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CAPÍTULO 3 
 

Estagnação (1953-1971) 

 
 

1. Nova direção, novas atribuições 
 
 A escolha do novo Diretor Geral foi entendida como um problema interno ao Instituto e esta 
decisão foi compartilhada, em certa medida, por todos os diretores de Divisão. A primeira indicação 
recaiu sobre o engenheiro Paulo Sá, que desde a Estação Experimental já respondera inúmeras 
vezes por esse cargo, em períodos de ausência de Fonseca Costa. Seu nome, entretanto, encontrou 
obstáculos externos, sendo vetado pelo ministro Segadas Viana, por razões de natureza estritamente 
político-partidária. Adepto da UDN, Paulo Sá já havia concorrido a eleições por esse partido e a 
notoriedade de sua vinculação à União Democrática Nacional o incompatibilizava com a política 
petebista do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.  
 
 Diante da irrevogabilidade de veto de Segadas Viana, optou-se pelo nome de Sílvio Fróes 
Abreu. Integrante da primeira geração de técnicos da EECM, era o homem que reunia maior 
prestígio científico entre os quadros do INT e estava, indiscutivelmente, à margem das divisões 
partidárias. Depois de certa relutância, Sílvio Fróes Abreu assumiu a Direção Geral em meados de 
1953 e exerceu o cargo em caráter vitalício - tal como ocorreu com Francisco Maffei, na direção do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo - até meados de 1971. 
 
 Nesses dezessete anos ocorreu nova transferência do vínculo ministerial do Instituto, 
resultante do desmembramento do Ministério da Indústria e Comércio, em relação ao do Trabalho, 
pela Lei nº 3.782 de julho de 1960. Esse fato abriu a oportunidade de se encaminhar algumas 
mudanças e, para tanto, constituiu-se uma comissão de reestruturação do INT, que tinha em vista a 
instalação de novos setores técnicos. Em dezembro de 1961 a Lei nº 4.048 sanciona a criação de 
quatro novas divisões e a extinção do setor de metrologia, transformado em órgão específico, o 
Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) As novas divisões eram: Cerâmica e Refratários, 
desmembrada da Divisão de Metalurgia; Borracha e Plásticos, que há vinte anos funcionava 
enquanto laboratório; a Divisão de Ensino e Documentação, especificamente incumbida dos cursos, 
além da biblioteca e divulgação; e, por fim, a Divisão de Física Industria], que embora projetada 
para substituir o Centro de Estudos de Mecânica Aplicada, acabou constituindo um novo setor. 
 
 Sem negar os benefícios decorrentes do novo estatuto conferido a essas atividades, importa 
notar que a principal mudança obtida com a Lei nº 4.048 foi o descomprometimento do INT com os 
serviços metrológicos, que representavam um pesado encargo de rotina, senão o mais volumoso. A 
criação das quatro Divisões constituía, como já acontecera no passado, o reconhecimento de 
situações de fato, inclusive no caso da Física Industrial, que veio canalizar o atendimento de 
demandas de laudos, pareceres e exames de aparelhos, instalações, máquinas, etc., até então 
respondidas por outras equipes. O mesmo voltaria a ocorrer com a Portaria nº 65 do Ministério da 
Indústria e Comércio, promulgada em 1962 e que, passados treze anos, veio finalmente homologar 
o acordo assinado em 1949 pelo então titular dessa Pasta com Fonseca Costa e dirigentes de quatro 
escolas superiores. Tratava-se, como sabemos, da oferta de cursos de extensão universitária pelo 
INT, atividade que vinha sendo implementada desde então. 
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 Em 1962 o INT compunha-se de doze divisões, além do Laboratório de Proteínas e do 
CEMA, que foi desativado cinco anos depois, em 1967. Dispunha também do Serviço Técnico 
Auxiliar, com seções de desenho, fotografia, oficina, etc. e do Serviço de Administração. Essa 
estrutura sofreria nova alteração a partir de 1968, mas antes disso o Instituto foi objeto de mais um 
ato legislativo, potencialmente o mais relevante de sua história, e que vários depoimentos 
qualificaram como uma deferência do presidente Castel1o Branco à tradição do INT e ao prestígio 
de Sílvio Fróes Abreu. 
 
 O decreto-lei nº 239, de fevereiro de 1967 criava o Programa Tecnológico Nacional, 
atribuindo ao INT "a supervisão, orientação, coordenação, fiscalização e execução" desse programa, 
para o qual também instituía o Fundo de Amparo à Tecnologia (FUNAT). O Programa Tecnológico 
Nacional calcava-se nas seguintes diretrizes: 
 

a) realização de pesquisas e levantamentos tecnológicos como base para ação planejada a longo 
prazo; 

 
b) identificação de setores tecnológicos mais carentes de planos específicos; 

 
c) concentração de recursos em projetos tecnológicos que tenham vinculação direta com o 
desenvolvimento econômico; 

 
d) formação e treinamento de pessoal especializado necessário às exigências do desenvolvimento 
tecnológico; 

 
e) delegação a órgãos e entidades capazes de execução de projetos tecnológicos, fornecendo-lhes os 
subsídios necessários; 

 
f) concessão de estímulos aos trabalhos que visem a padronização e melhor especificação de 
produtos nacionais de qualquer espécie, especialmente com vistas à exportação. 

 
 O planejamento anual e implementação do Programa deveria abranger outros órgãos. "com 
funções de execução delegadas" que comporiam a Comissão Coordenadora do "Sistema Nacional 
de Tecnologia", sob a presidência do INT. Seu papel tinha, assim, uma tal relevância que a lei 
dedicava uma seção para definir suas competências: 
 

Art. 3º. Ao Instituto Nacional de Tecnologia (. . .) incumbe desenvolver o Programa Tecnológico 
Nacional, promovendo especialmente a execução de medidas para obtenção de matérias-primas com 
vistas a tornar mais eficiente e econômica a produção das indústrias do país e, especialmente, 
realizando: 

 
a) análises químicas, ensaios físicos e estudos tecnológicos para atender às necessidades específicas 
da indústria e do comercio; 

 
b) ajuste dos processos e técnicas da produção industrial ao estágio de desenvolvimento e às 
peculiaridades de economia nacional; 

 
c) desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos e técnicas da produção industrial conducentes ao 
aproveitamento intensivo dos recursos naturais do país; 

 
d) orientação quanto à absorção das inovações tecnológicas pela indústria nacional; 
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e) implantação e modernização de laboratórios e de meios de controle e de experimentação 
qualitativa de matérias-primas, insumos e produtos fabricados; 

 
f) estímulos a trabalhos de padronização e especificação de produtos nacionais de qualquer espécie; 

 
g) organização anual de um programa de pesquisas dos problemas tecnológicos prioritários a ser 
aprovado pela Comissão de Coordenação. 

 
 Quanto ao FUNAT, dispunha: 
 

Art. 4º Fica criado um Fundo de natureza contábil (...) destinado a prover recursos para a 
manutenção e desenvolvimento dos serviços do Instituto Nacional de Tecnologia, conservação, 
renovação e ampliação de suas instalações, bem como para o financiamento tecnológico e que será 
constituído por: 

 
a) dotação orçamentária específica a ser consignada no orçamento da União, em quantia não inferior 
a Cr$ 2.000.000,00 por ano, durante quatro anos, a partir do exercício de 1968; 

 
b) créditos especiais e suplementares; 

 
c) rendimentos de depósitos bancários do FUNAT ou de operações por ele realizadas; 

 
d) 15% da receita de fundos criados ou a serem criados no Ministério da Indústria e Comércio, que 
tenham relação com o desenvolvimento tecnológico; 

 
e) participação de outros Fundos estranhos ao Ministério da Indústria e Comércio, de amparo a 
pesquisas e experimentações tecnológicas, mediante a apresentação, pelo Instituto Nacional de 
Tecnologia, de projetos específicos; 

 
f) subvenções, doações, legados e outras rendas eventuais; 

 
g) renda da aplicação de bens patrimoniais; 

 
h) produto da venda de material ou de alienação de bens patrimoniais; 

 
i) receita de acordo com órgãos públicos ou privados para a execução de programas tecnológicos no 
campo de indústrias básicas; 

 
j) outras receitas que resultem de atividades do Instituto Nacional de Tecnologia; 

 
k) contribuições de qualquer natureza. 

 
Entre as aplicações previstas para o FUNAT, constam: 
 
I - aquisição e reparo de equipamentos e instalações; 
 
II - aparelhamento e ampliação do edifício da sede, da biblioteca e documentação; 
 
III - custeio de viagens e outras despesas inerentes às funções do Instituto Nacional de Tecnologia,. como 
simpósios, congressos, mesas-redondas, debates, retribuição de serviços avulsos ou de natureza eventual, ou de 
credenciamento e treinamento de pessoal; 
 
IV - na execução do Programa Tecnológico Nacional e; 
 
V - no auxilio às empresas industriais do país em projetos que visem ao aumento da produtividade. 
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 Nas Disposições Gerais da lei, duas outras providências eram prescritas, multiplicando a 
agilidade de atuação das entidades do CNT: 
 

Art. 13. São isentos de impostos e taxas, os aparelhos, instrumentos e utensílios de laboratórios, 
produtos químicos e quaisquer outros materiais, sem similar nacional, importados pelos órgãos 
integrantes do Sistema Nacional de Tecnologia para a execução de seus trabalhos e o desempenho 
alfandegário far-se-á mediante simples requisição ao chefe de repartição, acompanhada de prova de 
aquisição do material importado. 

 
Art. 14. § Único - Os contratos, acordos ou convênios firmados pelo Instituto Nacional de 
Tecnologia independem do registro prévio no Tribunal de Contas da União. 

 
 Essa lei descortinava para o INT a possibilidade de uma reestruturação radical; atribuía-lhe 
recursos nunca antes manipulados e permitia uma ampla redefinição de seu papel e âmbito de 
atuação. Paradoxalmente, ela foi engavetada. As razões que levaram a isso são complexas e 
impossíveis de serem agora resumidas, pois resultam de quinze anos de dificuldades. Entretanto, 
seu impacto sobre os quadros técnicos pode ser percebido em varias iniciativas que se sucedem a 
partir dai. Em primeiro lugar, uma das versões sobre a própria concepção da lei a atribui à 
"tenacidade de um grupo de técnicos" que, cientes do interesse do presidente Castelo Branco em 
apoiar o INT, teriam pressionado por uma medida que solucionasse o problema da remuneração e 
contratação de técnicos. Depois, a partir do Decreto-Lei nº 239, e em parte devido ao agravamento 
progressivo da saúde de Sílvio Fróes Abreu, começa a haver uma ação coordenada do segundo 
escalão do Instituto, que se institucionaliza a partir de 1968 como uma Assessoria Técnica da 
Direção Geral. Esta assessoria é formada por três membros, com participação variável, mas 
incluindo principalmente Paulo Maurício Guimarães Pereira, Abrahão Iachan, Júlio de Melo Garcia 
e Ernesto Tolmasquim, e assume cada vez mais as funções de direção superior da casa. 
 
