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Apresentação

Esta publicação tem como finalidade resgatar a memória histórica e acadêmica da
Escola de Engenharia de Lorena, com apresentação de artigos, entrevistas, fotos e
flashes desde o pensamento de sua criação até os dias de hoje. A publicação
pretende promover uma ligação entre o passado e futuro. Visa também apresentar
aos leitores temas culturais da região.
O primeiro assunto abordado é o surgimento da Faculdade Municipal de
Engenharia Química (FAMENQUIL) embrião da Escola de Engenharia de Lorena.
Este número trata da participação da Instituição no Pró-Álcool, um dos projetos
mais lembrados dos primórdios da EEL. São apresentados dois textos, o primeiro,
“O Pró-Álcool: O Brasil em busca de um combustível alternativo”, relata um
breve histórico do Programa Brasileiro Pró-Álcool e como Lorena foi inserida
neste contexto. Em seguida para complementar esta parte importante de nossa
história foi entrevistado, o prof. Alexandre Visconti, que foi um dos primeiros
pesquisadores a vir para Lorena para realizar pesquisas na área, tanto em escala
industrial quanto em escala laboratorial.
Esta edição traz também texto “O quadrilátero sagrado” que promove a interação
da EEL com as raízes culturais da cidade e com a comunidade Lorenense.
Já tratando do futuro da Escola, uma entrevista como Prof. Dr. Nei Fernandes de
Oliveira Junior, atual Diretor, traça as perspectivas para transformar EEL em um
Pólo de Engenharia, o que vem de encontro com o antigo sonho dos idealizadores
da FAMENQUIL.
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Memó
órias Fottográficass

Grupo de alunos do time da “República Solar das Virgenss”. 1ª
tu
urma da FAMEN
NQUIL. A repúb
blica ficava na Rua
R Major de Oliveira
O
Bo
orges em Loren
na. A foto foi tirada
t
em Lorena após uma partida
p
dee futebol entree a turma da reepública e o tim
me de Chico Bu
uarque
dee Holanda.(197
75)

Em pé
é Teixeira Leite, Giampá, Caruzo, Renato Molinari, Veroti, Clóvis,
C
Joaqu
uim, Luis Fernan
ndo. Sentados: Luiz Roberto, Francisco
F
Domeenico,
Anton
nio Carlos, Acylino Lorena Xavvier e (?)

Em
m Pé: Prof. Carlos E. V. Mack, Gustavo Mourre e Prof. Jarbass.
Abaixados: Prof. José Roberto A.
A Matos e Proff. Sylvio Ballerin
ni

Antiga sede da FAMENQUIL na Ruaa Capitão Messiias (1970)

Ao Centro. Cel Luiz Sylvio Teeixeira Leite o idealizador d a
AMENQUIL
FA

Laboratório da FAMENQUIL no prédio da Ruaa Capitão Messsias
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COMO
O SURG
GIU A FAC
CULDA
ADE
ENGE
ENHAR
RIA QUÍMIC
CA: A
Texto: Carrol Gouveiaa

MUNIICIPAL
L DE
FAMENQUI L

ulista, Inddustria de Papel no Vale (SP),,
Pau
Ben
neficiamentto de Xistto (SP), Companhia
C
a
Sid
derúrgica Nacional
N
em
m Volta Red
donda (RJ),,
Ind
dústria Química Dupoont em Baarra Mansaa
(RJJ), Industriaa Química Sandorz em
m Rezendee
(RJJ), Industriaa Química M
Mantiqueira em Lorenaa
(SP
P), Laboratóórios Lederlle em Rezen
nde (RJ),
Na época, existiam
e
ccinco Facu
uldades dee
Eng
genharia Quuímica em ttodo territórrio nacionall
e grande
g
dificuldade de eencontrar mão
m de obraa
esp
pecializada no país. Pensava-se que a
imp
plantação da faculddade de engenhariaa
quíímica aqui no
n Vale do Paraíba ben
neficiaria o
dessenvolvimennto industrrial region
nal atrairiaa
nov
vas indústrias e aceleraaria o desen
nvolvimentoo
tecn
nológico e o ensino supperior.
Naquele temppo, a cidadde de Loren
na ofereciaa
uldade, poiss
estrrutura física para abriigar a Facu
posssuía um prédio, que innicialmente deveria serr
desstinado a uma
u
escola primária ou
o de grauu
médio.

Cel Luuiz Sylvio Teixeeira Leite à esquuerda
Foto Accervo Memóriaa EEL

Em 1969 um grupo de professsores militaares
incentivadoos pelo Corronel Sylvioo Luiz Teixxeira
Leite, foi convidado a colabborar com os
Poderes Exxecutivo e Legislativoo da cidadee de
Lorena, com
c
a finnalidade de
d estudar as
de uma
possibilidaades funciionamento
u
faculdade de
d engenharria químicaa e de organnizar
a documenntação neceessária paraa fundaçãoo da
mesma.
Nessa doccumentaçãoo a equipe montada por
Teixeira Leite
L
indiccou vários pontos para
p
justificar a criação desta faculdade. Na éppoca
existiam 100
1 indústriias químicaas no Valee do
Paraíba, entre elaas:a Indússtria Quím
mica
Mantiqueirra, a BA
ASF Brasilleira S/A, A
Valparaíbaa Indústria de Explosivos, a Kaaiser
Alumínio S/A., a Fáábrica Presiidente Varggas,
Explosivoss Broca e Meirelles,
M
L
Laticínios
L
Leite

A Faculdade poderia taambém con
ntar com o
corrpo de Engeenheiros Quuímicos de Piquete daa
Fáb
brica Presidente Varggas (FPV),, formadoss
pello Instituto Militar de Engenhariaa (IME), oss
quaais poderiam
m constituiir o corpo docente daa
futu
ura faculdade. Os estuudantes de Lorena
L
e daa
reg
gião e todo Vale,
V
desdee São José dos
d Camposs
até Barra do Piraí, no E
Estado do Rio,
R teriam
m
um
ma Faculdaade de ffácil acessso e nãoo
preecisariam see deslocar ppara os gran
ndes centross
parra se qualifficarem. A faculdade de Lorenaa
pod
deria ser também
t
um
ma continu
uidade doss
Colégios Técnnicos Quím
micos que ex
xistiam em
m
Itajjubá e Cachhoeira Paulissta.
Parra atender a demanda dde mercado de trabalhoo
reg
gional, a Faaculdade ao longo dos seus cincoo
ano
os de currso, forneeceria três diplomass
deffinitivos, isto é, Tecnnólogos Quíímicos, em
m
doiis anos; Engenheiroos Operaccionais dee
Qu
uímica em três e finnalmente, Engenheiros
E
s
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Químicos em cinco anos.
a
Nesse contexto, a
Faculdade visava á integração
i
v
vertical
doss
diferentes e gradattivos níveiis técnicoss
necessárioss
as
I
Indústrias
Químicass,
começandoo pelo Técnnico-Industrrial e tendoo
por ápice o engenheiroo químico.
Neste esstudo, levvou-se tam
mbém em
m
consideraçção, a topoografia planna e climaa
privilegiaddo e sua localização entre
e
o eixoo
Rio-São Paulo,
P
interligada à “Rodoviaa
Fernão Diaas” através de Itajubáá, em Minass
Gerais.
O plano innicial era criiar a faculdaade mantidaa
pela Prefeitura Municipal de Loorena, e mais
m
tarde seria mantida peelo Governoo do Estado de
São Pauloo, nos moolde da Faculdade
F
de
Guaratinguuetá. O prinncipal objettivo era atrrair
estudantes,, oferecenddo estímuloo e confiaança
aos “filhos da terra””, bem com
mo a vindaa de
outros paraa Lorena.

