos foi altamente encorajador. Com recursos fartos à mão, chegamos à 
conclusão que era necessário demonstrar que era possível projetar uma usina de porte industrial para 
o combustível obtido de amiláceos (...)"153 

 
 A importância do INT nesse projeto era múltipla, tanto assim que a STI trouxe João Bosco 
de Siqueira para a Direção Geral do Instituto, fundindo o comando do INT como do Programa do 
Etanol. O INT tinha o controle dos processos tecnológicos de obtenção do etanol do amido e, 
conforme salientou João Bosco de Siqueira, 
 

"Além do mais, não se podia descartar o fato de que qualquer ministério que quisesse conduzir um 
programa, alem de contratar pesquisas e desenvolvimento a outros centros independentes, tinha que 
ter o meio de executar as pesquisas dentro de sua própria casa e a sua casa era o INT. 

 
 Em fins de 1975 deu-se, então, inicio à execução do projeto de se instalar uma usina de 
álcool a partir da mandioca e que, preferencialmente, devia ser localizada numa região de cerrado, 
                                                           
151 CNPq, op. cit. 
152 CNPq, op. cit. 
153 João Bosco Siqueira, entrevista. 
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de modo a que se constituísse numa dupla demonstração: a de viabilidade de outras matérias-primas 
e de terras com baixa fertilidade. 
 
 Foram feitas planilhas de ensaio em escala semi-industrial para serem desenvolvidas pelas 
equipes do INT, mas que eram impossíveis de serem implementadas no Instituto por limitações 
físicas das instalações. A proposição inicial era a de que o MIC financiasse integralmente a 
construção da usina, que deveria ser pequena, com capacidade produtiva entre 15 e 20 mil litros/dia. 
A execução do processamento da usina seria contratada pelo MIC com empresas de engenharia do 
ramo. Esse esquema foi bastante modificado em função de dois fatores: 
 

Duas coisas aconteceram, simultaneamente: primeiro, o interesse da Petrobrás, que veio nos 
procurar, querendo participar desse esforço, estando disposta, inclusive, a construir ela mesma a 
usina. Segundo, o nosso convencimento de que o projeto poderia ser feito pelo INT com a ampliação 
de seu potencial em engenharia e a contratação, o engajamento de pessoas de fora, nessa atividade, a 
serviço do INT.  

 
 Essa última decisão tinha a vantagem de eliminar o problema da licitação do projeto de 
engenharia: 
 

O próprio edital de concorrência para esse serviço era extremamente difícil porque as diretrizes, os 
parâmetros de um edital como esse, colocariam a público tudo o que a STI e o INT tinham 
conseguido obter de informações técnicas e científicas sobre o processo. 

 
 O Ministério, ainda com Severo Gomes, apoiou as duas proposições; uma delas 
"relutantemente" e a outra "entusiasticamente", a da Petrobrás, que dispensaria o MIC de fazer o 
Dispêndios de um investimento como esse. Houve alguns problemas com relação a assunção da 
usina pela Petrobrás porque ela queria uma usina de 300 mil litros/dia, o que foi considerado uma 
"temeridade" pelo grupo do PTE: 
 

"Nós confiávamos nas promessas potenciais da tecnologia, mas não havia demonstração. Havia 
problemas a serem resolvidos e confiança na sua resolução (. . .) mas partir para uma escala desse 
tamanho, cuja economicidade ate desconhecíamos. . .' 

 
 As negociações acabaram por acertar a capacidade de 60 mil litros/dia e a Petrobrás 
escolheu uma área no Município de Curvelo. Nessa altura deu-se a posse de João Bosco de Siqueira 
na Direção Geral do INT. 
 
 O engajamento da Petrobrás foi alvo de especulações e mereceu análise na publicação do 
CNPq: 
 

As razões históricas que levaram a Petrobrás a absorver a Usina Curvelo, montada e operada 
inicialmente pelo INT são controvertidas (...). É provável que as verdadeiras motivações tenham sido 
um somatório de prós e contras em que certamente pesaram as ponderações de ordem política e 
estratégica, centradas nas possíveis conseqüências a longo prazo que um programa de produção 
maciça de álcool como substituto do petróleo possa vir a ter para uma empresa do porte da 
Petrobrás".154 

 
 Essa análise leva em conta o fato de que o envolvimento na produção de álcool por uma 
empresa estatal seria extremamente problemático no âmbito da cana-de-açúcar, onde os interesses 
estabelecidos certamente resistiriam. Nesse sentido a alternativa aberta pela tecnologia de mandioca 

                                                           
154 CNPq, op.cit., pg. 86-87. 
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se constituiria numa atrativa oportunidade. Por outro lado, afasta qualquer hipótese de que exista 
interesse, por parte do Estado, de encampamento do setor, seja do plantio, seja de destilação do 
álcool da mandioca. Seu interesse não ultrapassaria o de controlar um número limitado de 
destilarias que pudessem garantir um suprimento estratégico de álcool. 
 