 É nesse mesmo ano que, pela portaria nº 22 do próprio Instituto, é criado o Centro de 
Informações Tecnológicas (CIT), enquanto órgão vinculado à Divisão de Ensino e Documentação. 
A iniciativa partiu da DED, já sob a direção de Ernesto Tolmasquim, que para tanto obteve o apoio 
financeiro da Confederação Nacional da Indústria, sob a gestão de Tomáz Pompeu. O CIT teve um 
desenvolvimento inesperado e era parte de um projeto maior. Envolvia também a criação de um 
Centro de Avaliação Tecnológica (CAT) que se efetivou em 1969, mas sem registrar o mesmo 
ímpeto de crescimento, como veremos. É também em 1969 que se institui o Laboratório de Amido, 
enquanto setor diretamente subordinado à Direção Geral e, portanto, com a mesma posição do 
Laboratório de Proteínas. A medida reconhecia o desenvolvimento registrado pelo grupo, oriundo 
da Divisão de Química Orgânica, que iniciou pesquisas em amido ao término dos anos 50, sob a 
liderança de Ernesto Tolmasquim e de Feiga Tiomno Rosenthal. 
 
 Completa-se, com isso, a evolução formal do INT, no decorrer das décadas de 50 e 60. 
Trata-se, agora, de reconstituir sua história de fato, verificando, inclusive, em que medida o 
crescimento oficialmente registrado, com a criação de quatro Divisões e três novos setores (o CIT, o 
CAT e o Laboratório de Amido) reflete uma expansão efetiva ou encobre, ao lado do dinamismo de 
algumas equipes, uma tendência inversa, à decadência e à desativação de outros setores. 
 
 O desenvolvimento registrado nos documentos legais reflete ainda menos do que no período 
anterior o desempenho e a situação real do INT. Com efeito, nem mudanças promovidas com a 
transferência para o MIC e nem mesmo a promoção formal do Instituto a órgão central da política 
tecnológica nacional traduzem o que se passava internamente. Nesse sentido, foram as entrevistas, 
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que sempre se detiveram muito na interpretação da decadência registrada nesse período, que 
fundamentam e servem de guia para abordar essa fase. 
 
 

2. Focos de dinamismo 
 
 As décadas de 50 e 60 foram um período difícil, onde a chama inicial do Instituto foi 
mantida por um pequeno grupo de técnicos, na maioria químicos, que nele entraram mui to jovens, 
entre 1935 e 1945, assimilando o clima de entusiasmo e motivação para a pesquisa da primeira 
geração, e souberam encontrar espaço para seu desenvolvimento nos anos difíceis que se 
sucederiam. 
 
 Basicamente, este espaço foi buscado fora do Instituto. Baseados em sua competência 
profissional, conseguiam financiamentos para pesquisa do CNPq, do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico, da SUDENE e outros órgãos públicos, e mais raramente de empresas 
privadas. Além disto, muitos deles tiveram seus salários complementados como pesquisadores 
bolsistas do Conselho Nacional de Pesquisas, o que lhes permitiu se dedicarem em tempo integral à 
pesquisa. Uma das fontes significativas de apoio nestes anos foi obtida do Departamento de 
Agricultura norte-americano, através do chamado "Acordo de Trigo". Segundo afirmava na época 
Heraldo de Souza Matos, 
 

O real valor do INT é mais reconhecido no estrangeiro do que no Brasil. Seus técnicos estão 
realizando, a pedido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, estudos sobre derivados 
de amido de várias procedências, do milho, do sorgo e de outros para aplicação na indústria têxtil, do 
papel e de resinas; estudos sobre enzimas, com o fim de correlacionar a estrutura com a atividade 
enzimática para obtenção de fragmento ativo, o que facilitará a futura obtenção de produtos 
sintéticos que possuam essa atividade enzimática; estudos sobre destoxificação da torta de mamona e 
obtenção de hidrolisados amínicos para o enriquecimento de alimentos e a obtenção do ácido 
glutâmico de grande emprego na fabricação de sopas desidratadas (o ácido glutâmico é de grande 
uso farmacêutico, especialmente, no tratamento de crianças retardadas e é todo ele de importação) e 
outros estudos importantes. 

 
 Este grupo era composto, na realidade, por diversos segmentos ou pequenas equipes. A 
Divisão de Química orgânica Industrial deu origem a grupos de pesquisa importantes, o de 
Proteínas e o de Amido. O Laboratório de Proteínas foi formado sob a orientação de João Consane 
Perrone, que contou com a colaboração, em seu inicio, de Abrahão Iachan e Ernesto Tolmasquim, 
que se afastou posteriormente para formar o Laboratório de Amido. No Laboratório de Proteínas se 
realizaram estudos da relação entre o aroma e a composição química do café, sobre o fracionamento 
do veneno de cobra e outros. Seu principal legado, entretanto, foi um prolongado estudo de pesquisa 
básica que tinha em vista a obtenção de combustível da madeira. Depois de alguns 
desenvolvimentos posteriores ao falecimento de Perrone, esse trabalho já está sendo atualmente 
testado em uma unidade semi-industrial de hidrólise, em Lorena. A carreira de Ernesto Tolmasquim 
ilustra bem a maneira pela qual era possível levar ã frente um trabalho científico de qualidade nas 
condições da época.90 Formado em química pela Faculdade Nacional de Filosofia em 1950, 
ingressa no INT em 1951 na equipe de João Consane Perrone, onde desenvolve trabalhos de análise 
por eletroforese e espectrofotometria no infravermelho, que lhe valeram reconhecimento como 
                                                           
90 As informações a seguir foram extraídas de Theodoro Oniga, "Ernesto Tolmasquim -1928-1971" (palavras 
pronunciadas por ocasião da Homenagem Póstuma realizada a 15 de julho do Colégio Israelita Brasileiro Sholem 
Aleichem), Informativo do INT, Ano 4, nº 2, maio-agosto de 1971. Este número do Informativo é inteiramente dedicado 
à memória de Ernesto Tolmasquim. 
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pesquisador associado e depois pesquisador principal por parte do Conselho Nacional de Pesquisas. 
Em 1958 participa da criação do Laboratório do Amido, e em 1967 é designado coordenador de 
programas do INT Entre 1962 e 1967 trabalha como pesquisador principal e responsável pelas 
pesquisas sobre o amido financiadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Entre 
1951 e 1967 se dedica, ainda, ao magistério em nível secundário (Colégio de Aplicação da 
Faculdade Nacional de Filosofia, Colégio Pedro II, Colégio Andrews) e superior (Faculdade 
Nacional de Filosofia, entre 1961 e 1964). A partir de 1965 se dedica cada vez mais a atividades 
executivas. 
 
 Além das responsabilidades próprias da Divisão de Ensino e Documentação do Instituto, 
representa o Ministério da Indústria e Comércio junto ao Conselho Nacional de Pesquisas, aonde 
participa de estudos para a elaboração do orçamento plurianual de ciência e tecnologia e presta 
assessoria à Presidência do Conselho em programas relacionados com a Organização dos Estados 
Americanos e Banco Internacional de Desenvolvimento, e participa também do grupo de estudo de 
criação do Sistema Nacional de Informação Científica e Tecnológica. Era ainda membro da 
Comissão de Pós-Graduação do CNPq e participava de inúmeras atividades internacionais, 
inclusive como representante do Instituto junto à Associação Mundial das Organizações de Pesquisa 
Industrial e Tecnológica (WAITRO). Ao falecer em 16 de junho de 1971, em plena atividade, 
presidia a Junta Administrativa responsável pela posta em funcionamento do Fundo Nacional de 
Tecnologia ~FUNAT), como veremos mais adiante. 
 
 O Laboratório do Amido se formou em 1958 a partir de um estudo sobre macro-moléculas, 
supervisionado por João Christóvão Cardoso, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Feiga 
Tiommo Rosenthal e Ernesto Tolmasquim ingressaram nesse grupo e coube-lhes a parte de 
pesquisa com amido. O grupo inicial se dispersou, mas esses dois químicos conseguiram uma sala 
no INT onde montaram um pequeno laboratório que lhes permitiu dar continuidade a essa linha de 
pesquisa com o apoio do CNPq e do Departamento de Agricultura dos EUA até ser desmembrado, 
em 1969, da Divisão de Química Orgânica Industrial e promovido à condição de setor autônomo 
diretamente subordinado à Direção Geral do Instituto, tal como o Laboratório de Proteínas e as 
demais divisões (Portaria INT nº 25, de 15-05-1969). O Laboratório de Amido, que até essa época 
realizava pesquisas sem visar sua aplicação imediata, procurou depois ligar~se aos setores 
industriais prestando assistência técnica e realizando pesquisas através de contratos com empresas 
privadas nacionais. 
 
 Nessa mesma Divisão foram desenvolvidos outros projetos com financiamento externo, dos 
quais foram estacados dois; o primeiro foi financiado pela SUDENE, para se estudar o 
processamento da destoxificação da torta de mamona, que era usada como alimento para gado, mas 
que eventualmente provocava surtos alérgicos nos animais. Tratava-se de um pesquisa no campo da 
bioquímica e que teve seus resultados aplicados pela SAMBRA S .A. O segundo projeto foi 
financiado pelo BNDE e se situava na área da química vegetal. Tratava-se do estudo do suco de 
sisal, substância passível de se transformar em um determinado hormônio. Ainda nesse campo, a 
Divisão de Química Orgânica participou de um convênio existente entre o CNPq e alguns centros 
de pesquisa norte-americanos, beneficiando-se da oportunidade de estagiar no exterior por períodos 
mais prolongados. Enviou técnicos para a Universidade de Stanford para acompanharem os 
trabalhos de Carl Djerassi, que eram estudos temáticos de proteínas, amidos, alcalóides e esteróides, 
entre outros.  
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 A Divisão de Açúcar e Fermentação era uma equipe tradicionalmente voltada para pesquisas 
tecnológicas e, já sob a direção de Nancy de Queiroz Araújo91, consegue aprovar projetos no 
CNPq, a partir do final dos anos 50. Participou do planejamento da exportação do álcool, 
estabelecendo, para o Instituto do Açúcar e do Álcool métodos de análise rigorosos e padronizados, 
realizando, nessa oportunidade, um levantamento qualitativo da produção de álcool em diversos 
estados. Por solicitação da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) elaborou um 
relatório com dados completos sobre as indústrias de fermentação brasileiras, que lhe valeu o 
convite para participar da Comissão Organizadora do IV World Fermentation Symposium, na 
Universidade de Rutgers, EUA, em 1968. Em setembro de 1969, a DAF inaugurou, com a presença 
do Dr. David Sutherland, do Imperial College de Londres, um pequeno Laboratório Padrão de 
Açúcar, capaz de determinar com precisão inúmeros dados necessários ao produtor e refinador de 
açúcar. E, a pedido do Ministério da Indústria e Comércio, realizou dois trabalhos, um 
metodológico e outro aplicado, sobre a produção nacional de bebidas alcoólicas, tendo em vista a 
sua colocação no mercado internacional. 
 
