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apresentação
Para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) o momento é de entusiasmo. Depois
de forte investimento em modernização, com o Governo do Estado de São Paulo
repassando, entre 2008 e 2013, R$ 140 milhões para infraestrutura, além do apoio da
Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (Fipt), o Instituto teve em
2013 um ano de recordes. Foram 12 meses com números e ações que demonstram
que o caminho está correto. Foi possível “colher os frutos” de acertadas decisões do
passado, mas também pode-se avançar em áreas novas. Claro, ainda há muito a progredir. Mas a largada foi dada.
Neste relatório poderá ser constatado como foi o ano do IPT. Com alguns dos mais
importantes projetos ligados à inovação, o Instituto ampliou sua rede de clientes,
chegando a 3.836, e consolidou-se como parceiro primeiro de empresas que investem em inovação.
Os doze meses de 2013 registraram o maior faturamento do IPT. Pela primeira vez foi
alcançada a marca de R$ 99 milhões. O crescimento aconteceu com recursos provenientes dos setores privado (no total de R$ 52 milhões), público (R$ 40 milhões) e de
economia mista (R$ 7 milhões). Quando o faturamento é classificado de acordo com
a área de atuação dos clientes, verifica-se que o IPT teve R$ 64 milhões oriundos do
setor de serviços e R$ 27 milhões da indústria. Comércio, construção e agropecuária
perfazem o restante.
Um Instituto que tem a tecnologia em seu “DNA” não pode parar no tempo. Em 2013,
as receitas obtidas exclusivamente com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), principal
termômetro da inovação, chegaram a R$ 21 milhões.
Mas nem só de números se faz um Instituto que deve pensar no presente e no futuro. O IPT sabe que receita própria é essencial, mas que também é preciso prospectar
novas tecnologias e apoiar o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. Nossos pesquisadores produziram 338 publicações técnicas e 11 patentes, registraram dois novos softwares e geraram 211 procedimentos no Sistema da Qualidade. Pesquisadores
e grupos interessados em desenvolver novas ideias foram incentivados e quem teve
melhor desempenho foi contemplado com viagens internacionais de trabalho. Além
disso, o programa Novos Talentos ofereceu bolsas de estudo, trazendo ao Instituto
cabeças da nova geração de pesquisadores.
A história vai decidir se 2013 foi relevante dentro dos 114 anos já completados. Este
documento pretende contribuir para a avaliação. Tudo isso só foi possível graças ao
esforço do nosso conjunto de colaboradores.
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O QUE É O IPT
Tudo pela pesquisa e desenvolvimento
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) pode
ser considerado um grande parceiro das empresas nacionais na área de tecnologia, oferecendo
seus modernos laboratórios e renomados pesquisadores na busca de qualidade, competitividade e, cada vez mais, inovação.
Não é exagero dizer que há um pedacinho do
IPT em quase tudo que nos cerca, ou que nos diz
respeito. Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
do Estado de São Paulo, o órgão há mais de 110
anos colabora para o desenvolvimento do Brasil.
Quem já usou a passagem automática pelos pedágios das rodovias de São Paulo pode saber que
a tecnologia das tags teve contribuição decisiva
do IPT.
É do Instituto que também saem estudos para
exploração do pré-sal. Há ainda os testes para
melhoria de casas populares, o desenvolvimento de remédios mais eficientes, as avaliações de
áreas de risco, o controle de fogo... enfim, uma
gama enorme de assuntos que contribuem para
melhorar o dia a dia das pessoas.

O QUE É O IPT

Um dos maiores institutos de pesquisas do Brasil, o IPT
conta com 37 laboratórios, divididos em 67 prédios, e equipe
com 367 pesquisadores, entre os cerca de 950 funcionários,
atuando basicamente em quatro grandes áreas: inovação,
pesquisa e desenvolvimento; assessoria tecnológica; apoio
metrológico; e informação e educação em tecnologia.

petróleo e gás, meio ambiente, construção civil, cidades,
saúde e segurança, além de ser referência nacional na área
de metrologia. Busca a inovação em tecnologia da informação e em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação,
investe fortemente em nanotecnologia, novos materiais,
estruturas leves e bioenergia.

Criado em 1899, o Instituto provê soluções e serviços tecnológicos que visam aumentar a competitividade das empresas e promover qualidade de vida das pessoas. Por meio de
nove centros tecnológicos e dois núcleos (que reúnem os 37
laboratórios), atua de forma multidisciplinar, contemplando os mais diversos segmentos como energia, transportes,

“Quando você pega o seu saleiro, dirige seu automóvel,
utiliza um elevador... há um pedacinho do IPT lá dentro. A
qualidade está posta, sem dúvida, em todos os trabalhos
do Instituto. O desafio, agora, é inovar”, diz Fernando José
Gomes Landgraf, presidente do IPT, definindo os rumos da
atuação do Instituto.

A Diretoria de Operações e Negócios do IPT induziu, no final de 2013, uma pequena reestruturação dos centros tecnológicos do
Instituto. Hoje os nove Centros Tecnológicos e dois Núcleos do IPT são:

CTMetro - Centro de Metrologia
Mecânica, Elétrica e de Fluidos
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Integra as competências do IPT em metrologia. Segue o
conceito de que a metrologia é a ciência da medição e suas
aplicações. Para isso, dispõe de um conjunto abrangente de
laboratórios e profissionais especializados nas diferentes
áreas da metrologia mecânica, elétrica e de vazão e velocidade de fluidos, com infraestrutura de ponta.

CQuiM - Centro de Química
e Manufaturados
Tem como missão disponibilizar sua capacitação técnica e
instrumental aos meios industriais e acadêmicos, por meio
dos cinco laboratórios: Laboratório de Referências Metrológicas (LRM), Laboratório de Tecnologia Têxtil (LTT) incluindo
as áreas de Plásticos e Borrachas, Laboratório de Calçados e
Produtos de Proteção (LCPP), Laboratório de Combustíveis e
Lubrificantes (LCL) e Laboratório de Análises Químicas (LAQ).
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Ciam - Centro de Tecnologia da
Informação, Automação e Mobilidade
Provê soluções tecnológicas e estratégicas em Tecnologia da
Informação e Comunicações (TIC). Tem foco neste mercado,
com destaque para Sistemas de Transportes Inteligentes (ITS,
na sigla em inglês). O Centro atende solicitações do poder
público, empresas e agências dos governos estadual e federal, além de demandas de empresas privadas.