Prédiio cedido pela Prefeitura
P
para Instalação da FAMENQUIL.
F
A
Avenida Cap. Messias
M
Ribeiro
Foto Acervo memória EEL

Para concluir transcrrevemos o manifesto do
major Luizz Sylvio Teeixeira Leitee no Pareceer nº
79/69: “a Faculdadee proposta constitui uma
u
i
iniciativa inovadora
e pioneira; apresenta um
planejamennto muito seguro, o que é uma
u
garantia da qualiddade de ensino
e
a ser
oferecido posteriorme
p
ente; justifiica plenameente
um tratamento excepccional querr por se insserir
num quadrro vital de nosso
n
desenvvolvimento””
Fontes con
nsultadas:
1) Doccumento paraa a criação da
d Faculdadee de
Engenharria Química de
d Lorena. Daatado de 8 de abril
de 1969. Arquivado noo “Acervo Meemória” da EE
EL.
2) Facuuldade Municcipal de Engennharia de Lorrena.
FAMENQ
QUIL. Autorrização paraa funcionameento.
Parecer do
d Conselho Estadual
E
de Educação.
E
Parrecer
nº 79/69 aprovado
a
em 2.2.1970.
3) Cartta do Gen.. Div José Alves Maartins
encaminhhada ao Goverrnador do Esttado de São Paulo
P
Laudo Naatel. (1971)
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Prró-Álcooll: O Brasi
B il em buscca dee um
m
com
mbusttível alterrnatiivo
Texto: Carrol Gouveiaa

Origem
m
O Program
ma Nacionall do Álcool ou Próálcool foi criado em 14
1 de novem
mbro de
1975 peloo decreto n°
n 76.593, com o
objetivo de
d estimulaar a produução do
álcool, viisando o atendimennto das
necessidaddes do mercado intterno e
externo e da políticaa de combbustíveis
automotivoos.
Foi um programa
p
d substituição em
de
larga escalla dos combbustíveis veeiculares
derivados de petróleo por álcool,, devido
a crise do petróleo
p
em
m 1973.
Assim um
ma importannte iniciativva para
substituir combustívveis fósseeis por um
combustíveel alternativvo e renovvável: o álccool
carburante.

Con
nselho Naccional do Álcool - CNAL
C
e a
Com
missão Exxecutiva Naacional do Álcool –
CE
ENAL
Fasse de Estaggnação – 19886 a 1995

Desenvoolvimentto do Próó-Álcool
No program
ma Brasileiiro do Álcoool, Pró-álcool,
destacam-sse cinco fases distintas:
Fase Iniciaal – 1975 a 1979
Nessa fasee, o esforçço principaal foi diriggido
sobretudo para a proodução de álcool aniidro
para a mistura
m
com
m gasolina.. A produução
alcooleira cresceu de 600 milhões de l//ano
(1975-76) para 3,4 biilhões de l/aano (1979-80).
Os primeirros carros movidos
m
excclusivamennte a
álcool surggiram em 19978.
Fase de Affirmação – 1980
1
a 19866
Para agilizzar o progrrama, o govverno resollveu
adotar meddidas para plena implementaçãoo do
Pró-Álcooll. São criaados organiismos comoo o

O cenário
c
inteernacional ddo mercado petrolíferoo
é alterado
a
a paartir de 19886. Os preço
os do barrill
de óleo bruto caíram
c
de uum patamarr de US$ 300
a 40
4 para um nível
n
de US
S$ 12 a 20. A oferta dee
álcool não pôde acomppanhar o crescimento
c
o
desscompassaddo da demannda, com ass vendas dee
carrro a álcoool. Os baixxos preços pagos aoss
pro
odutores de álcool a paartir da abrrupta quedaa
doss preços internacionais do petróleoo
imp
pediram a elevação
e
daa produção interna doo
pro
oduto. Por outro
o
lado, a demanda pelo
p etanol,,
porr parte dos consumidoores, contin
nuou sendoo
estiimulada poor meio da manutençãão de preçoo
relaativamente atrativo aao da gaso
olina e daa
maanutenção de
d menores impostos nos veículoss
a álcool com
mparados aaos à gaso
olina. Essaa
com
mbinação de
d desestím
mulo à prrodução dee
álcool e de estímulo
e
à sua demaanda, peloss
fato
mercadoo
ores
de
e
intervenção
i
o
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governamental assinalados, gerou a crise de
abastecimento da entressafra 1989-90. Vale
ressaltar que, no período anterior à crise de
abastecimento houve desestímulo tanto à
produção de álcool, conforme citado, quanto à
produção e exportação de açúcar, que àquela
época tinham seus preços fixados pelo governo.
Apesar de seu caráter efêmero, a crise de
abastecimento de álcool do fim dos anos 1980
afetou a credibilidade do Pró-Álcool, que,
juntamente com a redução de estímulos ao seu
uso, provocou, nos anos seguintes, um
significativo decréscimo da demanda e,
consequentemente, das vendas de automóveis
movidos
por
esse
combustível.
A crise de abastecimento de álcool somente foi
superada com a introdução no mercado do que
se convencionou chamar de mistura MEG, que
substituía, com igual desempenho, o álcool
hidratado. Essa mistura (60% de etanol
hidratado, 34% de metanol e 6% de gasolina)
obrigaria o país a realizar importações de etanol
e metanol (que no período entre 1989-95
superou a 1 bilhão de litros) para garantir o
abastecimento do mercado ao longo da década
de 1990. A mistura atendeu as necessidades do
mercado e não foram constatados problemas
sérios de contaminação e de saúde pública.
Fase de Redefinição – 1995 a 2000
Os mercados de álcool combustível, tanto
anidro
quanto
hidratado,
encontram-se
liberados em todas as suas fases de produção,
distribuição e revenda sendo os seus preços
determinados pelas condições de oferta e
procura. Se questionou como o Brasil, sem a
presença da gestão governamental no setor,
encontrará mecanismos de regulação para os
seus produtos (altamente competitivos): açúcar
para o mercado interno, açúcar para o mercado
externo, etanol para o mercado interno e etanol
para o mercado externo Para a implementação
do Pró-Álcool, foi estabelecido, em um
primeiro instante, um processo de transferência
de recursos arrecadados a partir de parcelas dos
preços da gasolina, diesel e lubrificantes para
compensar os custos de produção do álcool, de
modo a viabilizá-lo como combustível. Assim,
foi estabelecida uma relação de paridade de