 A Divisão de Celulose investigou matérias-primas nacionais para a produção de papel, e de 
papel-jornal especialmente. Fez os estudos também sobre altos polímeros, fibras e filamentos têxteis 
e derivados, polpas celulósicas, papéis, resinas artificiais, tintas e vernizes, além de estudos de 
embalagens industriais e agrícolas. O grupo de Cerâmica, que pertencia à Divisão de Metalurgia até 
seu desmembramento em 1962, também estudou argilas nacionais para diversas aplicações, entre 
elas para lamas de sondagem. Fez estudos de vidrados e pastas especiais e resistentes contra 
choques térmicos, influência da moagem sobre a estrutura das pastas queimadas, fabricação de 
tijolos isolantes é construção de fornos elétricos e fornos aquecidos com combustíveis92 A equipe 
de Metalurgia, por sua vez, com o projeto "corrosão em aços inoxidáveis austenísticos" procurou 
desenvolver processos e técnicas próprias para o estudo quantitativo da sensitização desses aços 
inoxidáveis, visando o seu melhor emprego e desempenho .  
 
 Entretanto, nem todas essas iniciativas foram duradouras e bem sucedidas, pois lhes faltava 
o apoio institucional necessário para a conservação dos equipamentos e das próprias equipes93. 
Precisavam dar conta das solicitações rotineiras, que demandavam tempo e pessoal e não 
dispunham, em alguns casos, da supervisão e orientação dos técnicos mais experientes em pesquisa 
da primeira geração. Nesse sentido, a obtenção de financiamentos externos era uma condição 
necessária - que já supunha méritos, pois eram concedidos de forma seletiva - mas não suficiente 
para garantir o bom desenvolvimento das pesquisas, e nem todas chegaram ao fim. 
 
 Uma das limitações destes grupos era seu isolamento dentro do próprio INT; nas palavras de 
Abrahão Iachan, "eram grupos de bom nível, mas isolados entre si, como ilhas dentro do INT". 
Além disto, os projetos eram gerados em função da experiência prévia do grupo e suas 
possibilidades de apoio externo, e não necessariamente em função de demandas efetivas do setor 
industrial. Segundo ainda Iachan, estes grupos "estavam, na sua maioria, voltados para pesquisas 
sem maiores vínculos com as demandas do setor privado. Os estudos de Perrone de obtenção de 
álcool da madeira eram uma pesquisa básica, assim como os estudos de amido, salvo um ou outro 

                                                           
91 Gomes de Farias aposentou-se, compulsoriamente, em meados dos anos 50. 
92 Relatório de Sílvio Fróes Abreu ao Presidente do CNPq, em 03.05.1968. 
93 Uma indicação significativa desta falta de apoio foi a não continuidade dada ao "Prêmio Fonseca Costa" . Este 
prêmio, que deveria ser anual, foi instituído por Roberto Lima Coelho, Diretor da Divisão de Combustíveis e 
Lubrificantes, e era destinado aos melhores trabalhos de pesquisa do INT No entanto, foi concedido somente uma vez, 
em 1955, para Feiga Tiomno Rosenthal (química, por seus estudos de gomas nacionais) Theodoro Oniga (engenharia, 
pelos estudos sobre o túnel aerodinâmico), Ivone Visconti e Blanche Nicot (diversos trabalhos sobre argila). 
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trabalho"94. O Laboratório do Amido chegou a reproduzir, dentro do INT, uma estrutura de 
pesquisas semelhante às existentes em grandes indústrias alimentícias no exterior, sustentada em 
grande parte com os recursos do Acordo do Trigo e com temas derivados de preocupações definidas 
em grande parte por aquelas indústrias. Mesmo a equipe de Nancy de Queiroz Araújo, que 
trabalhou sob encomenda do Ministério da Indústria e Comércio e com os problemas concretos de 
uma usina de Campos, ou os projetos da Divisão de Química Orgânica, financiados pela SUDENE 
e pelo BNDE, possuía um grau de articulação relativamente tênue com o parque industrial95. 
 
 Em síntese, os grupos que efetivamente responderam pela produção de pesquisas do 
Instituto, nesses anos foram os da Química Orgânica, liderados por Abrahão Iachan e Ernesto 
Tolmasquim - ambos, também consultores do CNPq -, o Laboratório de Proteínas e a Divisão de 
Açúcar e Fermentação. Eram quatro linhas de trabalho que resistiram na atividade de pesquisa, 
garantindo sua auto-sobrevivência, e que abriram oportunidades futuras de viagens ao exterior (em 
função de suas linhas de estudos) e de articulação com as redefinições que se impuseram, a partir de 
1974, e, em particular, com o programa do álcool. Certamente, as características de seus campos de 
trabalho favoreceram em alguma medida essa continuidade, ao contrário do que ocorreu com outras 
equipes, anteriormente tão prestigiadas. 
 
 

3. Decadência e segmentação 
 
 A sorte de outros setores do Instituto pode ser apreciada se acompanharmos o destino de 
alguns setores outrora importantes no INT, e que passaram por um processo gradativo de 
decadência e até mesmo desaparecimento. Um caso dos mais significativos é do Centro de Estudos 
de Mecânica Aplicada, cuja formação auspiciosa examinamos no capítulo anterior; o outro é o da 
Divisão de Materiais de Construção.  
 
 Depois da criação e instalação do CEMA, em maio de 1952, o prof. Edmond Brun só retorna 
ao Brasil um ano depois, e depara-se com uma situação embaraçosa. Ao fim de dois meses, nos 
quais promoveu reuniões semanais com cientistas do Rio e São Paulo, o professor Brun dirige-se ao 
Diretor do Conselho Nacional de Pesquisas nos seguintes termos: 
 

De uma conversa que acabo de ter com o Dr. Sílvio Fróes Abreu, resulta que este último, 
sobrecarregado com o trabalho da Direção de seu Instituto, deseja ser liberado da responsabilidade 
do CEMA. Por outro lado, as necessidades de seus serviços o obrigarão brevemente a se utilizar para 
outros fins, da sala que havia sido destinada aos trabalhos desse organismo. Nessas condições, 
acredito que a atividade do CEMA deva ser suspensa. 

 
No curso de um ano de existência, suas realizações são bastante numerosas: o estabelecimento de 
uma nomenclatura sobre Calor e Termodinâmica; a construção de dois túneis aerodinâmicos96, o 
estudo em laboratório das condições ótimas para a extração da cera de carnaúba e outros estudos 
ainda inacabados; como a utilização do aparelho de ultra-cinema adquirido com fundos da 

                                                           
94 Abrahão Iachan, entrevista. 
95 Segundo Nancy de Queiroz Araújo, ainda que não houvesse uma forte articulação dos trabalhos da Divisão de 
Açúcar e Fermentação com a indústria, sua orientação tecnológica era muito mais intensa que em outros setores, uma 
feição da qual o Prof. Gomes de Faria sempre fez questão. Outros grupos, como o Laboratório de Proteínas, tinham uma 
orientação muito mais básica. 
96 O segundo túnel foi doado à Escola Técnica do Exercito 
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UNESCO; os estudos no túnel aerodinâmico, estudos de síntese sobre as diversas formas de energia 
e, reunião de estudos sobre reologia.(...) 

 
É claro que se houver interesse de sua parte na conclusão desses trabalhos, Pierre Casal, Theodoro 
Oniga e eu mesmo teremos todo o empenho em levá-los a cabo, nas condições que nos forem 
indicadas (...)".97 

 
A perspectiva de Sílvio Fróes Abreu havia sido exposta pouco antes a propósito de convite 
encaminhado pelo mesmo CNPq para que o INT se articulasse com outro projeto de pesquisa sobre 
carnaúba também com o CEMA: "O INT não dispõe de meios para manter tal sociedade e, por isso, 
o atual Diretor Geral não se acha em condições de atribuir serviços ao CEMA, uma vez que não 
pode retribuí-los". Acrescenta que as pesquisas realizadas por Pierre Casal e Theodoro Oniga não 
chegaram a fases conclusivas porque "nenhum dos dois pode dedicar-se exclusivamente aos 
trabalhos sobre a carnaúba, em vista de outras atribuições" e, que "infelizmente, no corpo técnico do 
INT não há quem possa ser destacado para estudos dessa natureza porque os elementos disponíveis 
estão ocupados realizando o intenso trabalho de rotina"98. 

 
 Esses dois documentos não dão margem a dúvidas: o apoio financeiro do CNPq revelava-se 
insuficiente; ambos os integrantes do CEMA dividiam seu tempo com outras ocupações; o INT 
dava prioridade aos trabalhos de rotina, e deparava-se com problemas de espaço, inclusive para 
continuar abrigando o Centro; e tudo isto tornava iminente a extinção do Centro. A situação, 
entretanto, foi temporariamente contornada, em função do interesse do CNPq na pesquisa da 
carnaúba e de um acordo com Sílvio Fróes Abreu quanto à ocupação do espaço no INT. O CEMA 
teve uma parte de suas instalações transferida para outro andar do prédio. Há indicações de que a 
decisão do Conselho Nacional de Pesquisas contou com a influência decisiva de Joaquim Costa 
Ribeiro e do fato de os estudos da carnaúba estarem sendo encaminhados no campo da tecnologia 
da extração da cera, pelo CEMA; mas também, no da pesquisa em reologia, por Bernhard Gross e 
Gunther Kegel. 
 