 O INT, entretanto, manteve sua responsabilidade sobre a parte de engenharia e foi criado um 
escritório em Belo Horizonte integrado por engenheiros lá residentes que na sua maioria eram 
egressos do setor nuclear. Esse grupo situava-se mais próximo de Curvelo e sua função era 
acompanhar a construção, fiscalizar a fabricação dos equipamentos, garantindo a compatibilidade 
entre a filosofia do programa e os projetos estruturais de equipamentos em sua fabricação, 
recebimento e instalação em Curvelo. 
 
 No INT, o Laboratório de Amido e as Divisões de Açúcar e Fermentação e de Química 
Orgânica desenvolviam os processos de obtenção do álcool. No decorrer de 1976 o Laboratório de 
Proteínas também se engajou ao PTE, definindo linha de pesquisa sobre a obtenção de álcool de 
madeira. No final do ano, os trabalhos chegaram a uma fase tal que tornou-se imprescindível sair do 
âmbito dos laboratórios do INT: 
 

Era absolutamente necessário obter dados importantes em uma escala que era impossível de se 
conseguir dentro do INT, em panelas e equipamentos de bancada de laboratório. Era preciso fazer 
corridas experimentais de 10.000 litros, obter e processar aquela matéria prima, fermentá-la, 
comprovar que os prazos e tempos de residência estavam compatíveis com o pré-dimensionamento 
do (. . .) equipamento e o processo iria funcionar, que a hidrólise se daria a tais temperaturas, em 
tanto tempo e com tal tempo de residência155 

 
 Para a realização desses testes, imprescindíveis para a confirmação das inferências obtidas 
nos laboratórios e, especialmente, dos projetos de equipamentos a serem ainda fabricados, o INT 
recebeu a oferta de uma usina em Lençóis Paulistas, próxima a Bauru, no estado de São Paulo. 
Tratava-se de uma pequena usina mestra de melaço, adequada por possuir caldeira à lenha, mas 
"extremamente precária": 
 

Fomos para lá e tivemos que reprojetar as caldeiras, modificar todo o sistema de alimentação a vapor 
(...), esterilizar todo o sistema de hidrólise, que lá não tinha, (...) e tudo isso foi feito no final do ano, 
entre 15 de dezembro até os primeiros dias de janeiro. Posso dizer que para minha surpresa, o 
pessoal do INT (...), 20 ao todo, incluindo Diretores de Divisão, gerentes de projeto (...) passaram as 
festas de fim de ano pisando no barro do curral, trabalhando tranqüilamente (...) tirando os dados, 
que foram os que tiveram realmente influência (...) para o projeto de equipamentos industriais. 

 
 Outra etapa inédita para o INT, mas também crucial para o projeto da usina de Curvelo, foi a 
dos estudos sobre a mandioca. Desde fins de 1974 que o cultivo e características da mandioca 
motivaram discussões, que redundaram num amplo levantamento bibliográfico, que surpreendeu 
tanto pelo volume "certamente uns cento e tantos quilos de papéis publicados no Brasil" quanto pela 
baixa instrumentalização e operacionalidade que ofereciam: 
 

A pesquisa agrícola no Brasil, talvez ainda hoje, careça de uma padronização (. . .) As condições 
experimentais, as condições de controle não são relatadas (. . .) Moral da história: de centenas de 
quilos de referencias técnicas sobre a mandioca não dava para se fazer uma única e paupérrima 
formulação lógica, não dava correlação156 

 
                                                           
155 João Bosco Siqueira, entrevista. 
156 João Bosco Siqueira, entrevista. 
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 O problema era especificar a qualidade e garantir o suprimento de mandioca para a usina de 
Curvelo. O agrônomo Arnaldo Caldeira consolidou referencias e recomendações, elaborando um 
pacote técnico para algumas variedades, que foi testado pelo próprio INT Em convênio com a 
Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, o Instituto arrendou 200 hectares na 
localidade de Frei Orlando para plantar mandioca, obter resultados em observação controlada e 
fornecer mudas para mais tarde a Petrobrás ter matéria-prima para operar a usina. Em inicio de 
1976 o INT fez o plantio e durante quase dois anos acompanhou a experiência, chegando a realizar 
duas colheitas- de mudas nesse campo experimental. Análises comparativas dos solos de Frei 
Orlando e Curvelo foram feitas mas não se chegou a assumir diretamente o suprimento da usina. A 
Petrobrás fomentou grandes plantações na região de Curvelo e o principal fornecedor foi 
Felixlândia, município também situado na margem do Lago de Três Marias. Deste modo, a 
experiência agrícola do Campo Experimental de Frei Orlando não parece ter tido maior 
continuidade depois de expirado o convênio. 
 Quanto aos equipamentos, eles foram encomendados a indústrias nacionais, segundo 
parâmetros inteiramente novos. Nancy de Queiroz Araújo esclareceu: 
 