preços entre o álcool e o açúcar para o produtor
e incentivos de financiamento para a fase
agrícola e industrial de produção do
combustível. Para estimular o uso do
combustível renovável adotou-se a partir de
1979 políticas de preços relativos entre o álcool
hidratado combustível e a gasolina nos postos
de revenda.
Fase Atual
Trinta anos depois do início do Pró-Álcool, o
Brasil vive agora uma nova expansão dos
canaviais com o objetivo de oferecer, em
grande escala, o combustível alternativo. O
plantio avança além das áreas tradicionais, do
interior paulista e do Nordeste, e espalha-se
pelos cerrados.
A corrida para ampliar unidades e construir
novas usinas é movida por decisões da
iniciativa privada, e não do governo como
ocorria na década de 70.
A tecnologia dos motores flex fuel veio dar
novo fôlego ao consumo interno de álcool. O
carro que pode ser movido a gasolina, álcool
ou uma mistura dos dois combustíveis foi
introduzido no País em março de 2003 e
conquistou rapidamente o consumidor. Hoje a
opção já é oferecida para quase todos os
modelos das indústrias e, os automóveis
bicombustíveis ultrapassaram pela primeira vez
os movidos a gasolina na corrida do mercado
interno.
Perspectivas para o Pró-Álcool
O governo brasileiro tem mostrado interesse
em manter e reativar o Pró-Álcool, dado que o
álcool combustível exerce um importante papel
na
estratégia
energética
para
um
desenvolvimento sustentado.
As perspectivas de elevação do consumo do
álcool se somam a um momento favorável para
o aumento das exportações do açúcar, e o
resultado é o início de uma onda de
crescimento sem precedentes para o setor
sucroalcooleiro.
Cerca de 40 novas usinas estão em projeto ou
em fase de implantação. O estudo mostra que o

9

O Alquimista: Histórria e Memó
ória da EEL, Lorena, v.11, n.1, ago. - dez.2010
0
setor deve atender 17 bilhões de litros de álccool
e 26 milhõões de tonelaadas de açúcar.

Usinas desaativadas EEL
Foto Acervvo Memória EE
EL

con
nsistentes com
c
as equuipes já ex
xistentes. A
pró
ópria Direçção enfatizza que “nãão se estáá
red
duzindo a solução doos problem
mas a meraa
queestão de orgganização esstrutural”.
Em
m 1978 foii criado ddentro do projeto dee
hid
drólise, um grupo
g
de trabalho paraa estudar oss
passsos neceessários á transferêência dass
exp
periências de
d laboratórrio para esscala-piloto..
Deste grupo de trabalhho participaaram Júlioo
Silv
va Araújo Netto, Gerrson Ferreiira Pinto e
Ivaan Bessa daa Rocha, quue apresentaram comoo
con
nclusão o projeto báásico e con
nceitual daa
plaanta-piloto de
d Lorena.
As instalaçõees-piloto fooram conceebidas paraa
pro
ocessar diariamente três toneladas dee
maadeira, que corresponde
c
e á produçãão de 500 a
600
0 litros de álcool.
á

Anteced
dentes

Lo
orena Trrabalha para viiabilizarr
prrojetos do
d INT/F
FTI

A Fundaçãão de Tecnnologia Inddustrial passsou
por mudannças que se
s destinavaam a “uniir a
tradição do
d INT a uma estrrutura ágiil e
moderna onde
o
seu pappel fundameental era geerar
tecnologia”, como affirmava o documentoo da
Direção-Geral,
inntitulado
Modificaçções
Estruturaiss na FTI.
Procedeu-sse paralelam
mente ao leevantamentoo da
situação das
d
duas instituições
i
em recurrsos
humanos, equipam
mentos, innstalações, e
mente em produção e capacitaação
principalm
técnico cieentífica. Valle observar que a mudaança
fundamenttal, base dass outras, é a redefiniçãoo do
papel do IN
NT/FTI e taambém de seeus objetivoos.
Para a Direção-Geraal, o papel do INT//FTI
devia ser o de umaa fábrica de tecnoloogia;
“instituiçãoo voltada para a criação de
tecnologia,, através de um
m sistemáático
encadeameento de atividades
a
de pesquuisa,
desenvolviimento expperimental engenhariaa e
comercialização”.A médio
m
prazzo, INT e FTI
atuaram
na
gerração
de
tecnoloogia,
desenvolveendo projettos em fonttes alternatiivas
de energia, químicca, materiiais e metal
m
mecânica e prevençãoo da poluiçãão industriall.
Os levanntamentos feitos soobre INT//FTI
indicaram a necessiidade de mudanças, na
T/FTI e na
superação do binômio INT
identificação de linhhas de açãão e pesquuisa

Instalações quue compreeendem unidade-pilotoo
parra a produçção de álcoool de mandioca, com
m
cap
pacidade paara 5mil littros/dia; área agrícolaa
parra experim
mentos envoolvendo ass matérias-prim
mas para a produção dde etanol; o Centro dee
nió
óbio e outrros metais refratários,, ainda em
m
con
nstrução, allém de labooratórios de pesquisa,,
form
mavam
o
D
Departamen
nto
dee
Desenvolvimeento Experrimental (DDE)
(
doo
T/FTI, com
m sede em L
Lorena, São Paulo, quee
INT
ain
nda dava suporte aoo funcionaamento daa
Facculdade de Engenhariaa Química de Lorenaa
(FA
AENQUIL).
Departam
O
mento
dee
Desen
nvolvimentoo
perimental tinha por ffinalidade desenvolver
d
r
Exp
pro
ojetos e interagir com os demaiss
Dep
partamentos que com
mpõem o IN
NT/FTI noo
sen
ntindo de verificaçção experiimental e
otim
mização de resulttados obttidos em
m
lab
boratórios.
Surrge o compplexo industtrial de Lorrena, comoo
tam
mbém é chamado
c
o Departaamento dee
Desenvolvimeento experim
mental, qu
ue consistiaa
num
ma unidadee piloto paraa a produçãão de cincoo
mill litros/dia de
d álcool dee mandioca.
Parra a produução de álccool destass matérias-prim
mas, difere o início doo processo, já que suaa
ultiima etapa, a destilaçãão, é igual para todass
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Construção da
d Usina Piloto// FAENQUIL
Fonte: Acervoo-Memória/EEL