 As condições de continuidade eram precárias e só melhorariam dois anos depois. Em 1953, 
o Centro perde um novo colaborador, o engenheiro Roberto Vasconcelos Nóvoa, que ganha bolsa 
para estudos de carvão na França; no ano seguinte, é Pierre Casal quem se desliga, com seu contrato 
expirado. Com isso a equipe do Centro fica reduzida a Theodoro Oniga, e encerra-se a primeira 
etapa de sua história, da qual resultaram vários trabalhos: um estudo em automação, outro em lógica 
polivalente; e as interpretações das experiências com secagem da folha da carnaúba, e o primeiro 
estudo em energia solar realizado no Brasil. Ainda em 1954, o CEMA participara da Conferência 
Mundial de Energia, realizada no Quitandinha, apresentando dois trabalhos: o de energia solar, de 
Pierre Casal, e um sobre energia eólica, de autoria de Theodoro Oniga. 
 
 As atividades são retomadas em 1956, quando o túnel aerodinâmico é contemplado com o 
Premio Fonseca Costa - uma soma de dinheiro instituída em 1952 para os melhores trabalhos de 
pesquisa do INT - e também consegue duas novas fontes financiadoras: Guilherme Guinle e o Gen. 
Bernardino Correa de Matos, este último através do CNPq. Guinle investiu quinhentos mil cruzeiros 
em um projeto de pesquisa experimental do "colchão de ar", que tinha por base uma experiência do 
inventor Renato Alves de Lima. Interessado em discutir o experimento, Lima procurou Theodoro 
Oniga e juntos vislumbraram uma solução para veículos anfíbios. O projeto foi desenvolvido, mas 
não foi concluído com sucesso. 
 

                                                           
97 Anexo do processo INT nº 2987 de 4 de novembro de 1953.  
98 Processo INT nº 820 de 15 de julho de 1953. 
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 Quanto a Bernardino de Matos, que vinha apoiando trabalhos de Bernhard Gross, seu 
interesse estava em desenvolver estudos sobre energia solar, e o CEMA já apresentava um estudo 
nesse campo. O General recém chegava de uma conferência internacional sobre energia, realizada 
em Genebra, e enquanto conselheiro do CNPq conseguiu para o Centro a aprovação de um grande 
projeto. Esses recursos possibilitaram a contratação de quatro a cinco técnicos e, inclusive, a 
promoção do I Simpósio sobre Energia Solar realizado em 1958, com a presença de pesquisadores 
estrangeiros, entre os quais estavam representantes de um centro de pesquisas solares do 
Massachussets Institute of Technology (MIT). Na ocasião foram divulgados cerca de vinte trabalhos 
e o interesse despertado em torno da energia solar ensejou a apresentação, no ano seguinte, por 
ocasião da realização em Garanhuns, Pernambuco, do I Encontro do Nordeste, sob o patrocínio da 
Confederação Nacional da Indústria e da SUDENE, de uma exposição sobre os trabalhos do 
CEMA, com demonstração de três coletores planos (para ar, água quente e vapor a 105ºC). 
 
 A partir da morte do General Bernardino de Matos em 1960, no entanto, o Conselho 
Nacional de Pesquisas deixou de apoiar o CEMA com a mesma intensidade, não dando 
continuidade ao projeto de energia solar aprovado em 1957, e em nome do qual haviam sido feitas 
despesas de pessoal e equipamento da ordem de 300 mil cruzeiros, na época. Com esta dívida a 
descoberto, o Centro desfaz sua equipe, e passa a ter existência meramente nominal, na pessoa de 
Theodoro Oniga, tendo sido formalmente desativado em 1967, após dois anos em que seu titular 
permaneceu no exterior. Muitas das funções rotineiras que haviam sido anteriormente realizadas 
pelo CEMA - avaliação de instalações industriais, cálculo de coeficientes de depreciação de 
equipamentos, eventuais dúvidas sobre classificação tarifária de produtos, e outras - foram a partir 
de 1969 assumidas pelo Centro de Avaliação Tecnológica (criado pela Divisão de Ensino e 
Documentação em 1969) ainda sob a responsabilidade de Theodoro Oniga. 
 
 A história do CEMA é ilustrativa desta etapa de transição do INT sob vários aspectos. Ela 
indica o peso que o aval da Fonseca Costa tinha para implantar e viabilizar um projeto com estas 
características, e como este aval não foi mantido na gestão seguinte, quando o Centro conseguiu, no 
máximo, apoios específicos a um ou outro aspecto de seu projeto inicial, mas nunca à sua proposta 
ou concepção global. Ela mostra, também, as dificuldades para a obtenção de verbas, dadas sempre 
a título precário, e a instabilidade em que viviam o projeto e seus participantes. Ela revela, 
finalmente, o peso que haviam assumido no Instituto as atividades de rotina, fazendo de esforços de 
pesquisa tecnológica mais ambiciosos uma espécie de quisto que jamais encontrava um lugar 
plenamente satisfatório no Instituto, situação que parece ter sido particularmente aguda neste caso. 
Em seu depoimento, Theodoro Oniga lembra das cinco mudanças de local sofridas por seu Centro 
no INT através dos anos, e que terminou da maneira mais inglória: "jogaram os quinze anos de 
atividade do CEMA em dois panelões aí no porão. Quando voltei e vi o desastre, resolvi me afastar. 
Quem me segurou foi o Ernesto Tolmasquim (...)"99 
 

* * * 
 
 A involução da Divisão de Materiais de Construção parece ter sido, pelo menos em parte, 
resultado da concorrência privada em relação a suas linhas de trabalho mais tradicionais, nas quais 
ela tinha sido pioneira, e nas dificuldades em se modernizar, pelas dificuldades de verba, de 
contratação de pessoal qualificado e de rigidez institucional. 
 
 Em 1953 essa equipe perde o concurso de Domingos Pontes Vieira, que deixa a direção da 
Divisão e entra em licença até aposentar-se, em 1968. Esse posto foi, então, reassumido por Paulo 

                                                           
99 T. Oniga, depoimento 
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Sá e, no decorrer dos anos 50, a Divisão foi ainda solicitada a participar de grandes obras. públicas. 
Acompanhou a construção da adutora do Guandu e do aeroporto do Galeão. Fez estudos de 
adensamento, compressão e de identificação do subsolo do Rio de Janeiro para a Societé Generale 
de Traction et Explotation para o Brasil S. A, encarregada de elaborar um projeto para o metrô 
carioca, em 1953. Participou ainda da construção do Museu de Arte Moderna do Rio e da Ilha 
Universitária do Fundão, em 1958. Colaborou também com a construção de Brasília, calculando os 
coeficientes de isolamento térmico e acústico para a padronização das espessuras de paredes; em 
suma, possuía credibilidade prestigio e presença marcante. Internamente, entretanto, os problemas 
se agravavam e citamos, a esse respeito, Fernando Lobo Carneiro: 
 

Sob o regime do DASP, vivíamos com verbas que não cobriam nem os gastos de manutenção do 
patrimônio; não dava para comprar estopa ou para botar óleo em uma máquina (...)". 

 
 Em 1962, a Divisão já não contava nem com Paulo Sá, nomeado para dirigir o Instituto 
Nacional de Pesos e Medidas, nem com Lobo Carneiro, que assume a direção da Divisão de Ensino 
e Documentação, e a decadência se acelerava. Conforme Antônio Kropf Soares: 
 

O nível das equipes entrou em franco declínio e começaram a surgir reclamações de antigos clientes, 
que me procuravam, quando eu já não trabalhava mais lá, para que esclarecesse ou confirmasse 
laudos visivelmente errados. Com equipamentos inoperantes e sem a supervisão necessária, a equipe 
não tinha condições de fornecer tais laudos. 

 
O desaparelhamento e perda de quadros técnicos era um problema geral. Kropf Soares 
ilustrou a situação de insuficiência de equipamentos, quando foi indagado sobre a realização 
de pesquisas: 

 
Tive a oportunidade de iniciar uma pesquisa experimental de matérias-primas nacionais para 
cimento. Cheguei a adaptar um forno, onde foram fabricados cimentos de seis tipos de matérias--
primas. No entanto, depois que Fonseca Costa morreu, houve uma decisão da Direção Geral que 
transferiu o forno para outro setor. 

 
 Além dos impasses institucionais, a trajetória da Divisão sofreu o impacto das 
transformações por que passou a área da construção civil no país. Sua decadência foi parte de um 
fenômeno geral que atingiu indiscriminadamente as equipes de materiais de construção do CETEC, 
da Universidade do Rio Grande do Sul, do próprio IPT e, mais recentemente, do CEPED100. Os 
serviços de acompanhamento e controle de qualidade da construção civil foram núcleos de 
consolidação de vários institutos estatais no pós-guerra, mas o crescimento desse setor atraiu a 
iniciativa privada, que com administração mais ágil e padrões de qualidade superiores, 
conquistaram em poucos anos o mercado, A perda desse monopólio foi fatal para aquelas equipes, 
uma vez que nem sequer tinham condições de reformular suas áreas de atuação. João Bosco de 
Siqueira não acompanhou a decadência da 4ª Divisão do INT, mas o fez em relação a outros 
institutos. Seu argumento é geral:  
 

O papel do Estado de tomar a dianteira e oferecer serviços imprescindíveis já estava cumprido. Não 
cabe competir com a iniciativa privada. Por outro lado, o que nos falta hoje é a pesquisa tecnológica 
de materiais de construção, de modulados e pré-moldados, mas isso ninguém faz. Não há, ainda 
hoje, padrões e só se faz o que o BNH quer e compra (...) 

 
 

                                                           
100 João Bosco de Siqueira, entrevista, maio de 1981. 
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 O engenheiro Wanderley Guimarães Correia, também egresso da 4ª Divisão, endossa a 
colocação de João Bosco e aponta outro aspecto: 
 

O INT não tinha condições de competir com os prazos daquelas firmas mas, por outro lado, seus 
preços eram tão ridiculamente inferiores que aqueles que não tinham pressa mandavam as amostras 
para lá. De qualquer modo, não cabia ao Instituto competir com o setor privado, mas sim atuar nos 
vazios, que não são poucos - veja-se a área de barragens, a da Ilha Solteira, por exemplo. (. . .) Se ao 
INT se permitisse uma participação nas grandes obras nacionais, eu voltaria para lá, sem sombras de 
dúvida101 

 
 No decorrer da década de 60 a Divisão teve uma existência praticamente formal e, nos anos 
70, foi desativada. Cabe lembrar, entretanto, que foi um ex-integrante de sua equipe, Paulo 
Maurício Guimarães Pereira, que assumiu a Direção Geral do Instituto em 1971, depois do 
falecimento de Sílvio Fróes Abreu, e que a evidencia maior da fecundidade dessa divisão, a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, continuou se desenvolvendo e teve, inclusive, todas as 
suas normas oficializadas pela lei nº 4150, de setembro de 1962. 
 