CT-Obras - Centro de Tecnologia de Obras
de Infraestrutura
Fornece apoio tecnológico e soluções para problemas
relacionados aos diferentes materiais de construção civil, patologias nas áreas de pavimentos, estruturas, obras de arte
e afins, e caracterização e investigação do comportamento
geológico-geotécnico de maciços e da disponibilidade de
recursos minerais. É focado nos mercados de mineração e
construção civil (em especial nas obras de infraestrutura).
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CT-Floresta - Centro de Tecnologia de
Recursos Florestais
Tem como missão produzir e transferir tecnologias para a
cadeia produtiva da madeira e contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas, com vistas à produção florestal
ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa.
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CTMM - Centro de Tecnologia em
Metalurgia e Materiais
Reúne competências voltadas à melhoria de processos produtivos, à concepção e desenvolvimento de novas tecnologias para produção e aplicação de materiais e à avaliação
de desempenho de materiais. Sua missão é prover soluções
tecnológicas aplicáveis a processos e produtos industriais
nas áreas de metalurgia e materiais. Sua atuação abrange
desde o modelamento matemático até a experimentação
em escala piloto.

CTMNE - Centro de Tecnologia Mecânica,
Naval e Elétrica
Integra tecnologias de ponta com o objetivo de aperfeiçoar
novos dispositivos, instalações, tecnologias e serviços para
os setores de engenharia mecânica, naval e oceânica, elétrica e óptica. Desenvolve soluções tecnológicas que aumentam a segurança, reduzem emissões e melhoram a eficácia,
aplicação e funcionalidade de projetos, produtos, serviços e
instalações industriais.
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CTGeo - Centro de Tecnologias
Geoambientais
Fornece soluções tecnológicas coerentes com os conceitos de
sustentabilidade e atua junto aos setores público e privado.
Desenvolve tecnologias e projetos de gestão, avaliação e monitoramento de impactos ambientais tanto em empreendimentos quanto em recursos hídricos, áreas urbanas e rurais.
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Cetac - Centro Tecnológico do Ambiente
Construído
Tem como foco os mercados de produtores de materiais, elementos, componentes e sistemas construtivos e o mercado
de construção de edifícios de todas as naturezas (habitacional, comercial e industrial), incluindo o seu entorno.

NT-MPE - Núcleo de Atendimento
Tecnológico à Micro e Pequena Empresa
Destinado à resolução de problemas técnicos das empresas
brasileiras, principalmente as de pequeno e médio porte,
por meio de ações de extensão tecnológica e eventualmente
de desenvolvimento, no sentido de torná-las cada vez mais
competitivas e fortalecê-las para conquistar novos mercados, inclusive os internacionais. Atende empresas individuais e de APL – Arranjo Produtivo Local - dos mais variados
setores industriais.
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Bionano - Núcleo de Bionanomanufatura
Atua no desenvolvimento de novos produtos e processos
industriais que atendam aos princípios de sustentabilidade,
abrangendo os aspectos social, econômico e ambiental. As
plataformas tecnológicas de biotecnologia, nanotecnologia,
microtecnologia e metrologia de ultraprecisão são chave
para promover o desenvolvimento sustentável, garantindo
vantagem competitiva às empresas.
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PLANEJAMENTO
O IPT é um instituto de pesquisa que faz parte
da história de São Paulo e do País. Há 115 anos na
vida dos paulistas e brasileiros, é forte, atuante e
incansável na produção de projetos inovadores.
Em fevereiro de 2013, avançou com uma Equipe
de Planejamento Estratégico que prioriza a consolidação das relações com diferentes clientes,
parceiros e o próprio governo.
“+ Presença, + Inovação, + Impacto”. É o IPT caminhando junto com a sociedade.

PLANEJAMENTO

Planejar o futuro
Com a premissa + Presença, + Inovação, + Impacto, o IPT quer aumentar sua atuação junto à sociedade e apoiar no processo de inovação de empresas
Nos últimos anos, foi possível notar grandes mudanças nos
contextos científico, tecnológico e econômico brasileiros.
“Inovação” passa a ser compreendida como uma rota, um
“instrumento” – um conjunto de atividades articuladas
nos âmbitos macro e micro, vocacionadas para a geração
do “novo” – para o incremento da competitividade do setor
produtivo e o consequente fortalecimento da economia
nacional. Inovação torna-se pauta permanente das agendas dos governos. Continua, entretanto, a ser um enorme
desafio para um país que não tem tradição de inovar na
indústria e nos serviços.
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Esse cenário levou a Diretoria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) à decisão de realizar um planejamento estratégico para definir as direções de futuro do IPT mais atento e
aderente às demandas do Governo do Estado (ao qual está
ligado e que pede mais impacto no cotidiano nas ações do
Instituto), das empresas públicas e privadas e da sociedade.
O planejamento estratégico do IPT para o período 2014 / 2018
é sintetizado na premissa + Presença, + Inovação, + Impacto.
A Equipe do Planejamento Estratégico (EPE), estabelecida em
fevereiro de 2013, assumiu suas tarefas com uma orientação
diferenciada, baseada no fortalecimento do papel do IPT no
processo de inovação das empresas-clientes e que resulte,
consequentemente, no aumento do impacto de sua atuação
junto à sociedade.
Os trabalhos da EPE foram estruturados a partir da missão
institucional do IPT – “criar e aplicar soluções tecnológicas
para aumentar a competitividade das empresas e promover
a qualidade de vida” -, aliada a uma nova visão de futuro,
que preconiza que, até 2018, 40 % da receita do Instituto
serão resultantes de atividades inovadoras. A visão nasceu a
partir de um diagnóstico sob a ótica interna e a de diversos outros atores (clientes, comunidade, comparação com
pares, atuação dos Centros Tecnológicos), buscando melhor
compreender os desafios e as dificuldades, os pontos fortes
e as oportunidades do / para o IPT responder positivamente
à sua missão institucional.
O diagnóstico contou com inputs de atividades rotineiras do
IPT (Plano de Negócios, Qualidade Laboratorial, Indicadores)
e novas frentes de trabalho (mapeamento da capacitação de
recursos humanos, benchmarking com institutos de pes-
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quisa nacionais e internacionais, impacto das atividades do
IPT para a sociedade, visão externa dos clientes) e resultou
na identificação da necessidade de fortalecer: 1- o relacionamento do IPT com os governos; 2- o relacionamento do IPT
com empresas; 3- o capital intelectual do Instituto; 4- promover ajustes na gestão interna do Instituto.
Além desses, outros temas mobilizaram as discussões da
EPE, sendo o mais relevante o que diz respeito ao entendimento do IPT sobre o processo de inovação, e seu papel nesse
processo. O processo de inovação nas empresas ou órgãos
governamentais envolve cinco etapas-chave. A execução de
um projeto de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) é apenas
uma dessas etapas. O IPT tem enfatizado a realização de pro-
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Depois de forte investimento em modernização,
o IPT teve, em 2013, um ano
de recordes e seu faturamento alcançou a marca
de R$ 99,2 milhões