elas, podenndo-se porttanto aprovveitar a colluna
de destilação já exiistente na unidade-pilloto
para produução de álcool de manndioca tambbém
para as outtras matériaas-primas.
De Lorenaa deveria paartir o apoioo a tudo o que
exigisse experimenta
e
ação nos mais
m
variaados
projetos doo INT/FTI. O álcool de
d mandiocca é
um bom exxemplo dass diversas facetas
fa
cobeertas
pelo Deppartamento de Deesenvolvimeento
Experimenntal.
A própriaa usina-piloto foi projetada por
técnicos do
d INT/FTII, e algum
mas das parrtes,
referentes a tubulaçções e tanncagem, forram
também coonstruídas em Lorenaa. A usina foi
inauguradaa em março de 1979. E operaram não
só para aprimoramentto do próprrio processoo de
obtenção do álcooll, como também para
p
mento do prrojeto de enngenharia.
aperfeiçoam
Ainda no que toca ao desenvvolvimento de
tecnologiass pertinentees á produçãão do álcoool, o
tratamentoo e aprovveitamento de vinhhoto
contava coom a colabooração da unnidade Loreena.
Vinhoto é o resíduo pastoso
p
e malcheiroso
m
que

sob
bra após a destilação
d
ffracionada do
d caldo dee
can
na-de-açúcaar fermentaddo, para a obtenção
o
doo
etan
nol.
A partir
p
de enttão, diversoos projetos do
d INT/FTII
con
ntam com a complemeentação de Lorena em
m
suaas fases experimenta
e
ais, a maiioria deless
relaacionada á produção
p
doo etanol.
Fon
ntes Consu
ultadas:
- Do
ocumentos IN
NT
- Teecnologia Jornnal (Ano I nº 7 Junho 1980)
- Teecnologia Jornnal (Ano I nº 8 Julho 1980
0)
- Seem Nome (Anno I n3 Fevereiro de 1980)
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L na viaabiliza pro
Loren
ojetoss
T/FTII
doo INT
O Professor da Escoola de Enggenharia de
d Lorena,,
fala sobrre a reform
ma adminiistrativa, a união doo
IN
NT/FTI, e a iniciativaa da unidaade piloto..

Quando e onde se in
niciou a peesquisa do Pró
P
gru
upo de pesq
quisa?
Não. Quando viemos parra a cidadee de Lorenaa
Álcool?
nóss trouxemoos o grupoo de pesqu
Á
comeeçou no Rioo de
uisas. Paraa
A pesquisaa do Pró Álcool
Janeiro, em
m 1974, no
n Institutoo Nacional de
reaalizar essass pesquisaas, tanto em escalaa
Tecnologiaa, INT.
ind
dustrial quannto na labooratorial, viieram cercaa
Consideranndo o Pro Álcool
Á
e o INT,
I
a Diviisão
de 100 pesquisadores, téccnicos de laaboratório e
de Açúcaar e Ferm
mentação jáá desenvolvia
adm
ministrativoos lá doo Rio dee Janeiro,,
trabalhos, projetos, prrincipalmennte de hidróólise
exaatamente
para
acompan
nhar
o
enzimáticaa da manddioca para produção de
dessenvolvimennto experim
mental das usinas
u
e doss
etanol, ferm
mentação coontínua a paartir da canaa de
lab
boratórios. Tudo
T
isso occorreu em 1983.
açúcar e o aprovveitamento de resídduos
agroindustriais por via microobiológica ou
Qu
ual é a ligaação de Loorena com o INT noo
tratamentoo do vinhotoo. A Divisãão já tinha uma
u
Pro
o Álcool?
tradição de
d pesquissas em etaanol desdee a
A ligação
l
da cidade de L
Lorena com
m o INT noo
segunda guerra,
g
quaando foi
Pró Álcoool, inicialmente, see
estudado
o
deu atrravés da Fundaçãoo
álcool
Aos 64 anos, Allexandre
combustíveel, e já adm
ministrava
Centro Vale de Ensino e
Visconti é Profeessor e
um curso anual de állcool sob
Pesquisa Química e Industriall
Pesquisador da Esscola de
a supervissão da Dirretora da
e, um anno depois, através daa
Engenharria de Lorrena, no
Divisão, Dra. Nanncy de
Fundaçãoo
Tecnologiaa
Departam
mento
de
A
E
Então,
a
Industrial
l.
A
FTI
ti
inha
braçoss
Queiróz Araujo.
Biotecnoologia.Tem
Secretaria de Teecnologia
também em Brasíília e foii
experiênccia
na
área
Industrial, STI, centraalizou no
criada em
m 1978. A Fundaçãoo
Biotecnoológica,
e
d Pródo
Centro V
Vale foi crriada antes,,
INT a execução
com ênfa
fase em Teccnologia
Álcool, dos projetos em
e escala
inclusive,
, fomos contratados
c
s
Química.. Possui grraduação
primeiro
pela
Funda
ação
Centro
o
laboratoriaal e depoois, em
em Farm
máciae Bio
oquímica
Vale, em
escala pilloto. Na época,
é
a
m 1977, e depois,
d
pelaa
pela Unniversidade Federal
ênfase eraa na diversificação
FTI,
em
1
1978.
do Rio de Janeirro com
das matérias primas; não só o
especializzação
em
etanol de cana
c
de açúccar, mas,
Quando veio para a cidade,,
Microbioologia e Imu
unologia
também, álcool
á
de mandioca,
m
Lorena tinha um
m projetoo
pela mesma Univeersidade.
do coco doo babaçu, do
d sorgo,
especifico
o?
Qual
era essee
Visconti fala sobree o próda celulosee da madeiira, entre
projeto?
N
álcool e o Instituto Nacional
outros.
Sim. O principal projeto
p
eraa
de Tecnoologia (INT)).
tocar as usinas de álcool dee
mandiocaa, de 2.000 litros/dia e
Quando veio
v
para a cidade
a de álcoool de canaa, de 5.0000
de Lorenaa, já existia algum
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0
litros/dia, que existiam
m no camppus I. Já haavia
projetos em
e escala laboratoriaal, que forram
continuadoos. Apesar da união das equippes,
alguns ficaaram no Rio de Janeirro. A vindaa foi
compulsória, mas, mesmo
m
assim
m, alguns não
vieram.
mente, algum
m prejuízo na
Então, houuve, realm
parte da pesquisa básica e, também, nos
projetos em
m escala piloto.