 Outro caso de extinção foi o da Divisão de Combustíveis e Motores Térmicos, cuja história 
remonta à Estação Experimental. Sua decadência foi de tal ordem que seus equipamentos foram 
desmontados e doados, no decorrer da década de 60. 
 
 Outra atividade da maior relevância e que também entrou em declínio foi a dos cursos. 
Durante a década de 50 e início da seguinte, o oferecimento de cursos parecia constituir uma das 
atividades mais gratificantes e de maior impacto externo do INT. A própria criação, em 1962, da 
Divisão de Ensino e Documentação refletia, em alguma medida, a importância dessa atividade, pois 
veio lhe dar maior apoio institucional, instituindo uma coordenação geral que lhe proporcionou 
maior sistematicidade102. Entretanto, as dificuldades financeiras não a pouparam e os cursos foram 
sendo suspensos, até serem interrompidos por volta de 1967/68. O depoimento de Nancy de 
Queiroz Araújo nos revela as linhas gerais desse processo: 
 

Uma das atividades que muito prestigiou o Instituto foi o oferecimento de cursos, que contaram 
sempre com uma grande afluência de alunos (...) O caráter prático e pouco ortodoxo desses cursos 
surpreendia e motivava os estudantes de tal modo que vários professores da Universidade acabaram 
vindo visitar o INT, curiosos em conhecer pessoalmente os laboratórios e os trabalhos lá orientados. 
(...) É que aqui os universitários adquiriam o senso da realidade profissional, pois entravam em 
contato com problemas concretos da indústria e da prestação de serviços de suas áreas. Para os 
técnicos do INT, tratava-se de uma atividade extra, que supunha desprendimento, altruísmo e 
interesse pela matéria. Isso porque as aulas eram dadas fora do expediente de trabalho e tinham uma 
remuneração meramente simbólica. Essa atividade foi, infelizmente, suspensa por que se tornou 
onerosa. Exigia despesas com o material usado pelos alunos nas aulas práticas e as taxas cobradas 
não eram suficientes para cobri-las (...)103 

 
 A experiência dos cursos foi, entretanto, fecunda e explica, em boa medida, o entrosamento 
posteriormente mantido entre algumas Divisões do Instituto e o ensino e pesquisa universitários. No 
levantamento dos arquivos do ano de 1968, encontramos cerca de vinte processos relativos a 
pedidos e agradecimentos de colaborações do INT à Universidade. Partiam da COPPE 
(Coordenação de Programas de Pós-Graduação de Engenharia da UFRJ) nas áreas de mecânica dos 
                                                           
101 Depoimento. 
102 Entrevista de Fernando Lobo Carneiro, que respondeu pela direção da Divisão de Ensino e Documentação desde 
sua criação até 1968. 
103 Nancy de Queiroz Araújo, entrevista. 
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solos, mecânica das suspensões e na de engenharia metalúrgica; do Instituto de Química da PUC-
RJ; da Comissão Central de Pesquisas e do Departamento de Engenharia da Universidade Federal 
Fluminense, que chegou inclusive a solicitar autorização para que técnicos da Divisão de 
Eletricidade e Medidas Elétricas pudessem ministrar curso em seu laboratório, em horários fora do 
expedi ente104; da Faculdade de Odontologia, que requisitou a participação de Ênio Goulart de 
Andrade em uma pesquisa, etc. 
 
 Para ilustrar a importância dessa colaboração do INT, citamos um de seus mais assíduos 
correspondentes, o coordenador da COPPE, Alberto Luís Coimbra, em carta que enviou a Sílvio 
Fróes Abreu, em 24 de janeiro de 1968: 
 

"É com satisfação que voltamos à sua presença para, mais uma vez, agradecer a cooperação de seu 
Instituto com as atividades de pós-graduação de engenharia conduzidas por essa coordenação (. . .) 
Creia-nos, Senhor Diretor, que essa colaboração muito nos ajudou e só temos motivos para elogiar o 
desempenho de seu Instituto". 

 
 Essa cooperação era múltipla e o INT chegava a, inclusive, emprestar equipamentos ociosos, 
como foi o caso de um gerador eletrostático emprestado ao ITEP/PUC-RJ, que foi, posteriormente, 
solicitado e remetido para a Universidade de Brasília, (UnB). Envolvia, eventualmente, a orientação 
de teses, realizadas nos laboratórios do Instituto, como ocorreu com dois alunos da UFRJ, 
orientados por Sílvia Radino (diretora da Divisão de Metalurgia). Esta prática chegou a ser 
oficializada em convênio do Instituto de Química da UFRJ com a Divisão de Química Orgânica e 
com o Laboratório de Proteínas, em 1969. Estabelecia-se que os técnicos gabaritados das duas 
divisões poderiam ministrar cursos de pós-graduação e constituir-se em orientadores de teses que 
fossem realizadas nos respectivos laboratórios. 
 
 Outra decorrência do padrão de qualidade dos cursos foram os convites dirigidos a 
professores do INT para ensinarem na rede universitária. De modos diversos, a experiência dos 
cursos influiu na trajetória de Fernando Lobo Carneiro, que se tornou coordenador e professor da 
COPPE, de Bernhard Gross, também na de Ivone Visconti, entre outros técnicos do INT. 
 
 Mas a colaboração do INT com a Universidade abrangia também a realização de análises, 
ensaios e aferições de materiais e equipamentos de pesquisas, que eram pedidos com detalhes sobre 
as implicações dos resultados, ou que, em outras palavras, pressupunham alta credibilidade técnica 
das equipes solicitadas para tais serviços. Apesar de todos esses registros, não há dúvida que a 
interrupção da oferta de cursos abriu um vazio que não foi preenchido por essas outras modalidades 
de cooperação com a universidade. 
 
 Outra atividade pedagógica introduzida pelo INT em 1953 foi a montagem e distribuição 
gratuita, para estabelecimentos de ensino secundário, de laboratórios químicos portáteis, 
acompanhados de uma coleção de amostras minerais brasileiras. Esse serviço foi também suspenso, 
por razoes financeiras, no final da década de 60, deixando inúmeras solicitações insatisfeitas. 
 
 

4. Entraves institucionais 
 
 Temos, com isso, alguns traços ilustrativos da decadência por que atravessou o INT no 
decorrer dessa década. Esse foi um dos temas predominantes nas entrevistas e que envolveu a 
                                                           
104 Os técnicos citados eram Elde Pires Braga, que na ocasião já dirigia a Divisão, Isabel Japor e Jacques de Novaes. 
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consideração de inúmeros fatores. Internamente, ressaltou-se, além da perda de Fonseca Costa, a 
extrema rigidez institucional do INT, caracterizada, como já foi mencionado, pelas limitações 
impostas pelo DASP e por um modelo de organização interna em que primava a compartimentação 
das áreas de atuação e conseqüente enfeudamento ou perpetuação de dirigentes e estilos de trabalho. 
 
 Em estruturas desse tipo, as equipes ficam extremamente dependentes dos ocupantes dos 
cargos dirigentes; dos diretores de Divisão e, por certo, do Diretor Geral. No INT muitos desses 
cargos se tornaram na prática vitalícios, a exemplo da Direção Geral e da tradição - já dos tempos 
de Fonseca Costa - de não se demitirem técnicos. Estabeleceram-se, também, relações de parentesco 
e algumas famílias podiam ser detectadas nessa fase, fato tampouco incomum no serviço público. 
Nessas condições, dependia-se, fundamentalmente, do dinamismo dos dirigentes; do grau de rigidez 
hierárquica que a Direção Geral conferisse, admitindo ou não contatos diretos e apoios informais e 
paralelos ás hierarquias - como freqüentemente ocorria com Fonseca Costa; da vigência de 
mecanismos difusos ou centralizados de avaliação e incentivo ao trabalho, etc. . . A evidencia e o 
consenso, detectado nas entrevistas-, é de que o INT não se renovou, não foi oxigenado pelo 
ingresso de novas gerações de técnicos e que boa parte de sua vitalidade derivava do clima 
institucional, longamente construído por Fonseca Costa. Antes, havia uma imprescindível margem 
de informalidade e de acessibilidade ao Diretor Geral; este, por sua vez, exercia pessoalmente a 
avaliação das equipes. Depois de sua morte, a estrutura compartimentada, segundo moldes clássicos 
e antiquados, acabou prevalecendo e influindo no sentido da segmentação e desarticulação interna. 
 
 O próprio perfil das Divisões técnicas perdeu correspondência com o do parque industrial 
que se instalava nessas duas décadas. Abrahão Iachan referiu-se a isso, ponderando que algumas 
oportunidades valiosas foram injustificadamente descartadas. Argumentou, por exemplo, que o INT 
tinha todas as condições para ter criado um setor de petroquímica. Mantinha relações com o 
Conselho Nacional de Petróleo e, efetivamente sabemos que ainda em 1953 o Conselho comunicava 
oficialmente ao INT a criação da Comissão Especial de Indústrias Petroquímicas, sugerindo que o 
Instituto entrasse em contato com ela. E, se de um lado, o INT não era convidado a integrar tal 
Comissão, por outro Sílvio Fróes Abreu foi conselheiro da Petrobrás durante todos esses anos, 
acompanhando de perto o desenvolvimento desse setor105. 
 
 Mas para que não se subestimem as dificuldades que uma reestruturação interna do Instituto 
implicaria, retornemos aos fatores institucionais. Além dos níveis salariais e do fechamento das 
contratações, já abordados, cabe avaliar os efeitos internos do orçamento do INT nesse período e 
caracterizar com maior detalhe o significado do aumento dos encargos de rotina. Como assinalava 
Heraldo de Souza Matos: 
 

A falta de verbas sempre atrasou, sempre reduziu o rendimento das pesquisas entre nós e, até, em 
muitos casos, as paralisou (...) Na maior parte das vezes, somos nós obrigados a improvisar 
aparelhos de que necessitamos, já por falta dessas verbas, ou quando elas existem, por falta de 
flexibilidade no manejo das mesmas106 

 
 Quanto aos procedimentos impostos pelo DASP, Jaime Santa Rosa exemplificou com 
detalhe. A prestação de contas era feita item por item e se sobrasse verba para limpeza, por 
exemplo, o DASP subtraia o valor excedente da previsão para o período seguinte. Não se podia 
lançar mão desse excedente para reforçar outros itens, como o da manutenção dos equipamentos. 