jetos de P&D e prestação de serviços, ensaios e metrologias,
para apoiar os esforços de inovação para as organizações
clientes. Entretanto, as etapas de inovação mais importantes são as de busca e seleção à montante de projetos de
P&D. São essas etapas que definem como uma organização
adquire competência tecnológica: imitar, licenciar, desenvolver internamente ou celebrar parceria com uma Instituição
Científica e Tecnológica (ICT).
O IPT pode e deve buscar atuar em todas as etapas do processo de inovação das organizações clientes. Esse é um dos
significados de + Inovação: ampliar o escopo e aprofundar
o envolvimento do IPT no processo de inovação dos seus

clientes. Entretanto, essa ampliação do escopo de atuação
implicaria a necessidade de mudanças da estrutura e da
postura dos funcionários e colaboradores da instituição.
A atuação nas etapas do processo de inovação, por serem
estratégicas para as organizações, exige a construção de
relações de confiança entre as partes e maior conhecimento
do ambiente externo (ameaças e oportunidades) e interno
(cultura, procedimentos etc.) da organização cliente. Isto
significa exatamente + Presença.
Como resultado de + Presença e + Inovação, o IPT terá, consequentemente, + Impacto na sociedade.
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Etapas da inovação

Busca de
oportunidades
de inovação

Seleção de
projetos de
P&D

Montante

Execução
de P&D

Produção ou
implantação

Venda

Jusante

Após ter a missão e visão institucionais assumidas, diagnóstico e Análise SWOT para apoiar a inovação no setor produtivo realizados, a EPE focou no desenho de Ações Estratégicas que possam contribuir para a implantação do planejamento estratégico
consubstanciado na bandeira + Presença, + Inovação, + Impacto. Seis macrotemas foram desenhados:
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1- Relacionamento Institucional com os Governos:
desenho e implantação de política institucional de
relacionamento com os governos federal, estadual e
municipal e com o poder legislativo. Priorizar a construção de um acordo de resultados com o Governo do
Estado que espelhe o cumprimento de missão do IPT e
o seu reconhecimento pelo próprio Governo.

produtivo: aprimoramento das competências técnicas
e de mercado com foco na inovação como atividade
central do IPT; realização de prospecção e monitoramento tecnológico e de mercado; estabelecimento
de ações transversais pelas equipes técnicas que
traduzam o comprometimento do IPT com demandas
tecnológicas mais sofisticadas e portadoras de futuro.

2- Relacionamento Negocial com o Governos: governos
federal, estadual e municipal, em particular o Governo
do Estado de São Paulo, como clientes. A agenda do IPT
já contempla o apoio tecnológico às políticas públicas
e aos projetos com órgãos / instituições vinculados
aos governos. Esta ação deve ser reforçada por meio de
rápida disseminação interna de informações relevantes para os negócios do IPT e das oportunidades oferecidas pelas fontes de financiamento, induzindo maior
participação do IPT nos editais e chamadas públicas
das agências de fomento (incluindo o BNDES).

4- Gestão e Processos Internos: aumentar a eficiência
e a eficácia do trabalho desenvolvido pelos colaboradores, que resulte em maior satisfação dos clientes
internos e externos.

3- Relacionamento Empresarial: revisão do escopo de
atuação do Instituto, com o objetivo de obter mais
conteúdo inovador que possa ser oferecido ao setor
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5- Indicadores: definir o conjunto de indicadores,
financeiros, de inovação e de gestão, que permitam
a gestão do Instituto de forma ágil e que garantam a
accountability (interna e externa).
6- Recursos Humanos: melhorar a produtividade e a
capacidade de inovação dos colaboradores do Instituto, por meio de treinamento, valorização e reconhecimento de suas competências.

PLANEJAMENTO

Conclusões
A bandeira + Presença, + Inovação, + Impacto enseja uma
mudança de posicionamento estratégico, com o IPT colocando-se como uma organização que busca entender o
problema do cliente de forma integrada, e que se habilita
a participar do processo de solução desse problema, indu-

zindo inovações tecnológicas (de produto e de processo),
organizacionais e de gestão do processo de inovação, não
somente responder de maneira pontual a alguma demanda
específica. Esse novo posicionamento estratégico envolve,
adicionalmente, uma nova visão da relevância dos recursos
humanos da instituição, requerendo a busca constante de
seu aprimoramento e remuneração aderente ao mercado.
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Pesquisadores e grupos interessados em desenvolver novas ideias foram incentivados e
quem teve melhor desempenho foi incentivado com viagens internacionais de trabalho
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IPT EM NÚMEROS
Os números do IPT vão além do faturamento e
investimento. Sua produção em 2013 depositou
11 patentes. Cerca de 4.000 empresas foram
atendidas. A produção de artigos rendeu 338
publicações no ano passado. Um aumento de
67 % em relação ao ano anterior. E o crescimento não para por aí.

IPT EM NÚMEROS

Recorde de faturamento
R$ Milhões
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Uma instituição como o IPT não pode ser resumida apenas
em números. Como quantificar as ideias que correm de um
lado para o outro, o trabalho duro que aparece no cotidiano? É difícil sintetizar isso em quantidades e contas. Muitas
vezes em pesquisa tecnológica o resultado demora a chegar.
Mas chega.
A tarefa é árdua, mas não impossível. E os números têm,
claro, como não poderia ser diferente em uma equipe cheia
de pesquisadores, um lado positivo: mostram o resultado
global dos “ipeteanos”. E a boa notícia é que jamais o IPT
esteve com números tão promissores. Mérito de quem está
dia após dia nos laboratórios.