Parrece que exiiste uma coontrovérsia sim.
s
Pois, o
prim
meiro álcoool rodado aqqui em Lorena, foi em
m
197
79, com a usina
u
de 5.0000 L. Dizeem que em
m
197
77 já houvee alguma pprodução dee álcool naa
usin
na de Curvvelo, de 60.0000 litros de
d etanol dee
maandioca, e que rodouu experimeentalmente..
Enttão, há cerrta controvérsia, porq
que, nós sóó
parrticipamos da
d usina de Curvelo em
m 1980.
Lorena era coonsideradaa como Dep
partamentoo
de Desenvollvimento E
Experimen
ntal? Estaa
corrreta esta afirmação?
a
Sim
m. Considerro Lorena ccomo um Departamentoo
de

Deseenvolvimentto

Prin
ncipalmentee, por causaa das
pilo
oto, que foram
fo
monttadas
sisttemas de tratamento da
vin
nhoto. Além
m do apoioo aos
foram montados.

Unidade Canaa e Sorgo
Fonte: Acervo-M
Memória/EEL

Como foi o desenvoolvimento do
d Pró Álccool
aqui na cid
dade de Loorena?
A partir de
d 1983, começaram
c
m os primeiros
testes na usina
u
de 5..000 L, com
m o álcooll de
mandioca. Antes, sóó foram prroduzidos 500
litros, em dezembro de
d 1979. Depois, houvve a
transferênccia, em 19883, dos pessquisadoress do
Rio de Janneiro, como já falei. Fooi montado um
laboratórioo de pesqquisas na Rua Capitão
Messias, onde
o
existee hoje a Prrefeitura, e foi
tudo impprovisado; inclusive, houve um
desmembraamento das
d
equippes, o que
prejudicouu o desenvvolvimento das pesquuisas
em laborratório. Porém, esssas pesquuisas
acabaram dando apoiio às usinas piloto e isso
i
a 1987, quuando demoos assistênccia a
perdurou até
duas usinaas no nortte do Paraaná, em Saanto
Antônio da
d Platina e Santa Cruz Moonte
Castelo, mas,
m aí, a asssistência só era no etannol a
partir da cana de açúcar, inclusive
i
c
com
fermentaçãão contínua de etanol. A ênffase,
agora, era só em cimaa da cana dee açúcar.
Existe algu
uma controovérsia sob
bre a primeeira
usina de álcool, sab
be dizer allgo sobre este
e
assunto?

Ex
xperimental..

usinass em escalaa
aqui. Inclusive,,
vinhaaça ou dee
laboraatórios quee

Considera Loorena o berrço do Álcool?
O berço
b
do Prró álcool é o sistema IN
NT/FTI, noo
Rio
o de Janeiiro. Realmeente, os projetos em
m
esccala piloto saíram do escritório da
d FTI em
m
Bello Horizonnte, das peesquisas reaalizadas naa
Div
visão de Aççúcar e Ferrmentação do
d INT; naa
Div
visão de Am
mido, que pesquisava também o
álcool do cocco de babaççu; no Laboratório dee
Pro
oteínas, quee pesquisavaa o etanol da celulosee
da madeira e na
n Divisão da Químicaa Orgânica,,
e também,,
quee fazia as análises qquímicas e,
pessquisava algguns produttos oleagino
osos para a
pro
odução
de
etan
nol. Então,, o
berrço do Pró
P
Álccool,
em
term
mos
de
pessquisas
bássicas e do
dessenvolvimennto
desssas pesquisas
foi o INT, no
Rio
o de Janeiroo.

Unidaade Cana e Sorg
go
Fonte: Acervo-Memória
a/EEL
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Um
m olhaar parra o
futu
uro:
O Po
olo de
d Enggenhaaria
Prof. Nei
N Fernaandes de O
Oliveira Junior,
J
D
Diretor da
a EEL,
fala das perspectiivas para Escola

O que é Poolo de
Engenharia?
Eu acreditto que Pollo é um
nome dadoo pela adminnistração
da Universidade mostrando
m
que o que se pretendde é algo
maior do que simpllesmente
uma escola. Pretendee-se que,
além
de
trransmitir
conhecimeentos, o Polo seja
capaz
d
de
gerar
novos
conhecimeentos
e
novas
tecnologiass inovadorras. Para
isto é precciso que seeja forte
em pós-graaduação e pesquisa.
p
A Universidade tem hoje
h
três
centros de engenhariaas. Um é
a escola Politécnica,
P
que é a
maior delas e que fica no
campus doo Butantã em São
Paulo. É a mais tradiccional. O
segundo é a Esccola de
Engenhariaa de São Caarlos e o
terceiro é a esccola de
Engenhariaa de Lorenaa. Desses
três, a Esccola Politéccnica é a
maior de todas,
t
ofereece cerca
de 750 vaggas e é a esscola que
tem a maior
m
varieddade de
cursos dee engenhaaria da
Universidaade. A Esscola de
Engenhariaa de São Carlos,
oferece tam
mbém um núúmero
importantee de modalidades de
engenhariaa em cercaa de 500

vagas. E recenteemente a
escola de
d
Engenharia de
Lorena, que foi criada
c
há
quatro annos atrás, seguindo a
extinção da FAEN
NQUIL, e
oferece attualmente 240
2 vagas.
Como se
s acreditaa que o
tamanho melhor pra um
d Engenhaaria é da
centro de
ordem dee 500 vagass, a Escola
de Engennharia de Lorena
L
é a
que estáá nesse momento
pronta para
p
crescer. E o
projeto basicamente é levar a
Escola a esse nível, entre 500
e 700 vaggas. Este é o projeto
da atuall administração da
Universiddade.
Porque a Escola de
Engenhaaria de Loreena foi
escolhidaa para a
implantaação desse projeto?
p
Primeiro o Vale do Paraíba é
um lugaar hoje exccepcional.
Ele é talvvez o centro
o que mais
se desenvvolve em tecnologia
t
em
toddo
o
país.
p
A
Universiddade não tinha
t
uma
unidade
no
vale.
v
A
UIL era um
ma escola
FAENQU
de engennharia trad
dicional e
era um instituto iso
olado, e o
plano do goverrno era
incorporáá-la
a
uma