Vale lembrar que a usina de álcool que funcionou em Divinópolis nas décadas de 30 e 40tinha uma 
tecnologia totalmente superada, inviável mesmo nos dias de hoje. Tivemos que desenvolver tudo 
dentro dos padrões atuais de rentabilidade econômica.157 

 
 A montagem e operação da usina de Curvelo deu--se no prazo previsto, em dezembro de 
1977, ocasião em que se repetiu a "epopéia" de Lençóis Paulistas, com algumas dificuldades 
adicionais: 
 

Quando tivemos que entregá-la (...) houve problemas com a Petrobrás e com os fornecedores de 
equipamentos (...) O primeiro álcool destilado em Curvelo começou a pingar na tarde do dia 24 de 
dezembro de 1977, sob a suspeita do fornecedor da destilaria (...) O Diretor do INT precisou assinar 
um documento dizendo que se responsabilizaria por possíveis prejuízos que a passagem do mosto 
causaria naquele delicado equipamento de aço inox que eles haviam fornecido (...) Houve uma 
espécie de comemoração e todo mundo tomou vodca feita na hora com o álcool de lá, misturado com 
água".158 

 
 Curvelo foi entregue e a primeira bateria de testes terminou em dezembro de 1977. A 
Petrobrás assumiu o empreendimento e a avaliação atual que dele se tem hoje aponta alguns graves 
problemas: o do dimensionamento, o da localização e o do fornecimento de matéria-prima. O 
dimensionamento resultou das negociações com a Petrobrás e desconheceu, na época, algumas 
implicações técnicas que só mais tarde se tornariam evidentes. A localização dificulta o 
fornecimento de matéria-prima, pois não há até hoje fornecedores com volume de produção 
adequado. Há, entretanto, vantagens indiscutíveis e definitivas do ponto de vista viário porque 
Curvelo situa-se próximo a um entroncamento com rodovia de primeira categoria. Mas o 
suprimento de matéria-prima não envolve apenas esses dois aspectos. A dificuldade maior parece 
residir ainda no campo da agronomia, na incapacidade de se garantir homogeneidade e 
padronização adequadas aos equipamentos industriais.159  
 
 A avaliação publicada pelo CNPq aponta também outros problemas como o de entrosamento 
institucional entre as equipes da Petrobrás e do INT e entre a equipe local de Curvelo e a da sede da 

                                                           
157 Nancy de Queiroz Araújo, entrevista. 
158 João Bosco de Siqueira, entrevista. 
159 Nancy de Queiroz Araújo, entrevista. 
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Petrobrás, acentuadas pelos trâmites burocráticos, uma vez que o Projeto Curvelo não possuiria 
quase nenhuma autonomia local:  
 

Como não poderia deixar de ser, a chegada da equipe da Petrobrás em Curvelo provocou atritos e 
resistências com a equipe que considerava aquele projeto como seu de fato e de direito. Essas 
fricções, que não chegam a se explicitar de forma muito clara, se manifestam muito mais em 
discordâncias técnicas e operacionais da Usina. 

 
 Mas, além dessas motivações, o documento indica a ocorrência objetiva de "problemas 
tecnológicos de operações das instalações", além de "outros pontos de estrangulamento que 
estariam revelando a necessidade de entrosamento com outros órgãos como o INCRA e o 
Ministério de Transportes, entre outros, para que o projeto possa ser tocado com o porte compatível 
e com êxito"160 . A conclusão do CNPQ é a seguinte: 
 

A entrada da Petrobrás não conseguiu dinamizar o projeto, nem corrigir as deficiências da equipe do 
INT. O ponto institucional mais crítico, nesse sentido, parece ser a falta de autonomia de recursos e 
de decisão (...). Finalmente, a sensibilidade indica a necessidade de um aproveitamento mais 
otimizado dos recursos envolvidos em pesquisa para o álcool, desde a produção de matérias-primas, 
passando pelo processamento industrial até as diferentes utilizações do álcool".161 

 
* * * 

 Cabe lembrar que o INT tentou cobrir todo o circuito, extrapolando em muito o âmbito de 
responsabilidades e de atuação que lhe competiriam normalmente. Criou uma equipe de engenharia 
de produção, plantou mandioca e mobilizou algumas de suas equipes tradicionais para desenvolver 
a engenharia de processo. O Programa Nacional do Álcool, entretanto, concentrou-se no setor 
açucareiro - que já tem toda uma infra-estrutura montada e os mecanismos de mútuo entrosamento 
em plena vigência -, e não chegou a se preocupar em incorporar a mandioca ao esquema, em larga 
escala. 
 