Uso da
Dotação
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O faturamento anual do Instituto em 2013 alcançou a marca
de R$ 99,2 milhões. É um crescimento expressivo, especialmente diante dos R$ 81,2 milhões de 2012. É interessante notar que a rampa de crescimento de receita do IPT, entre 2003
e 2013, entra em um patamar de cerca de R$ 48 milhões.
Os recursos do Governo do Estado de São Paulo também
foram fundamentais para que o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, em 2013, investisse na capacitação de seus
profissionais. Cerca de 16 milhões foram aplicados para que
workshops, cursos e atualizações fossem realizados. Esse é o
IPT, sempre investindo em seus pesquisadores e consequentemente trazendo novas soluções para a sociedade brasileira. Confira os recursos da dotação orçamentária abaixo:
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Se separado em áreas pública, privada e mista, o faturamento cresceu nas três. O setor privado respondeu por R$ 52,4 milhões
– em 2012 foram R$ 45,5 milhões. Já o setor público rendeu faturamento de R$ 39,6 milhões – contra R$ 30,1 milhões no ano
anterior. E, por fim, a economia mista teve R$ 7,2 milhões de participação – ante R$ 5,6 milhões em 2012.
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Quando o IPT tem seu faturamento dividido por setores de atuação dos clientes, os serviços são a grande fonte: R$ 63,9
milhões. Em seguida aparece a Indústria, com R$ 27,1 milhões. As demais áreas – como agropecuária e construção – estão em
patamar mais baixo.
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Nos últimos seis anos o crescimento do faturamento do IPT tem ganhado ainda mais destaque para serviços prestados
em inovação. Em 2007, este indicador representava 1,5 milhão de reais do total do faturamento e, em 2013, passou para 20,7
milhões, ou seja, um aumento 12 vezes maior no período. Por conta disso, o intuito da diretoria do IPT é incentivar ainda mais
projetos inovadores.
Confira no gráfico acima o faturamento detalhado por tipo de serviço.
Em 2013, as receitas obtidas exclusivamente com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), principal termômetro da inovação, chegaram a R$ 21 milhões.
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Publicação de artigos

O número de patentes registradas alcançou 11, mais do que
as oito em 2012, as sete em 2011 e as sete em 2010. E as publicações de artigos atingiram 338 – em 2012 foram 202, o que
indica crescimento de 52 %. Ponto para quem pesquisou, se
dedicou e utilizou as ferramentas oferecidas pelo IPT.
Não menos importante, mas como último tópico de um
apanhado de números relevantes, os novos procedimentos
de ensaios foram 211, dois a mais que no ano anterior.
Estes são exemplos. Mas os números não param por aí (este
relatório está recheado deles). Nem os números, nem o IPT.
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Novos procedimentos de ensaio e
calibração no sistema de qualidade
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modernização
Nos últimos anos o IPT tem passado por um
importante processo de modernização de sua
infraestrutura laboratorial, com a atualização
de equipamentos, o que possibilitou a introdução de novos ensaios e o desenvolvimento
de projetos inovadores em parceria com empresas, instituições de P&D e órgãos públicos.
Aliada à melhoria da parte física, houve a
continuidade dos programas de capacitação
de pessoal, em especial por meio dos treinamentos no exterior, tudo isso refletindo em
projetos, artigos e patentes.

MODERNIZAÇÃO

R$ 140 milhões em modernização
Durante os anos de 2008 a 2013, o Governo do Estado de São Paulo investiu cerca de R$ 140 milhões na modernização das
instalações do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), com o intuito de oferecer melhores condições para o desenvolvimento
das atividades de pesquisa e prestação de serviços.
Em linhas gerais, esses números podem ser discriminados conforme sua destinação entre as áreas comuns do IPT e as áreas
técnicas, como são chamados os Centros Tecnológicos onde se desenvolvem as atividades-fim do Instituto.
Mas também pode ser separado em três áreas: equipamentos, infraestrutura e informática, sendo direcionados aos Centros
ou para as equipes de apoio. Cabe ressaltar que em “infraestrutura” estão contabilizados os investimentos na compra de serviços em projetos básicos e executivos, bem como execução de obras e instalações de equipamentos e aquisição de mobiliário,
enquanto no item “informática” foram contabilizados tanto equipamentos de informática (hardware) quanto softwares para
uso em equipamentos e softwares de gestão.
Em Infraestrutura, o IPT teve um total de R$ 75,2 milhões investidos. Em “equipamentos”, foram R$ 59,9 milhões. E a área de
informática recebeu R$ 4,3 milhões.
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Em 2008, no início do processo de modernização, o IPT era
composto por 12 Centros Tecnológicos e dois Núcleos. Durante o período de 2008 a 2013, houve a criação do Núcleo de
Bionanomanufatura, a extinção do Núcleo de Economia e
Administração da Tecnologia (NEAT) e, mais recentemente, a
reorganização de alguns Centros. Desta forma, desde o início
de 2014, o IPT está organizado com nove Centros Tecnológicos e dois Núcleos.

No período de 2008 a 2013 foram investidos mais de R$ 123
milhões de reais nos Centros em aquisições diretamente
relacionadas ao desenvolvimento das atividades de pesquisa
e desenvolvimento (P&D) e prestação de serviços. O maior
volume de investimentos foi destinado aos laboratórios que
precisaram de reformas físicas e aquisição de novos equipamentos, sendo R$ 63,5 milhões em infraestrutura e R$ 58,9
milhões em equipamentos.

Investimentos 2008 a 2013 por Centros
discriminados por tipo

O Centro que mais recebeu recursos foi o Núcleo de Bionanomanufatura, concebido a partir de estudos internos e com o aval
dos Conselhos de Administração e Orientação do Instituto.
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IPT E O MERCADO
O IPT tem investido cada vez mais na relação
com o mercado, seja via empresas privadas ou
via setor público. O desenvolvimento de soluções tecnológicas para a indústria brasileira é
um dos pilares do Instituto. Não poderia ser diferente: o ano de 2013 foi recheado de parcerias,
em diversas áreas.
Nas próximas páginas estão os mais relevantes
projetos entre IPT e mercado. São estudos sobre
descargas atmosféricas, acompanhamento de
obras em pista de pouso e decolagem de aeroporto, avaliação de impacto ambiental... É a
representação do IPT plural, com muito trabalho desenvolvido.

IPT E O MERCADO

O perigo que vem do céu
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O Laboratório de Corrosão e Proteção do Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais (CTMM) do IPT desenvolveu,
no período de julho de 2010 a junho de 2013, um projeto
com o objetivo de avaliar os danos causados por descargas
atmosféricas em sistemas de transporte dutoviário de petróleo e seus derivados, os quais podem trabalhar expostos à
atmosfera, estando, desta forma, sujeitos a este tipo de dano.
Este projeto envolveu a realização de ensaios em laboratório
baseados nos resultados de uma extensa pesquisa bibliográfica. Chapas com e sem revestimento e trechos de dutos
com revestimento do tipo “tripla camada” foram submetidos à aplicação de descargas elétricas com diferentes valores
de correntes, por diferentes períodos de tempo, de forma a
simular o dano causado por estas descargas em materiais
metálicos ferrosos, revestidos ou não.
As descargas atmosféricas podem gerar uma corrente de
pico de até 200 kA (quiloampère), com tempo de subida cur-
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to e tempo de decaimento mais longo. A dificuldade de gerar
uma descarga completa com seus diversos componentes em
laboratório levou à busca, em literatura, de informações que
possibilitassem realizar simulação de descarga elétrica.
Normalmente, em estudos objetivando a verificação dos
efeitos das descargas atmosféricas sobre diferentes materiais e equipamentos, simulam-se as correntes de continuidade das descargas atmosféricas, uma vez que são estas as
responsáveis pelos danos causados sobre os materiais. Desta
forma, foram utilizados em laboratório valores de corrente
e tempo com base nos valores de corrente de continuidade
encontrados na literatura.
Com base nas informações obtidas, elaborou-se um planejamento de experimentos utilizando-se quatro diferentes
valores de corrente elétrica, sendo variados também outros
parâmetros, tais como o tempo de ensaio, o meio de ensaio
(ar ou solo), a presença ou não de revestimento e o tipo de