universiidade. A Un
niversidadee
de São Paulo, co
om toda a
certeza, viu a oporrtunidade e
abraçouu o projeto,, já com a
idéia dde que desenvolveriaa
aqui nno vale um
u
centroo
importannte de engeenharia. Euu
não tenhho nenhumaa dúvida dee
que o ggrande mottivador é o
centro tecnológico que é hojee
o Vale do Paraííba. Desdee
Jacareí aaté Cachoeiira Paulista,,
nós tem
mos uma co
oncentraçãoo
importannte de indú
ústrias e dee
centros tecnológico
os, que hojee
tem sua grande capital naa
cidade de São José doss
Camposs. Mas a op
portunidadee
apareceuu em Lorrena, e a
universiidade abraço
ou.
Além deessa expecttativa
muito ootimista quee temos
hoje em
m relação ao
o Vale do
Paraíbaa nos projettos do
trem baala, projeto
o Pré-sal
etc. Essa tradição da nossa
escola eem pesquisa
a, como os
projetoss desenvolv
vidos comoo
Pró-Álccool, Nióbio
o, isso
também
m pesou nesssa opção,
de form
ma um novo
o polo de
engenhaaria?
Sem dúvvida. Hoje em
e dia umaa
escola de engen
nharia nãoo
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pode mais seguir um modelo
antigo, que era um modelo
basicamente de transmissão
de conhecimento. Hoje a
tecnologia envelhece muito
rapidamente
e
os
conhecimentos precisam ser
renovados. Então a escola
moderna de Engenharia tem
que ser forte em pesquisa e
pós-graduação. Pesquisa para
poder
gerar
novos
conhecimentos, e a pósgraduação é a escola que está
intimamente
ligada
à
pesquisa.
Então
a
FAENQUIL era uma escola,
que por sua historia já tinha
isso. Ela foi formada por dois
centros
de
pesquisa
combinados
com
uma
faculdade de engenharia
química, e isso deu a ela uma
base de pesquisa sólida.. È um
atrativo importante e uma
característica que torna esta
escola bastante propícia ao
desenvolvimento moderno de
um centro de engenharia. Eu
acredito que isto foi um dos
grandes atrativos que motivou
o interesse da Universidade
de São Paulo.
E como é que esta sendo
trabalhado, planejado essa
transição para esse novo
momento da escola? O que
esta sendo feito?
A primeira coisa que foi feita
foi um pré-projeto, para
primeiro
definir
uma
estratégia, e essa estratégia
tinha inicialmente a finalidade
de dobrar as atuais 240 vagas
da escola. Então, um dos
princípios
básicos
dessa
expansão da escola era que
ela fosse forte em pesquisa e
pós-graduação. O projeto que

se está propondo é um projeto
que não apenas inclui novos
cursos e melhores cursos de
graduação, mas também uma
ampliação na pós-graduação e
na pesquisa. Além disso, um
outro principio básico que
norteou esse primeiro projeto,
é o fato de que o que se
pretende
inicialmente
é
expandir
a
EEL,
usar
inclusive o planejamento que
a própria FAENQUIL já
desenvolvia para seu futuro,
para a sua própria expansão.
Admitindo que é mais fácil,
mais
eficiente,
mais
produtivo, expandir do quer
criar simplesmente cursos
novos. A expansão já parte de
uma base para ser trabalhada..
Inicialmente
estamos
implementando aquilo que a
FAENQUIL
já
vinha
desenvolvendo, e nós estamos
fazendo isso em duas etapas
básicas. Primeiro melhorar e
fazer uma reforma nos atuais
cursos da escola, pois já que
nós vamos expandi-la, vamos
começar melhorando aquilo
que já existe. Por exemplo,
nós estamos unificando os
cursos
de
Engenharia
Industrial Química com o
curso Engenharia Química,
que é um curso básico e
importante de engenharia.
Com isso, vamos ficar com
180 vagas o que o torna o
maior curso de Engenharia
Química do país. Uma outra
melhoria importante, é a
ampliação dos laboratórios
didáticos, principalmente os
profissionais.
Laboratórios
são caros e por isso nem
sempre
tiveram
o
desenvolvimento necessário
durante
o
período
da

FAENQUIL.
Então
nós
estamos projetando uma
ampliação
séria
nesses
laboratórios.
Ao
mesmo
tempo estamos propondo
cursos
novos,
iniciando
basicamente por aqueles em
que a própria FAENQUIL já
tinha um projeto. Exemplos
desses
cursos
são
a
Engenharia Ambiental e o
curso de Engenharia Física. O
curso
de
Engenharia
Ambiental,
porque
ele
congrega capacitações tanto
na área de química, como
biologia e física, que é um
tripé básico desta escola. E o
curso de Engenharia Física, é
uma aspiração antiga do
DEMAR. É um curso
relativamente novo no Brasil,
mas um curso de muito
sucesso no exterior. Vai
formar engenheiros primeiro
já com um viés para a pósgraduação e para a pesquisa, e
segundo um engenheiro mais
versátil, capaz de encarar
melhor as mudanças que
ocorrem hoje em dia na área
tecnológica. Obviamente alem
desses dois cursos, nós
estamos propondo também
outros cursos que já estavam
em cogitação na FAENQUIL.
Cada um desses cursos tem
um grupo de trabalho
produzindo a primeira versão
da proposta. Já terminamos a
proposta para o ciclo básico,
que é o ciclo comum, os
quatro primeiros semestres
dos cursos a serem propostos,
e estamos exatamente nesse
momento começando a juntar
o
que
cada
grupo
desenvolveu, transformando
em uma proposta para
apresentação à Congregação.
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Esta proposta tem que ser
apresentada à Pró-Reitoria de
Graduação até setembro ou
outubro deste ano para poder
figurar já no vestibular de
2011, e ter a primeira turma
iniciando
em
2012.
Planejamos propor a abertura
de 120 novas vagas já em
2012 e mais 120 em 2013.

Aumentando o número de
cursos, de alunos, também o
aumento o número de
professores, funcionários,
como está sendo planejada a
infraestrutura para atender
essas novas demanda aqui
na EEL?
Dobrar as vagas significa
dobrar a escola. Isto significa
dobrar professores, dobrar
funcionários e obviamente
dobrar também a infraestrutura.
A
ampliação
completa da Escola de
Engenharia de Lorena deverá
ocorrer num período de tempo
que cobre quase uma década,
porque ela só se completa
quando as primeiras turmas se
formam, o que ocorre 5 á 6
anos depois que a primeira
turma é aberta. Há tempo
suficiente para se construir
aquilo que certamente será
um novo campus, diferente do
atual.
Já
estamos
providenciando os projetos e
as adaptações necessárias para
receber os novos alunos.
Estamos começando por
projetar e construir um prédio
totalmente novo para abrigar
os laboratórios didáticos,
livrando espaço nos atuais
prédios
de
aulas
de
graduação. Está previsto
duplicar o prédio de salas de