 A participação do INT no Pró-Álcool restringia--se, portanto, ao circuito de pesquisas 
tecnológicas, que também envolvia outros projetos e instituições, tais como a Embrapa, a Embrater, 
o Centro Técnico aeroespacial e órgãos de financiamento, entre eles o CNPQ, a FINEP e a 
FAPESP.162 
 
 Por outro lado, o engajamento do Instituto não se limitou ao Projeto Curvelo ou à tecnologia 
do álcool. Como já foi mencionado, o INT vinha desenvolvendo várias linhas de pesquisa voltadas 
para a diversificação dos produtos agrícolas para a produção do etanol. Estudava o babaçu, a 
celulose de madeira e de resíduos agro-industriais, o sorgo sacarino, a mamona-, etc. . . Em fins de 
1978, as perspectivas dessas pesquisas, tal como apresentadas pela STI163, eram as seguintes:  
 

- o aproveitamento integral do babaçu, vegetal abundante em cinco estados brasileiros, poderia 
significar a produção anual de 1 bilhão de litros de etanol; 1,8 milhões de toneladas de carvão 
vegetal; 500 mil toneladas de óleo e grandes quantidades de gás e de combustível primário. 

 
                                                           
160 CNPQ, op. cit., pg. 87. 
161 Segundo Nancy de Queiroz Araújo, no entanto, não houveram "deficiências" da equipe do Instituto, mas sim um 
salutar e ligeiro superdimensionamento, por medida de segurança e condizente com o pioneirismo da iniciativa. 
162 CNPQ, op.cit., pg. 88. 
163 Secretaria de Tecnologia Industrial/MIC, O Desempenho da Secretaria de Tecnologia Industrial no período de 
1974-1978, (Anexo 1: O Programa Tecnológico Industrial de Alternativas Energéticas de Origem Vegetal - Programa 
Tecnológico do Etanol). Brasília, janeiro 1979. 



 100

- a celulose de madeira e de resíduos agrícolas permitiria a obtenção de etanol e de coque 
metalúrgico nas seguintes proporções: "dos 15 milhões de toneladas de madeira carbonizada 
anualmente no Brasil resultam cerca de 20 milhões de toneladas de resíduos, dos quais se obteria, 
por hidrólise acida, cerca de 4 bilhões de litros de etanol e aproximadamente 3 milhões de toneladas 
de coque metalúrgico. Dos 60 milhões de toneladas de resíduos agrícolas (de cinco culturas) poderão 
fornecer mais de 12 bilhões de litros de etanol e mais 9 milhões de toneladas de coque metalúrgico. 
Essas formas de aproveitamento dependeriam ainda de estudos de viabilidade econômica, uma vez 
que são matérias-primas que se encontram distribuídas em todo o território nacional.  

 
- o óleo de mamona demonstrou-se inviável como combustível substituto do óleo diesel, mas se 
revelou um excelente lubrificante, caracterizando-se pela maior resistência à oxidação, melhor 
estabilidade ao calor, menor volatilidade, permanecendo líquido e mantendo viscosidade adequada 
entre -32ºC e + 21ºC. Estudos já realizados concluíram que pode substituir os lubrificantes derivados 
de petróleo com vantagens técnicas e econômicas. 

 
- o sorgo sacarino também fornece etanol e biomassa fúngica, apresentando a vantagem de substituir 
a cana-de-açúcar nos períodos- de entressafra. 

 
 Além dessas pesquisas, o INT engajou-se no programa de estudos dos efluentes industriais 
das destilarias de álcool. O vinhoto "in natura" presta-se como fertilizante, e se processado, 
constitui-se em massa protéica para alimentação animal. Um terceiro tratamento permite sua 
conversão em metano aplicável nas próprias destilarias de mandioca, otimizando sua eficiência 
energética. 
 
 Para as equipes do INT engajadas no Programa Tecnológico do Etanol, da Secretaria de 
Tecnologia Industrial, e ao Programa Nacional do Álcool, essa experiência foi extremamente 
estimulante. Potencializou suas capacidades, projetou suas realizações e, enfim, expandiu seus 
limites. Sua reação à oportunidade aberta pela STI e pela gestão de João Bosco de Siqueira foi a 
melhor possível; foi "entusiástica". Nancy de Queiroz Araújo ilustrou com o seu caso: 
 

Para a Divisão de Açúcar e Fermentação foi uma sorte grande, um esforço extremamente 
gratificante, pois dedica-se a-o álcool desde a década de 30. Hoje, recebe visitas de técnicos, de políticos e 
empresários de todo o mundo. O Brasil está na dianteira e precisa tirar partido disso e manter essa posição. 
 
 