Foto de Mário Leite, pesquisador do IPT

IPT E O MERCADO

Acima, aspecto metalográfico da seção transversal de um trecho de duto, em região
onde foi aplicada uma descarga durante ensaio realizado em laboratório. Observa-se
perda de material, além da existência de uma região fundida e outra termicamente afetada
À esquerda, as descargas atmosféricas podem causar danos em sistemas de transporte dutoviário de petróleo e seus derivados

eletrodo utilizado (aço-carbono ou grafite). O objetivo era
avaliar como a variação destes parâmetros afetaria a região
danificada pela descarga em termos da área e da profundidade do metal fundido, assim como da dureza e do teor de
carbono máximos, em comparação com os valores encontrados na matriz do material.

pazes de fundir a região ensaiada, em maior ou menor grau,
dependendo principalmente do tempo de aplicação de corrente, ou seja, quanto maior o tempo, maior o dano causado
pela descarga. Também foi observado, na região fundida,
um nível de dureza e de teor de carbono muito acima dos
esperados para o tipo de aço-carbono ensaiado.

No final dos ensaios, corpos de prova extraídos das amostras ensaiadas foram caracterizados quanto à área fundida
superficial, à profundidade máxima da região fundida, à
dureza máxima e ao teor máximo de carbono da região
fundida. Para tal, foram realizados exames visuais, exames
metalográfico, medidas de dureza e análises por dispersão
de energia com auxílio de um microscópio eletrônico de
varredura por emissão de campo (MEV-FEG).

Considerando os dados da literatura e os resultados obtidos
neste estudo, estimou-se que descargas atmosféricas típicas
podem causar danos (fusão mais perda de material) que
colocam em risco dutos aéreos expostos à ação direta de
descargas atmosféricas, tornando aconselhável a tomada de
medidas mitigadoras.

Os resultados obtidos permitiram verificar o efeito das
descargas no material, para diferentes condições de ensaio.
Verificou-se que as descargas elétricas aplicadas foram ca-

Parte deste projeto foi apresentada no evento Rio Pipeline
2013 (realizado entre 24 e 26 de setembro), no qual o trabalho recebeu menção honrosa.
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Torres de Resfriamento
As centrais termelétricas são instalações industriais usadas para a geração de energia elétrica a partir de outra fonte de
energia, normalmente combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos. Assim como em uma usina hidrelétrica, em que o eixo de
uma turbina gira e transforma a energia cinética da água em movimento em energia elétrica, na central termelétrica a fonte
de calor aquece a água de uma caldeira, gerando vapor em alta pressão que, por sua vez, movimenta as pás da turbina do
gerador elétrico.
Entre outros equipamentos, uma central termelétrica possui uma torre de resfriamento de água que compõe o seu ciclo termodinâmico. A torre é responsável por uma parcela importante do consumo de energia da planta, por conta dos motores que
movimentam suas bombas e seus ventiladores. A torre demanda, também, um consumo de água, resultante da reposição da
água evaporada e da água arrastada pelo vento na forma de gotículas no processo de resfriamento.
Seria possível melhorar a eficiência operacional deste tipo de sistema de resfriamento? O IPT apostou que sim, e desenvolveu
um projeto de pesquisa que buscou a otimização do funcionamento de torres de resfriamento de centrais termelétricas de
ciclo combinado.
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A matemática a serviço da economia

Economia comprovada

Grande parte das centrais termelétricas atuais já preveem
a utilização de ciclos combinados ou de cogeração: um ciclo
Brayton, a gás, e um ciclo Rankine, a vapor. O ciclo a vapor
recupera o calor que seria desperdiçado para o ambiente e o
utiliza para gerar energia adicional.

Para validar e certificar que os resultados calculados pelo
programa de simulação são pertinentes à realidade, em 2013
foi organizada uma campanha de ensaios experimentais
em campo, que mediu in loco todas as variáveis relevantes
associadas à torre de resfriamento.

Dessa forma, a partir de uma modelagem matemática
capaz de representar o comportamento físico de uma torre
de resfriamento em função de fatores ambientais, vazões
de água e de ar e do acoplamento aos demais componentes
do ciclo termodinâmico, o IPT demonstrou ser possível obter
reduções tanto no consumo de energia elétrica quanto no
de água de reposição no equipamento.

O ensaio de desempenho da torre realizado pelo IPT foi baseado em normas internacionais, com ênfase nas recomendações do CTI Code Tower – Standard Specifications – Acceptance test code for water-cooling towers (1990).

Para a modelagem matemática, recorreu-se à ferramenta
computacional EES, um software utilizado com frequência
no meio acadêmico. As equações que governam os fenômenos de transferência de calor e de massa em uma torre de
resfriamento foram derivadas a partir dos princípios fundamentais da termodinâmica.
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As modelagens matemáticas, acopladas a modelos do
condensador de superfície e do ciclo de cogeração global,
mostraram-se capazes de simular as condições observadas
na planta e na torre de resfriamento. Dados meteorológicos
locais de dez anos foram tratados estaticamente e aplicados
ao modelo de otimização.
É importante ressaltar que a metodologia desenvolvida
pelo IPT é genérica e permite a avaliação de plantas novas,
bem como a otimização de plantas existentes. Este projeto
contou com recursos do programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