aulas do campus II, o que já
daria à escola a infra-estrutura
necessária para ministrar os
novos cursos, com certeza,
pelo menos nos três primeiros
anos. É claro que daí pra
frente será necessário ter
novos prédios que abriguem
os novos cursos, muito
provavelmente em novos
departamentos, possivelmente
dobrando o número de
professores. Há que se prover
também
para
novos
laboratórios de pesquisa,
porque se pretende que todos
os professores novos se
engajem
em
alguma
modalidade de trabalho de
pesquisa. O inicio é uma
reforma e uma construção que
envolve basicamente dois
prédios, um prédio de
laboratórios no campus I e um
prédio de salas de aula no
campus II. Envolve também
uma ampliação substancial da
área de vivência. Já temos um
centro de vivência em
construção no campus I, e
teremos um também no
campos II. Já está em
andamento uma reforma de
toda a área de esportes do
campus I e do campus II, e
estão
também
em
desenvolvimento projetos, até
aqui
arquitetônicos,
da
ampliação prevista. O campus
I ocupa hoje basicamente
20% da sua área total e o
campus II cerca de 40 %.
Portanto, temos espaço para
expandir.

Inicialmente
vem
da
Universidade. Quer dizer, o
“pontapé” inicial é bancado
pela
Universidade.
Imediatamente após, segue-se
o apoio do Governo do
Estado. Afinal de contas nós
estamos falando de uma
universidade Estadual. Agora,
à medida que isso se
desenvolve vão aparecer
parcerias e interessados em se
juntar
ao
processo
e
certamente haverá fontes de
recursos extras. Mas isso vai
ocorrer à medida que o
projeto se desenvolve.
Qual a expectativa em
relação às parcerias com o
poder público municipal e
com as instituições da
região. Como se pensa
nisto?
Eu não tenho dúvida que a
Universidade incorporou a
FAENQUIL
pensando
principalmente no Vale do
Paraíba. O Vale do Paraíba é
uma região extremamente
importante do ponto de vista
tecnológico, se desenvolve
muito rapidamente e é um
centro privilegiado dentro da
atual conjuntura do país. Há
aqui muitas possibilidades de
parcerias.
O
Parque
Tecnológico de São José dos
Campos, por exemplo, deve
ser uma via importante neste
sentido.

Para realizar todas essas
obras, de onde vira esse
dinheiro,
para
o
investimento de toda essa
infraestrutura?
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Conheeça a ciidade de
d Lorena...
O QUA
ADRIL
LÁTER
RO SAGRAD
DO

Por Francisco Soderoo Toledo *
A cidade de Lorenna faz partte do Roteiro
Turístico Religioso
R
c
composto
p
pelas
cidaades
vizinhas de Apareecida, Guuaratinguetá e
Cachoeira Paulista. Por
P ele tem
m passado mais
m
de 3 milhõões de turistaas-peregrinoos a cada anno.
Estes munnicípios perrtenciam à então Vilaa de
Santo Anttônio de Guaratingue
G
etá, criada em
1651. Naqquela épocaa era apenaas um pequueno
núcleo poppulacional abrigado no alto de uma
u
colina, um
m lugar proopício à vivvência místtica,
que com
m o passaar do teempo foi se
transformaando em terrritório da fé e da devooção
mariana. Um
U lugar saagrado pelaa contemplaação
e pela devooção.
O cenário natural doo local é deeslumbrantee: o
Rio Paraíbba, em cuurvas de puro
p
capriccho,
cortando o vale; ao longe a serra da
Mantiqueirra, um ennorme parredão, criaando
obstáculos para a saídda dos homeens para ouutros
territórios, fazendo com
c
que o seu olharr se
volte paraa o alto, paara os céuss, morada dos
santos e doo Criador. Uma
U paisageem tipicameente
valeparaibaana, marcadda pelos aciidentes natuurais
do Rio Paraíba
P
e das serraas do Marr e

Maantiqueira, completada
c
por outross elementoss
collocados peelo homem
m no pro
ocesso dee
ocu
upação e coolonização dda região: os
o caminhoss
e as capelas.
A poucas
p
léguuas de Guarratinguetá, na
n busca dee
metais preciossos, os banndeirantes, procurandoo
porr um lugar para passarr pelo Rio Paraíba doo
Sull, em terras de Guaypaacaré, deram
m origem aoo
porrto do mesm
mo nome. E
Em torno do
o porto e daa
cap
pela erguidda em hoomenagem à Nossaa
Sen
nhora da Piedade
P
surggiu a atuall cidade dee
Lorrena, sob forte
fo influênncia do cultto mariano,,
estiimulado peela Igreja C
Católica noss primeiross
tem
mpos de colonizaçãoo. Esta posição
p
dee
desstaque someente foi supplantada pella mudançaa
no rumo das peregrinaçõe
p
es em direçção à capelaa
lev
vantada em louvor de N. S. Apaarecida, em
m
174
45, no altoo do morroo dos coqu
ueiros, cujaa
imaagem haviaa sido encoontrada nass águas doo
Rio
o Paraíba, no
n ano de 17717. A con
ntinuidade e
o aprofundam
a
mento da ddevoção torrnou N. S..
Aparecida rainnha e Padroeira do Brassil.
Porr esta messma época,, em 1739
9, nascia o
menino Antônnio Galvãoo de Françaa, filho dee
fam
mília devotaa de Santa Ana. Por essa razão,,
em
m 15 de abrril de 1760 acrescento
ou ao nomee
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que herdara do pai, o de Sant’ana. Assim que se
tornou religioso, consagrou-se como “servo e
escravo” de N. Senhora. Por sua santidade a 11
de maio de 2007 foi canonizado pelo Papa
Bento XVI . É de Guaratinguetá, desta região, o
primeiro santo brasileiro,:Santo Antônio de
Sant'Ana Galvão, OFM, mais conhecido como
Frei Galvão.
Estes fatos ocorridos durante o século XVIII
estão ligados à influência destes locais
propícios ao desenvolvimento da religiosidade,
à prática da religiosidade popular católica, do
culto mariano e do misticismo sertanejo. São
marcas da história regional que transformaram
esta parte do território valeparaibano em
lugares da fé, centros de peregrinação e de
devoção popular, berço de marcantes tradições
que assinalam aspectos decisivos da História e
da identidade cultural de seus moradores.
A capela de Nossa Senhora da Piedade foi
erigida em 1705, próxima da Estrada Real:
Caminho do Ouro e do porto de Guaypacaré.
Como ponto de travessia do rio Paraíba do Sul
o local era movimentado e logo se tornou o
primeiro centro de peregrinação religiosa da
região vale-paraibana.
Seus moradores, e os viajantes que por ali
aportavam, desenvolveram a fé mariana. A
manifestação dessa devoção resultou no início
das celebrações da “Festa da Padroeira”.
O Caminho era a rota, o porto o ponto de