                                                           
105 Abrahão Iachan, entrevista. 
106 Heraldo de Souza Matos, "O Instituto Nacional de Tecnologia", op.cit., pp.. 18-21. 
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Tal procedimento criava desperdícios, de um lado, pois evitava-se ao máximo a declaração de 
excedentes, e de outro, não satisfazia as necessidades. 
 
 Mesmo as doações recebidas pelo Instituto eram motivo de aborrecimentos. O relato de 
Heraldo de Souza Matos documenta um desses casos: 
 

Se o trabalho, o esforço e a energia despendidos pelos cientistas e tecnologistas nacionais em 
improvisar, em remover empecilhos e outras dificuldades para poder trabalhar, fossem empregados 
realmente na pesquisa, nos seríamos, certamente, um dos mais adiantados países do mundo. Vale a 
pena aqui citar um caso bem típico e elucidativo que se passou recentemente com o Instituto 
Nacional de Tecnologia e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. 

A Confederação de Indústrias de um país amigo, através de seu embaixador, resolveu doar - isto é, 
dar de presente - àqueles institutos uma série de aparelhos destinados a pesquisas tecnológicas que 
não tinham similar nacional. Meus amigos, antes não tivéssemos aceito o tal presente (...) 
Resumindo os fatos, perdemos pessoalmente e fizemos perder àqueles que nos atenderam, mais de 
um mês de idas e vindas diárias à CACEX, à Presidência do Banco do Brasil, ao Ministério das 
Relações Exteriores, às Embaixadas, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Fazenda, à 
Alfândega, etc., etc. E convém citar que todos estavam de uma comovedora boa vontade, querendo 
mesmo ajudar. 

Depois desse tempo todo perdido (...) tivemos que nos submeter à humilhação de assinar um termo 
de responsabilidade, comprometendo-nos a não vender os aparelhos recebidos (...) e a permitir que a 
qualquer momento um funcionário, não sei de onde, fosse ao INT verificar se o Diretor Geral 
daquele Instituto não havia desviado o referido equipamento!!! 

 
 Quanto à compra de equipamentos, acontecia, às vezes, de ser mais problemática ainda. A 
esse respeito, nos falou Nancy de Queiroz Araújo: 
 

A indústria nacional não se interessa em produzir esse tipo de equipamento; porque, mesmo sendo 
simples às vezes, são sempre fora de linha. A importação é quase sempre inevitável. Para isso, exige-
se uma verdadeira romaria. Houve casos de demora de cinco anos. E mesmo que se opte por pagar 
mais caro a uma firma representante, para facilitar as coisas, ainda assim é preciso obter uma serie de 
licenças. 

 
 E corroborando o argumento inicial de Heraldo de Souza Matos, continua: 
 

A desatualização de seus equipamentos foi outro impedimento intransponível para o INT, não 
apenas por seu custo altíssimo, mas também por sua importância para viabilizar êxitos do trabalho de 
pesquisa. Embora o valor pessoal, a centelha que ocorre ao investigador seja crucial na descoberta, 
na invenção, o seu desenvolvimento em um bem de utilidade generalizada, em um bem 
industrializável requer, como imprescindível, equipamentos atualizados" 107. 

 
 A falta de verbas implicava muitas outras limitações, menos destacadas nas entrevistas. Uma 
delas, muito evidente nos arquivos, foi a de inviabilizar a participação dos técnicos em Congressos 
e outras atividades fora do Rio de Janeiro. Em uma dessas ocasiões, o Diretor Geral assim anotou, 
no processo em que Sílvia Radino solicitava passagem para Ênio Goulart participar da 1ª Reunião 
da Comissão de Estudos da Norma sobre Terminologia de Tratamentos Térmicos das Ligas de 
Ferro Carbono, na ABNT, em São Paulo: 
 

Só em casos especiais o INT fará despesas para o comparecimento a reuniões fora da sede. Se tiver 
de atender às solicitações fora da sede ficará muito desfalcado de pessoal para atender aos serviços 
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que lhe são solicitados no Rio de Janeiro. O comparecimento à primeira reunião é um compromisso 
a uma continuidade que não pode ser mantido. Arquive-se esse processo 108. 

 
 Sem entrar no mérito desse caso específico, fica claro o efeito da camisa-de-força da rotina e 
da falta de verba sobre o INT, isolando-o. A preocupação de Sílvio Fróes Abreu com os encargos de 
rotina tinha fundamentos e o peso em termos de tempo, pessoal e equipamentos, que este trabalho 
exigiu, merece uma avaliação mais detida. 
 
 A situação geral desse tipo de serviços foi abordada pelo próprio Diretor Geral do INT em 
artigo publicado na Revista de Química Industrial, em julho de 1966: 
 

Atualmente, não e possível um mesmo estabelecimento atender ao ensino e, concomitantemente, 
realizar trabalhos solicitados em regime de urgência pelos interessados na industria, cada vez mais 
numerosos. Para esse regime de dualidade de funções seria necessário ampliar as instalações e o 
corpo técnico dos atuais institutos. Tem-se no INT, a confirmação disso, pois recebe diariamente 
solicitações de serviços técnicos que não podem ser atendidos no tempo desejável por falta de 
pessoal (...) [o que] faz com que os ensaios demorem tanto que muitas vezes levam o interessado a 
dele desistir e correr o risco de um insucesso. (...) O próprio Governo necessita de ajuda técnica 
com a maior prioridade, pois atualmente os problemas tecnológicos se acham de tal maneira 
entrosados na vida do país, que o Estado não pode passar sem conselheiros no campo da tecnologia. 
(...). Quando se afirma que as solicitações de serviços técnicos aos Institutos de Tecnologia no Brasil 
ultrapassam as possibilidades de prestação que eles possuem, a curto prazo, surge logo a idéia de 
estabelecerem-se laboratórios de propriedade privada (. . .) A ultima tentativa de vulto foi a do 
químico americano Pollin, na década de 40. Não há ainda mercado para manter um laboratório de 
ensaios particular, salvo se o Governo suspendesse a assistência gratuita ou de baixo custo que 
mantêm restringindo sua ação unicamente aos trabalhos de interesse direto do próprio Governo. (...) 
Não nos parece medida acertada porque iria implicar subitamente numa falta de apoio técnico tão 
necessário ao pequeno industrial. É mais lógico que seja mantida viva a idéia de laboratórios 
privados, mas que isso se efetive quando o mercado comportar. Note-se, por exemplo, que há alguns 
anos atrás não havia possibilidade para escritórios de consultoria econômica e planejamento 
industrial e hoje vários deles estão em atividade com pleno êxito. 

 
 Depois de caracterizar as atividades de dezesseis institutos de tecnologia, Sílvio Fróes Abreu 
aponta um conjunto de "medidas recomendáveis" e conclui: 
 

O quadro atual é o de completo desencorajamento à pesquisa e à prestação de serviços no campo da 
tecnologia no setor governamental, quer estadual, quer federal. Os baixos níveis de salários para os 
técnicos do Governo criam a impressão de que não são considerados realmente úteis109. 

 
 Quanto às relações externas do Instituto, valemo-nos como exemplo de uma carta de Sílvio 
Fróes Abreu ao Banco Nacional de Habitação, atendendo ao seu pedido de informações sobre as 
atividades do INT: 
 

As relações do INT com a indústria e o comércio são menos estreitas do que deviam ser. As razoes 
dessa situação são as seguintes: 

a) Falta de confiança na capacidade de órgãos governamentais poderem apresentar soluções 
satisfatórias aos difíceis problemas que apresentam; 

                                                           
108 Processo nº 1.245, de 27 de julho de 1968. 
109 Sílvio Fróes Abreu, "A Tecnologia no Brasil", in Revista de Química Industrial, julho de 1966, Rio de Janeiro, pp. 
19-23. 
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b) Falta de numero suficiente de técnicos nos Institutos com capacidade de investigação 
suficientemente desenvolvida para solucionar as questões apresentadas, geralmente, em última 
instância, quando falharam todas as tentativas ao seu alcance; 

c) desconhecimento dos serviços que os Institutos de Tecnologia podem prestar à industria e ao 
comércio em prazo curto e mediante remuneração módica ou em certos casos gratuita. 

As relações entre os diversos Institutos de Tecnologia são mínimas. Sempre ocupados com 
problemas de interesse regional, dispondo de minguados recursos para viagens e contando com 
pequeno numero de técnicos sempre sobrecarregados de serviços, a oportunidade de troca de idéias, 
visitas, observações de instalações modernas em estabelecimentos congêneres é realmente muito 
limitada. É nos congressos e reuniões promovidas pelo Conselho Nacional de Pesquisas que os 
diversos especialistas têm oportunidade para estreitar relações e inteirar-se do progresso de trabalho 
em curso noutros estabelecimentos (...)"110 

 
 O "desconhecimento" e a "falta de confiança" são reações intimamente associadas entre si e 
resultantes da situação de isolamento, de "ostracismo” - como qualificou Nancy de Queiroz Araújo 
- a que ficaram reduzidos o INT e outros Institutos similares. O INT perdeu, nessa fase, a 
capacidade que teve, nos anos 30 e 40, de se fazer presente nas grandes questões do 
desenvolvimento econômico e industrial. Perdeu o acesso que chegara a ter a instâncias decisórias 
governamentais e não pode acompanhar os anos de crescimento Econômico inaugurados com o 
governo de Juscelino Kubitschek. 
 
 O desaparecimento gradativo da primeira geração, conhecedora do parque industrial mais 
antigo, e a incapacidade do Instituto em aproveitar algumas raras oportunidades que se colocaram, 
conjugaram-se para o agravamento desse processo de alienação e isolamento. Por certo, houve 
alguns casos de continuidade e mesmo acompanhamento por parte de algumas linhas de trabalho do 
INT com setores industriais. Na Divisão de Química Orgânica, por exemplo, os estudos de Óleos 
Essenciais, de Waldemar Raoul, e de Óleos Vegetais, de Moacir Silva, mantiveram contato com a 
industria farmacêutica, no primeiro caso, e com a de óleos e ceras, no outro. Mas a situação geral 
foi a de divórcio do Instituto com os novos parques industriais que se instalaram a partir dos anos 
50. O aproveitamento industrial de matérias-primas nacionais não teve lugar na montagem dos 
novos parques industriais, de bens duráveis, onde permitiu-se ampla participação de capitais 
estrangeiros. Mesmo no caso de alguns setores tradicionais, processaram-se mudanças radicais em 
termos de controle e características tecnológicas. Como lembrou Abrahão Iachan, a indústria têxtil e 
a química, em geral, passaram a se utilizar maciçamente de matérias-primas sintéticas, o que 
marginalizou o Instituto e décadas de pesquisas tecnológicas de matérias-primas naturais nativas. 
 