IPT E O MERCADO

Eventual passivo ambiental do lítio sob lupa do IPT

DIVISA ALEGRE | MG

MINAS
GERAIS

Em 2013, o IPT foi chamado pela Companhia Brasileira do Lítio (CBL) para, via Centro de Tecnologia de Recursos Florestais
e Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas, produzir um estudo destinado a identificar e avaliar o eventual
passivo ambiental, em várias dimensões, provocado pelas
atividades de obtenção de carbonato de lítio e hidróxido de
lítio em instalações industriais na cidade de Divisa Alegre,
em Minas Gerais.
Realizou-se, inicialmente, um diagnóstico na área e no entorno da fábrica, a partir do qual foi traçado um método de
avaliação, buscando entender as conexões e a dinâmica das
substâncias químicas nos setores potencialmente importantes, para que se compreenda a origem de eventuais danos
que estariam ocorrendo no meio ambiente.
O projeto envolveu uma equipe de 24 profissionais, entre
pesquisadores e técnicos, especialmente, biólogos, engenheiros florestais, geólogos, engenheiros ambientais e ecólogos,
que durante oito meses realizaram minuciosa investigação
utilizando-se de dados secundários e de levantamentos de
dados primários na própria fábrica e na região.
A partir da análise de estudos parciais realizados pela empresa e de campanhas no local, foram coletadas amostras de
solos, sedimentos, vegetação, monitoramento atmosférico,
água subterrânea e superficial resíduos, para investigação

BAHIA

O projeto realizado em
Divisa Alegre(MG) envolveu
uma equipe de 24 participantes entre pesquisadores
e técnicos de diversas áreas
como biólogos, engenheiros
florestais, geólogos, engenheiros ambientais e ecólogos

da influência nos meios físico e biótico da atividade industrial. Ao todo, durante o projeto, foram realizados cerca de
150 ensaios químicos nas diferentes matrizes estudadas
(água superficial e subterrânea; monitoramento da qualidade do ar; resíduos, sedimentos e solos e; vegetação).
As coletas ocorreram durante o outono do ano, em 15 locais
de amostragem, para a análise dos componentes dos meios
físico e biótico, com ênfase diferenciada em cada um, dado o
conhecido potencial apontado no diagnóstico.
O resultado permitiu identificar a origem dos danos e a
formulação de recomendações de medidas corretivas e
preventivas. Essas indicações aliaram-se às ações que já
haviam sido implantadas pela empresa com o propósito
de mitigar os danos detectados anteriormente ao estudo
realizado pelo IPT.
A riqueza da análise reforçou a importância do trabalho
realizado por equipes multidisciplinares, a maneira mais recomendada de conhecer de modo aprofundado os processos
que estariam causando danos ao ambiente. Além disso, o
estudo revelou como se estabelecem conexões entre relevantes elementos da natureza - e que merecem ser preservados não apenas pelo respeito à natureza, mas para garantir
a sobrevivência do negócio.
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Simulador solar em ação

38

Simulador solar: equipamento utilizado para determinar a
eficiência energética de coletores solares

O Brasil tem no IPT uma novidade tecnológica existente em
poucos lugares do mundo. É um simulador solar, aparelho
utilizado para determinar a eficiência energética de equipamentos que aproveitam a energia do Sol.
Com investimento do Governo do Estado e apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o
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simulador solar foi desenvolvido por uma equipe da Alemanha. É composto por uma estrutura móvel de acionamento
hidráulico e elétrico com lâmpadas especiais, com radiação
similar à do sol, instalado em uma câmara com oito metros de pé direito e sistema de climatização que mantém
a temperatura, com tolerância de um grau, para garantir a
precisão das leituras realizadas.

IPT E O MERCADO

Em 2013, ensaios de desempenho térmico em coletores solares planos foram iniciados utilizando o simulador solar, que
pode ser configurado para que a radiação incidente varie de
0 e 90 ºC, simulando diferentes horas do dia. A intensidade
das lâmpadas também é ajustável, para que sejam estabelecidos diferentes níveis de radiação.
O simulador é automatizado e armazena a configuração de
cada ensaio. Também trabalha com sistema de aquisição
e tratamento de dados realizados por meio de software e
hardware exclusivos e dispõe de uma instrumentação específica para fazer o controle da vida útil das lâmpadas.

O principal segmento de atuação do equipamento é o
da construção civil, considerando aplicações residenciais,
comerciais e industriais. Em todos esses nichos o mercado
segue tendência de crescimento. O destaque fica para o
setor residencial que é responsável por parte significativa
desta expansão, pois os programas habitacionais atualmente adotam sistemas de aquecimento de água solar em seus
novos projetos.
Os serviços de avaliação de desempenho de coletores solares
oferecem informações técnicas para análise da qualidade de
componentes, sua configuração e aspectos que influenciam
na instalação dos sistemas.
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O principal segmento de
atuação do equipamento é o
da construção civil, considerando aplicações residenciais,
comerciais e industriais. Os
programas habitacionais
atualmente adotam sistemas
de aquecimento de água solar em seus novos projetos. Na
foto, exemplo de coletor solar
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Pavimentação segura para chegar ou partir
Toda pessoa que utiliza o Aeroporto Governador André Franco Montoro, mais conhecido como Aeroporto Internacional
de Guarulhos, está próxima do IPT. Pesquisadores da Seção
de Geotecnia e do Laboratório de Materiais de Construção
Civil estão acompanhando as obras das novas pistas e pátios, das vias de serviço e da revitalização de pistas existentes, em um projeto iniciado no primeiro semestre de 2013.
Os trabalhos do IPT incluíram o acompanhamento das obras
de terraplenagem e pavimentação asfáltica de pátios de estacionamento de aeronaves, além de recuperação do trecho
central da pista principal. Cuidou-se também de observar os
requisitos de aderência para pistas impostos pela Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC).
Uma característica das misturas definidas pelo IPT para as
obras em Guarulhos é a presença de cal na fórmula, alternativa de custo mais baixo e menor toxicidade em relação aos
tradicionais aditivos químicos empregados normalmente.

Para elaboração do composto, os técnicos da Seção de Geotecnia avaliaram especificações relativas à granulometria, o
chamado teor de ligante e a densidade da mistura.
Um novo contrato assinado em novembro de 2013 com a
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos
S. A. iniciou a prestação de serviços de apoio tecnológico
e acompanhamento da execução do controle tecnológico
do concreto utilizado na realização do pavimento rígido
dos Pátios K e J. Como a expertise da Seção de Geotecnia
está ligada à pavimentação asfáltica, a missão ficou com o
Laboratório de Materiais de Construção Civil (mais voltado à
análise de qualidade de materiais de construção civil).
Para viabilizar os trabalhos, foram instaladas duas usinas de
concreto no canteiro de obras do aeroporto, próximas à área
de construção do pátio de aeronaves, diferentemente das
usinas de asfalto, fora do aeroporto.
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Trabalhos do IPT incluíram o
acompanhamento das obras
de terraplenagem e pavimentação asfáltica de pátios de
estacionamento do aeroporto
Governador André Franco
Montoro
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Proteção individual: normas estabelecidas

41
O uso de EPIs é obrigatório nas indústrias e ajuda
a reduzir o número de acidentes de trabalho

Os chamados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),
que protegem os trabalhadores, são certificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que concede o “Certificado de Aprovação” antes da comercialização dos produtos.
Até 1992, os requisitos técnicos de EPIs eram verificados
unicamente pela Fundação Jorge Duprat de Figueiredo (Fundacentro), órgão pertencente ao MTE, que não dispunha de
todas as condições técnicas para realizar o trabalho.