passagem e a capela o ponto de chegada e
acolhida. Um templo que constituía, por assim
dizer, numa abertura para o alto, para a
comunicação com o outro mundo, o mundo dos
deuses. Nele se destaca o altar como elemento
central das orações e rituais. Um altar visível
num lugar que se reveste do sagrado. Daí a
importância que sempre foi dada à capela de N.
S. da Piedade e as transformações que sofreu ao
longo do tempo e os cuidados tomados na
construção e reconstrução do espaço sagrado,
no mundo que para o homem religioso também
é sagrado.
As
experiências
religiosas
foram
se
multiplicando em tempo sagrado. Tempo de
oração, de penitência, de devoção que se
expressam não só na Festa da Padroeira como
em outros momentos santificados como na
procissão do “Senhor Morto” na sexta-feira da
paixão, na procissão de Corpus Christie, na
festa do Divino Espírito Santo e outras
celebrações religiosas programadas pela Igreja
local. Ao espaço percorrido pelas procissões é
atribuída pelos devotos e participantes a
significação plena de um espaço sagrado em
oposição a todo o resto.
O altar, parte indissociável da História dos
moradores de Lorena é transportado para fora
do templo e forma o altar invisível: o
“quadrilátero sagrado”.
O “quadrilátero sagrado” portanto se refere ao
espaço consagrado pela população de Lorena

18

O Alquimista: História e Memória da EEL, Lorena, v.1, n.1, set. - dez.2010
ao longo de mais de três séculos. Tem como
origem a realização da “Festa da Padroeira”,
um repositório de expressões de fé, devoção,
costumes e tradições, atualizadas num conjunto
de práticas concretas e visíveis que permitem o
acesso ao sagrado. Tendo como ponto alto de
manifestação religiosa a novena, as missas e a
procissão, que ao passar pelas ruas e praças do
centro da cidade, foi desenhando no
inconsciente coletivo o “quadrilátero sagrado”.
Fato tão significativo que tornou usual, por
parte dos moradores dos bairros, mesmos
àqueles que residem nas ruas mais próximas da
Catedral dizer ao sair de suas casas: “vou à
cidade!” A cidade corresponde exatamente ao
espaço contido entre as ruas por onde passa a
procissão de 15 de agosto.

Sodero Toledo, F. Estrada Real: Caminho do
Ouro. Aparecida: Ed. Santuário, 2006.
Estrada Real: Caminho Novo da Piedade.
Campinas,S.P.: Ed.Alínea 2009.
http://www.valedoparaiba.com/terragente/estud
os/NS_Piedade.doc
* o autor é docente da EEL-USP e historiador.

Na atualidade ele corresponde ao itinerário
percorrido pela procissão de 15 de agosto: a
organização do corpo da procissão se deu na
rua lateral da Matriz e segue sentido contrário à
frente da Catedral, que está de costas para a
cidade. Dessa maneira, a procissão faz o seu
percurso pelas ruas centrais, desenhando uma
grande volta pelas costas da Catedral até
alcançar novamente sua entrada principal.
Segue pela rua da Piedade, contorna a praça Dr.
Arnolfo Azevedo, sobe a rua do comércio, Dr.
Rodrigues de Azevedo, hoje alterada em função
das obras do calçadão, dobra à direita na rua
São Benedito, desce a rua D. Bosco, a rua
Carlos Autran e contorna novamente à direita,
já entrando pelo centro da praça Nossa Senhora
da Piedade, em direção ao interior da Catedral,
sempre acompanhada de cânticos, louvores e
foguetórios.
O “quadrilátero sagrado” é o elemento racional
do sagrado, o objeto que a investigação e os
estudos realizados tornaram possível apreender,
interpretar e explicitar por meio deste conceito.
A sua relação intrínseca com o irracional, dada
a sua origem que escapa à compreensão e
explicação conceitual, faz parte de uma obscura
profundidade como bem explica o teólogo
Rufolf Otto.
Referências
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POR
DENTRO
HISTÓRIA...

DA

No tempo do nascimento da FAMENQUIL, o
Brasil era governado pelos militares. Assim, a
FAMENQUIL nasceu, por obra dos militares
do exército, que trabalhavam na FPV – Fábrica
Presidente Vargas – Piquete, hoje chamada de
IMBEL (Indústria de Material Bélico), assim
como o ITA, em São José dos Campos, veio
pelas mãos da Aeronáutica.
Nesse contexto, o corpo docente da
FAMENQUIL iniciou-se com profissionais
formados pelo IME (Instituto Militar de
Engenharia) e ITA (Instituto de Tecnologia da
Aeronáutica) sendo portanto um dos melhores
corpos docentes do Brasil.
O Brasil vivia a época do “Milagre
Econômico” (1969-1973) período de um
vertiginoso desenvolvimento. Com a criação da
FAMENQUIL, a idéia inicial era a de
transformar a região em um grande parque
industrial nos moldes do Vale do Rhur da
Alemanha, maior região industrial da Europa
daquela época.
A intenção e a certeza de que a criação da
FAMENQUIL atrairia indústrias para o Vale
do Paraíba era tamanha que as empresas
fornecedoras de energia elétrica da época
(CESP, CEMIG, Furnas e Ligth) foram
consultadas com relação à possibilidade de
grandes indústrias se instalarem na região. A
resposta à consulta foi que havia um superávit
esperando pelo desenvolvimento industrial do
Vale do Paraíba.

Você sabia?
- Que a FAMEQUIL foi criada com a
grande esperança de transformar a
região em um grande parque industrial
no país?
- Que a localização da Faculdade em
Lorena foi considerada estratégica por
ter a Rodovia Presidente Dutra e a
Estrada de Ferro Central do Brasil
ligando à cidade aos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo?
- Que naquela época a mão de obra de
um engenheiro era tão rara que as
indústrias buscavam estrangeiros para
suprir a demanda?
- Que de imediato a intenção era que o
corpo docente, logo após a criação da
Faculdade, oferecesse um curso “prévestibular” para atrair jovens para área?
- Que naquele tempo havia cerca de 100
indústrias no Vale do Paraíba e que os
engenheiros aqui formados deveriam
alimentar esse mercado?
- Que a Faculdade, a princípio, contava
com um corpo de militares engenheiros
que trabalhavam na antiga FPV,
formados pelo IME e militares que
trabalhavam no ITA de São José dos
Campos?.
- Que se pensava que a criação da
Faculdade na região iria frear o êxodo
dos jovens para outras cidades em busca
de instrução e emprego?
- Que na proposta da criação da
Faculdade está registrada a intenção de
torná-la uma instituição Estadual?
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