 Os depoentes foram unânimes na consideração de que por muitos anos não houve nenhuma 
atitude governamental em relação ao INT que mostrasse preocupação com o seu processo de 
decadência. Fernando Lobo Carneiro afirmou que "o Estado continuou passivo e sem interesse 
especial pelo Instituto", e Abrahão Iachan referiu-se a outro aspecto: "Do DASP sempre emanavam 
normas, diretrizes e manifestações que, de uma forma ou outra, direta ou indiretamente, 
prejudicavam o INT". 
 
 Também foi lembrado, por outra parte, que o Instituto manteve seu prestigio em algumas 
áreas e a principal delas foi o Conselho Nacional de Pesquisas. As relações do INT com o Conselho 
datam, como se viu, desde seus primeiros anos, já que de sua criação participaram Fonseca Costa, 
Silvio Fróes Abreu e outros técnicos do Instituto, que ainda tiveram assento em seu Conselho 
Deliberativo e em inúmeras comissões de trabalho. As bolsas de estudo e de pesquisa dadas pelo 
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Conselho a técnicos do Instituto, que chegaram, na gestão de Paulo Mauricio Guimarães Pereira, a 
mais de 200, foram por este consideradas como um dos principais elementos que garantiram a 
preservação de uma parte dos quadros técnicos do Instituto quando as restrições salariais e de 
contratação de pessoal estavam no auge. Isto só foi possível, ainda segundo o então diretor do 
Instituto, graças ao empenho pessoal do Presidente do Conselho naqueles anos, General Artur 
Mascarenhas Façanha. 
 
 Além de financiar alguns projetos de pesquisa e dar bolsas, o Conselho proporcionava um 
importante espaço de atuação ao INT, cujos técnicos participavam de seu Conselho Deliberativo e 
também como consultores especialistas de diferentes áreas. Isso abriu oportunidades, como o Grupo 
de Trabalho sobre Pesquisa Industrial, constituído em março de 1967 em convênio com a National 
Academy of Sciences dos EUA e coordenado por Abrahão Iachan. Dele participaram representantes 
de outros órgãos governamentais - como da Petrobras, do BNDE e do então Ministério do 
Planejamento - da Indústria e da Universidade, além de igual número de especialistas norte-
americanos. Os trabalhos foram desenvolvidos em 34 sessões, realizadas no Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Campinas, Columbus e Dallas, e envolveram "visitas às principais instituições 
brasileiras e norte-americanas, além do estudo de trabalhos, relatórios e legislações concernentes à 
pesquisa industrial em diversos países'. O relatório final apresentado em setembro de 1968 
preocupou-se com a apresentação de uma análise e de um conjunto de "providências 
prioritárias"111. Embora bem mais abrangente e preocupado com os meios de garantir a 
"sistemática integração" entre os criadores e os usuários da tecnologia industrial, esse documento 
corrobora inúmeras prescrições do decreto nº 239, de fevereiro de 1967, que criava o Programa 
Nacional de Tecnologia. Recomendava a eliminação de entraves à compra de materiais e 
equipamentos, assim como a transformação dos institutos governamentais em fundações ou 
sociedades civis, com autonomia financeira e administrativa, etc. 
 
 Essas e outras oportunidades foram, certamente, de grande valia para a consolidação, no 
INT, de um grupo dinâmico e suficientemente motivado a tomar iniciativas que dessem inicio ao 
processo de reerguimento do Instituto perante a Indústria e o Estado. 
 
 Mas, voltando às relações do INT com os órgãos governamentais, cumpre ainda notar que, 
além do CNPq, ocorreram iniciativas eventuais, como a do BNH ou a de Celso Furtado que, em 
1963 escreveu ao INT interessado em conhecer suas atividades a atribuições112. Além da Sudene, a 
Finep e o BNDE também chegaram a cogitar, ou mesmo a oferecer recursos e a firmar convênios 
com o Instituto. A norma geral, entretanto, foi a ignorância ou o desinteresse pelas possibilidades do 
INT A transferência do Governo Federal para Brasília afastou-o, mais ainda, dos centros decisórios, 
e a criação novos institutos de tecnologia, em vários pontos do país acentuou a concorrência a que 
estava submetido o INT para a obtenção de apoio governamental e, mesmo, para a absorção de 
pessoal técnico qualificado. 
 

5. Reerguimento e transição (1967/1971) 
  

A partir de 1967/1971 registraram-se algumas coincidências bastante positivas para o 
Instituto. O INT passou a contar com dois importantes aliados no Ministério da Indústria e 
Comercio: Heraldo de Souza Matos, na Secretaria de Indústria, e o General Edmundo Macedo 
Soares, na posição de titular da Pasta Ministerial. Ambos abrem novos espaços de participação para 
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o Instituto, em Comissões Técnicas ou Grupos Executivos, e um resumo do que de mais importante 
foi feito nos e relatado pelo próprio Diretor Geral, em oficio que encaminha o relatório anual do 
INT ao Ministro da Indústria e Comercio: 
 

É de justiça aqui assinalar que sob a esclarecida inspiração de S.Excia., este Instituto recebeu, no 
presente exercício, substancial ajuda, que lhe permitiu estabelecer um programa de ação que vem se 
desenvolvendo, visando a modernização de nossa aparelhagem técnico-científica e a renovação e 
aprimoramento de nossos técnicos"113. 

 
 Silvio Fróes Abreu refere-se à "construção da nova ala do edifício sede, que permitirá a 
expansão de varias divisões técnicas, que vem de receber custosa e moderna aparelhagem (. . )" e 
também à iniciativa de enviar aos paises mais desenvolvidos, os nossos técnicos (. . .)" e conclui: 
 

O INT, Sr. Ministro, está vivendo um grande momento, não só de entusiasmo, como também de 
esperança e confiança no seu futuro. 

 
 Efetivamente, os responsáveis pelas principais linhas de pesquisa, i.e, pelos laboratórios de 
Amido e Proteínas e pelas divisões de Açúcar e Fermentação e Química Orgânica visitaram centros 
de pesquisas industriais e governamentais em vários pontos dos Estados Unidos. Já o Diretor da 
Divisão de Têxteis e Papéis esteve na Finlândia e no Reino Unido em viagem de estudos e de busca 
de subsídios tecnológicos para o Plano Nacional de Celulose e Papel.114 Essas oportunidades foram 
extremamente estimulantes e explicam, em certa medida, as iniciativas que redundaram na criação 
do Centro de Informações Tecnológicas (CIT) - através do qual o INT conseguiu retomar o contato 
com a indústria já no seu novo contexto tecnológico -, e na criação do Centro de Avaliação 
Tecnológica (CAT) . 
 
 Tais manifestações de reerguimento do tônus institucional já se produziram, vale lembrar, 
depois do decreto de criação do Programa Tecnológico Nacional e do FUNAT - ainda não 
regulamentado - e também, em meio à possibilidade, aberta em 1967, de contratação de pessoal em 
regime de prestação de serviços. Ambas essas medidas, entretanto, tiveram impacto limitado. O 
decreto de Castelo Branco só veio a ter implementação parcial a partir de 1970, e essa forma de 
contratação foi fechada em 1969, determinando nova inflexão na curva de pessoal que já 
apresentava tendência ascendente. Segundo publicação do INT, as medidas governamentais de 
redução de despesas, responsáveis pela suspensão dos contratos de prestação de serviços, 
"repercutiram mais sensivelmente sobre o pessoal de nível superior"115, aqueles que mais 
diretamente encaminhariam a dinamização do Instituto. 
 

5.1. O Centro de Informações Tecnológicas (CIT) - l968/1974  

 
 Fruto de conversas e da reflexão de vários técnicos e diretores de divisão, o projeto do 
Centro de Informações Tecnológicas foi assumido e encaminhado por Ernesto Tolmasquim, quando 
já respondia pela Divisão de Ensino e Documentação. Seu objetivo inicial era assessorar pequenas e 
médias indústrias em matéria de tecnologias industriais. A estratégia adotada foi a de eleger alguns 
setores, para os quais o INT estivesse melhor capacitado, e a de criar para eles um banco de dados e 
um serviço de divulgação que levasse o empresariado a tomar conhecimento do Instituto. A grande 
meta era o restabelecimento de vínculos substantivos entre o Instituto e a Indústria. 
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 Com o apoio financeiro da Confederação Nacional da Indústria, o CIT foi criado em 1968, 
pela portaria do INT nº 22, e instalado na Divisão de Ensino e Documentação. Iniciou suas 
atividades com seis funcionários, sob a coordenação de Ângela Pompeu Serran, filha do então 
Presidente da CNI, Thomás Pompeu, e tecnologista químico da Divisão de Borracha e Plásticos, um 
dos setores escolhidos. 
 
 A atividade do CIT cobria os setores de alimentos e bebidas, embalagens, cerâmica, vidros e 
refratários e metalurgia e mecânica. Publicava resumos de artigos e bibliografias atualizadas em 
encarte da revista Indústria e Produtividade, da Confederação Nacional da Indústria, e distribuía 
aos empresários índices semestrais de títulos por assunto ou por setor, com os códigos de 
catalogação. Os interessados em trabalhos específicos podiam solicitar e recebiam os textos 
completos. Além disto, o CIT fornecia assistência técnica a empresas, mobilizando para isto pessoal 
dos diversos setores do Instituto. 
 
 O Centro esperou cerca de um ano para receber as primeiras solicitações e para merecer 
dotação orçamentária especifica do MIC. A partir dai, seu crescimento foi vertiginoso. Em três 
anos, seu orçamento ultrapassava o do próprio INT. Teve recursos para treinar pessoal no exterior, 
em centros similares no Canadá e na Dinamarca; e pretendia reproduzir o modelo deste último país, 
onde, além dos serviços de informações prestava-se uma assistência concreta a pequenas e médias 
indústrias, assessorando-as na instalação e incorporação de novas tecnologias. 
 