Em 2013, o IPT forneceu cerca de 2.000 relatórios de ensaios,
o que corresponde a aproximadamente 1.800 certificações
de produtos e 25.000 ensaios em EPIs. Ainda para o MTE,
colaborou em um projeto de melhoria de EPIs em canaviais.

Em 1993, o MTE solicitou o apoio do IPT para estabelecer
normas técnicas e a possibilidade de realizar as análises necessárias para a certificação de calçados de segurança e de
luvas e vestimentas de proteção fabricadas em couros. Essa
missão ficou a cargo do Laboratório de Calçados e Produtos
de Proteção (LCPP). De acordo com os mais recentes dados do
governo federal, o Brasil teve 705.239 acidentes de trabalho
em 2012. Somente o Estado de São Paulo registrou 244.866.

O Instituto atua com todos os tipos de calçados de uso
profissional (de segurança, proteção, ocupacional, antiestáticos, condutivos, isolantes elétricos, para trabalhos com
motosserra, para bombeiros, para atividades sujeitas a riscos
químicos etc.), vestimentas e luvas de proteção contra riscos
mecânicos, químicos e térmicos (calor e chama, bombeiros,
soldadores, metal fundido e frio) e óculos de proteção.

Atualmente, o IPT participa de comissões de estudos do Comitê Brasileiro de Equipamentos de Proteção Individual (CB32) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

RELATÓRIO ANUAL | 2013

IPT E O MERCADO

Ajuda técnica para as micro e pequenas empresas
O Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena
Empresa (NT-MPE) realizou 189 atendimentos em 2013.
Foram divididos em: 121 atendimentos por intermédio do
Projeto Unidades Móveis (Prumo), 23 do Programa de Apoio
Tecnológico à Exportação (Progex), 16 do Gestão da Produção
(Gespro), 26 via Qualificação de Produtos para o Mercado Interno (Qualimint) e três do Produção Mais Limpa (Prolimp).
O Prumo e o Progex foram avaliados e os resultados foram
bem positivos. Das 46 empresas atendidas pelo Prumo e
entrevistadas presencialmente, 57 % informaram que houve
aumento de produtividade, um dado de extrema relevância.
Já 35 % tiveram diminuição de perdas em processo, 11 %
registraram diminuição de retrabalhos, 24 % diminuíram a
rejeição de lotes por clientes, 37 % aumentaram a carteira de
clientes, 26 % cresceram seus faturamentos e 70 % melhoraram o conhecimento técnico dos funcionários.
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Quanto ao Progex, das 12 empresas entrevistadas, 50 % conseguiram certificação após adequação de produto, 50 % informaram que o produto adequado era para um novo mercado
e 75 % responderam que o produto adequado pelo Progex é
exportado.
Em 2013, esses atendimentos tecnológicos contaram com
recursos financeiros do governo estadual, via orçamentos
destinados à “Inovação para Competitividade” e “Apoio
Tecnológico às Micro, Pequenas e Médias Empresas”. Foi assinado, em dezembro de 2013, convênio com a Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep) para ampliar os atendimentos
tecnológicos às micro, pequenas e médias empresas paulistas, no âmbito da rede paulista de extensão tecnológica do
Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec), do Governo Federal. Atualmente, as modalidades de atendimentos, apoiadas
pelas duas fontes de recursos financeiros são: Qualimint,
Prolimp e Gespro, além do Prumo e do Progex.
O Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena
Empresa (NT-MPE) do IPT é destinado à resolução de problemas técnicos de empresas, basicamente paulistas, por
meio de ações de extensão tecnológica e eventualmente de
desenvolvimento e inovações incrementais, no sentido de
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Atendimento tecnológico do setor de
plásticos a uma empresa para avaliação do processo produtivo

IPT E O MERCADO

torná-las cada vez mais competitivas e fortalecê-las para a
conquista de novos mercados, inclusive os internacionais. O
núcleo também é responsável pelo atendimento de empresas individuais, de Arranjo Produtivo Local (APL) e instaladas
em Parques Tecnológicos, de diversos setores industriais.

Laboratórios móveis
O Projeto Unidades Móveis oferece a facilidade de chegar às
empresas com um laboratório móvel, instalado em veículo
propriamente equipado.
São cinco linhas de atendimento - Couros e Calçados, Tratamento de Superfície, Plásticos, Borracha e Cerâmica -, cada
uma operada por um engenheiro e um técnico. Avalia-se in
loco o processo produtivo da empresa contratante, identificando, com o empresário, os principais problemas tecnológicos e colocando em prática um conjunto de correções e
modificações para obter resultados imediatos.
São contemplados no atendimento aspectos como a qualidade dos produtos, aumento de produtividade, redução
de custos e diminuição de refugos, contribuindo, assim,
para melhorar a competitividade da empresa. É realizada
uma série de ensaios e análises de matérias-primas e são
detectadas as deficiências em equipamentos da empresa,
em processos e no ferramental, ou falhas no treinamento de
recursos humanos.
A partir do diagnóstico, são sugeridas modificações para
sanar os problemas e implementadas as soluções possíveis, com comprovação imediata dos resultados obtidos. O
atendimento é realizado dentro das próprias instalações das
empresas por um período de até dois dias.
O atendimento tecnológico do Prumo conta com recursos
não reembolsáveis da ordem de 90 %, cabendo à empresa
atendida uma contrapartida de aproximadamente 10 %.
Para as demais modalidades de atendimentos, são realizados orçamentos caso a caso, ficando a proporção de desembolso de até 90 % para o governo e no mínimo de 10 % para
o empresário atendido.
Os laboratórios móveis do IPT vão até as empresas realizar ensaios in loco para diagnosticar problemas e implementar melhoria de
processos e produtos
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OLHO NO FUTURO
Um instituto de pesquisas em tecnologia tem
como obrigação apostar. É preciso avaliar o que
o futuro necessita, antecipar desejos e necessidades, investir para ser recompensado lá na
frente, enxergar potencial. Os projetos demonstrados nesta seção são grandes em números,
investimentos, resultados... e ambição.
O acordo do IPT com a Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) nasceu projeto-piloto, mas já deu o que falar.
Além disso, dedicação à obtenção de uma rota
metalúrgica alternativa ao Silício Grau Solar
aponta para uma busca mundial. Em estruturas pesadas, o investimento permite atender
à demanda crescente das indústrias. E os dois
mais novos laboratórios – de Bionanomanufatura e de Estruturas Leves – são certeiros ao
atingir áreas de enorme potencial no Brasil.
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Elo forte entre Embrapii e IPT
Em 2013 o Governo Federal criou oficialmente a Embrapii
(Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), em
uma ação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em parceria com a Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e com o apoio da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep). A Embrapii (que foi lançada em 2012 como
ação piloto) tem o objetivo de fomentar projetos de cooperação entre empresas nacionais e instituições de pesquisa
e desenvolvimento (P&D) para a geração de produtos e
processos inovadores.
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Foram escolhidas três instituições de pesquisa do País
para desenvolver projetos com a participação da iniciativa
privada: o IPT, o INT (Instituto Nacional de Tecnologia) no Rio
de Janeiro e o Senai / Cimatec (Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia) na Bahia. Os recursos para cada projeto
são divididos entre a Embrapii (1/3 do total), instituição de
pesquisa e empresa privada.
O IPT está credenciado para desenvolver projetos de PD&I
nas áreas de biotecnologia, nanotecnologia, microtecnologia
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e novos materiais: metálicos, poliméricos e cerâmicos. O INT
atua nas áreas de energia e saúde. E o Cimatec, em automação e manufatura.
Totalizando R$ 25,2 milhões, 11 contratos foram assinados
em 2013 entre IPT e empresas, alguns deles em eventos com
a presença de empresários e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado.
Destaca-se que um terço desses recursos é proveniente do
Governo do Estado para o desenvolvimento das pesquisas.