 A criação, pelo MIC, da Secretaria de Tecnologia Industrial (STI), em 1972, proporcionou-
lhe, de início, uma nova base de apoio, uma vez que seu primeiro titular, Luis Carlos Correa e Silva, 
aderiu ao projeto e pretendia computarizar o acervo do Centro instalando terminais que permitissem 
a recuperação imediata das informações. Por volta de 1973, o CIT já ocupava, praticamente, todo o 
quarto andar do INT e dispunha de mais de 100 funcionários, muitos com treinamento no exterior. 
Atendia às solicitações, que na grande maioria eram de separatas dos artigos sumariados nos 
boletins, no prazo máximo de quinze dias e cobrando, apenas, as despesas com o correio. Uma de 
suas primeiras clientes foi a BASF do Brasil, que reconheceu, no recurso ao CIT, uma vantajosa 
economia de tempo e, portanto, de custos em relação aos pedidos que costumava remeter à matriz. 
Evoluíra de quatro para nove setores industriais, cobrindo os de metalurgia e mecânica; borracha e 
plásticos; alimentos, bebidas; embalagens, cerâmica, vidros e refratários e equipamentos elétricos. 
 
 Em pouco tempo o CIT fez-se conhecer no exterior, participando de congressos e recebendo, 
por exemplo, a visita de uma missão da Technische Hochschule de Aachen que realizava um 
levantamento das necessidades de tecnologias industriais da América Latina que ajudasse o governo 
alemão a definir um programa de cooperação com os países em desenvolvimento, no campo da 
transferência de tecnologias116. Também se expandia nacionalmente, firmando em 1973 um 
convênio com o CETEC de Minas Gerais, visando a reunião de esforços na área de informações 
tecnológicas117. 
 
 Seu desenvolvimento foi de tal ordem que se tinha como certa a perspectiva de que o CIT 
geraria, como subproduto, não só o reaparelhamento do INT como a retomada da atividade de 
pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias nacionais pelo Instituto, já entrosado com as 
necessidades do parque industrial. Entretanto, foi esse mesmo crescimento que, segundo alguns 

                                                           
116 Processo INT no. 3.183, de 1973. 
117 Processo INT no. 818, de 1973. 
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depoimentos, motivou sua extinção em janeiro de 1975, pela portaria nº 4, da STI. Este é um dos 
episódios mais controvertidos da história do INT 
 
 A versão oficial, segundo a qual foi prescrita a extinção do Centro, era de que o CIT 
transformara-se numa custosa base de repasse de tecnologias estrangeiras, subsidiada pelo Estado, 
em um Instituto cuja vocação seria a de exatamente desenvolver tecnologias nacionais. Este foi o 
ponto de vista da STI, já sob a direção de João Bautista Vidal, em 1974. Na visão de Abrahão 
Iachan, 
 

O CIT não fazia discriminações (...) e esta orientação deu argumentos para aqueles que o desfizeram. 
Enquanto Diretor Geral substituto do INT, participei de uma reunião convocada por Bautista Vidal 
com todos os Diretores ligados à STI, na qual o CIT foi acusado de trabalhar para as multinacionais, 
porque a bibliografia era majoritariamente importada e os usuários, nacionais e estrangeiros. 
Filosoficamente, talvez estivesse certa a afirmação, era uma questão de discutir e acertar uma nova 
orientação. Mas não seria nunca uma razão para extingui-lo, para interditar esse canal de contato 
crescente do INT com a indústria118. 

 
 Os entrevistados atribuíram influência a outras razões para esse "ato de violência" da STI. 
Theodoro Oniga foi categórico: 
 

Bautista Vidal viu no CIT um perigo porque cresceu de tal maneira que ele não podia controlá-lo. O 
CIT lhe escapava e para não perdê-lo, jogou-o fora. Determinou sua transferência para o INPI, que 
não o queria, o pessoal se dispersou e não sobrou nada. Foi um grande erro119 

 
 

5.2. O Centro de Avaliação Tecnológica (CAT) 

 
 O Centro de Avaliação Tecnológica (CAT) teve outro destino, muito embora tivesse sido 
idealizado como um projeto complementar e articulado ao do CIT. Criado em 1969, pela mesma 
Divisão de Ensino e Documentação, o CAT inspirava-se no Technological Assistance dos EUA e 
visava tirar partido de uma atribuição que sempre coube ao INT e que era assumida pelo antigo 
CEMA: a de avaliar equipamentos e instalações industriais para efeitos de Imposto de Renda e a de 
classificar equipamentos e mercadorias para exportação. Cabia-lhe também aconselhar o INT e a 
Indústria em matéria tecnológica e chegou a colaborar sistematicamente com o Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial avaliando e emitindo pareceres sobre projetos e pedidos de transferência 
tecnológica. O CAT já tinha em vista, também, a regulamentação do FUNAT (Fundo de Amparo à 
Tecnologia) e a avaliação dos projetos que pleiteassem o financiamento do Fundo. Entretanto, foi 
esvaziado dessa última competência pela criação de assessoria técnica específica na STI, já na 
gestão de Luis Carlos Correia e Silva, e, posteriormente, no próprio INT, na direção de João Bosco 
de Siqueira, em 1976. 
 
 O CAT foi chamado a coordenar um projeto de pesquisa sobre a substituição de óleo diesel 
por óleos vegetais e conseguiu sensibilizar a Finep, através do General Renato de Paiva Rio, a 
implantar três campos experimentais de produção de pinhões no Nordeste, para medir a 
produtividade e o custo econômico dessa nova matéria-prima para óleo. A tecnologia desenvolvida 
no INT permitia a infusão de 20% desse óleo vegetal no diesel e, embora tivesse poder calorífico 
inferior aos derivados de petróleo, apresentava uma combustão mais completa e menos poluente. 

                                                           
118 Entrevista. 
119 Theodoro Oniga, entrevista. 
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 Mas a principal função do CAT, o seu trabalho mais contínuo, foi o de atender à clientela 
interessada no cálculo do valor fiscal ou do valor de patrimônio para efeitos do Imposto de Renda e 
de financiamentos. Ocupou-se ainda do cálculo dos coeficiente de depreciação de equipamentos, 
para efeito de descontos do Imposto de Renda e outras questões da jurisprudência tributária. 
 
  O CAT nunca chegou a formar uma equipe. Foi entregue a Theodoro Oniga, que a partir de 
1978 teve como assistente José Augusto Ferreira Junior. Segundo seu titular, "O CAT promoveu o 
INT junto à indústria porque era grande o número de empresários, sobretudo de São Paulo, que 
vinham ao INT para se consultarem, pedirem pareceres, etc. O subproduto desse contato foi a 
promoção do Instituto; vieram uma serie de pedidos de projetos, de análises, de ensaios e assim por 
diante". 
 
 Esse Centro, entretanto, não teve condições de crescer e ficou, basicamente, restrito às 
demandas que surgiam. Sem negar sua função de ponto de contato com o setor privado, esta passou 
a ter significância, para o INT como um todo, depois da extinção do CIT. Por outro lado, a natureza 
dessas relações era inteiramente diversa. Enquanto que o CAT prestava uma assistência técnica 
sobre problemas burocráticos da tributação ou financiamento público, o CIT divulgava tecnologias, 
exercendo assim uma influência mais substantiva sobre as empresas que a ele recorriam. 
 

* * * 
 

 O INT entra, assim, na década de 70, sob o comando de um grupo de técnicos - na maioria, 
chefes de equipes -, que se articularam informalmente (e na Assessoria Técnica da Direção Geral), 
em função de um ponto em comum: a capacidade, que demonstraram, de captar recursos externos 
para manter suas equipes e realizar pesquisas. Isso lhes valeu o acesso ao CNPq, oportunidades de 
atuações externas e motivação para tomarem iniciativas como a da criação e desenvolvimento de 
novos setores e, principalmente, para encaminhar a regulamentação do FUNAT (Fundo de Amparo 
à Tecnologia). A operacionalização desse instrumento constitui o marco de uma nova etapa e 
coincide com o falecimento de Silvio Fróes Abreu, que já vinha reduzindo suas funções na Direção 
Geral desde 1967 devido ao agravamento de seu estado de saúde. 
 
 Não obstante essas tendências dinamizadoras, o quadro mais geral de decadência e 
desarticulação interna do Instituto permanecia intocado com situações já cristalizadas no decorrer 
de cerca de quinze anos, desafiando mudanças. O grupo ativo constituía uma reduzida minoria que 
ocupou posições de mando, mas que estava longe de exercer uma liderança sobre o Instituto como 
um todo. Seu espaço de atuação tinha fronteiras definidas. Não penetrava em muitas Divisões e sua 
autonomia de ação era tornada possível inclusive pelo desinteresse, passividade e desarticulação dos 
demais setores. Esses também haviam conquistado a mais ampla autonomia e sua integração ao INT 
reduzia-se, praticamente, ao cumprimento de algumas formalidades burocráticas. 
 
 A prolongada gestão de Silvio Fróes Abreu enfrentou, em síntese, a conjugação de vários 
fatores adversos, de origem interna ou externa e tendeu, em geral, a um comportamento cauteloso e 
conservador. O resultado a longo prazo parece ter sido, não a preservação da imagem e da 
autonomia do Instituto, mas, ao contrário, que ele caísse em uma situação de progressiva 
rotinização, ostracismo e esvaziamento. O desinteresse do Estado, a modernização e 
internacionalização da economia, os entraves burocráticos e financeiros colocados pela 
administração pública, o aumento da concorrência externa, os vícios de uma estrutura 
compartimentada e a burocratização e dispersão dos trabalhos pelo acumulo de funções rotineiras 
foram fatores apontados nas entrevistas e que explicam, em seu conjunto, o declínio do INT neste 
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período. Determinaram a perda de sua identidade enquanto centro de pesquisas, enquanto entidade 
voltada para o desenvolvimento de tecnologias nacionais e, mais especificamente, para o estudo de 
matérias-primas e de suas possibilidades industriais. Transformaram-no, essencialmente, numa 
grande repartição pública, em cujo vértice atuava um grupo dinâmico que manteve a atividade de 
pesquisa, mas com pouco entrosamento com a indústria; que preservou bases externas de apoio e 
atuação, mas não nas instâncias governamentais decisórias, e que, enfim, empenhava-se, mais 
recentemente, na abertura de novas possibilidades. 
 
 A situação do Instituto era, portanto, extremamente ambígua. De um lado, dispunha de um 
instrumento poderosíssimo - o decreto nº 239, do qual o FUNAT era apenas uma parte -, o que 
atraía a atenção e interesses externos; mas faltava-lhe por outro lado, a capacidade de rearticular-se 
internamente para ocupar esse espaço aberto e para valer-se plenamente do novo Fundo. 
 
 