Os projetos em desenvolvimento englobam os setores: químico, higiene pessoal / perfumaria / cosméticos, complexo
da saúde, automobilístico e construção civil. Multidisciplinares, envolveram três centros tecnológicos do IPT em todas as
áreas do credenciamento. Os parceiros do IPT nessa iniciativa são: Iharabras Indústrias Químicas, Elekeiroz, Natura,
TheraSkin, InterCement, Ibramed, Angelus, Yamá, O Boticário,
Mahle e Itehpec. Entre os projetos está o de “platarforma
tecnológica de nanoencapsulação”, da Itehpec.
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O IPT garante desenvolvimento de projetos por corpo
técnico capacitado e em
infraestrutura laboratorial
com tecnologia avançada
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Novos projetos
A procura de empresas pelo IPT acontece, claro, com base em
vantagens. O Instituto oferece algumas das mais importantes ferramentas para adesão ao financiamento proposto
pela Embrapii. O IPT garante desenvolvimento de projetos
por corpo técnico capacitado e em infraestrutura laboratorial com tecnologia avançada. Os projetos são feitos sob medida para as empresas, da pesquisa laboratorial até a fase de
escalonamento de processos e produção de protótipos, e as
ações são comandadas por uma equipe multidisciplinar e
com experiência em projetos para a indústria.
Em relação à propriedade intelectual resultante dos projetos
de PD&I, são assinados acordos de confidencialidade entre
as partes desde o início da negociação do estudo. A propriedade intelectual resultante do projeto é compartilhada entre IPT e empresa parceira, que tem garantia de exploração
comercial exclusiva da tecnologia desenvolvida.
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Para a nova etapa da parceria IPT e Embrapii, o Instituto
teve de selecionar um tema e escolheu “materiais de alto
desempenho”.

Vantagens da parceria Embrapii e IPT
Incentivo à inovação
• Fomento à pesquisa nas empresas com recursos
não reembolsáveis
• Compartilhamento do risco do PD&I entre empresas,
IPT e Embrapii
• Diferenciação da empresa no mercado com a aplicação de bionanomanufatura
Agilidade
A análise dos projetos é feita no IPT
Flexibilidade

• Projetos de qualquer porte podem ser contratados
• Os projetos podem atender única empresa ou podem ser negociados por um grupo de empresas

• Desenvolvimento de projetos que serão aplicados
a diferentes mercados
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Capacitação IPT
• Projetos desenvolvidos por corpo técnico capacitado
e em infraestrutura única no país.
• Projetos sob medida para as empresas, da pesquisa
laboratorial até a fase de escalonamento de processos
e produção de protótipos
• Equipe multidisciplinar experiente em projetos para
a indústria
Propriedade intelectual

• Garantia de sigilo desde a negociação do projeto
• Cotitularidade entre a empresa e o IPT na propriedade intelectual resultante do projeto

• Garantia para a empresa de exploração da tecnologia desenvolvida

OLHO NO FUTURO
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Equipamento utilizado para microusinagem de dispositivos e moldes empregados
em vários setores da indústria

Diretrizes gerais
Áreas
Os projetos da Ação IPT-Embrapii envolveram em 2013
as áreas de:

• Biotecnologia
• Nanotecnologia
• Microtecnologia
• Novos Materiais – metálicos, poliméricos e cerâmicos
Execução
A execução dos projetos é de responsabilidade do IPT
Aporte de recursos
O custeio do projeto é compartilhado entre a Empresa,
a Embrapii e o IPT. A participação da empresa se dá

pelo aporte de recurso financeiro, variável de acordo
com os critérios de seleção de projeto

Critérios de seleção de projeto
A seleção e a alocação de recursos nos projetos são
orientadas pelos seguintes critérios:
Inovação
Potencial de geração de conhecimento
Desafio
Gargalo tecnológico a ser vencido
Valor
Resultado potencial do projeto para a empresa e o IPT
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Em busca do Silício Grau Solar
Desenvolver um processo metalúrgico alternativo de obtenção de silício de alta pureza, denominado Silício Grau Solar
(SiGS), foi um dos projetos desenvolvidos pelo Laboratório de
Processos Metalúrgicos (LPM) do IPT em 2013. Esse material é
empregado na produção de células solares fotovoltaicas, que
convertem energia solar em energia elétrica. Quanto mais
puro for o Silício Grau Solar mais eficiente será esta célula.
Desde o final da década de 1980, o IPT se dedica ao refino
de silício. Sua atuação pode ser dividida em três fases: na primeira foram feitos estudos de refino do silício grau metalúrgico; na segunda buscou-se o desenvolvimento do processo
de controle de refino de silício, visando à obtenção do material em grau químico (para aplicação na indústria de silicones); finalmente, na terceira fase, em andamento, objetiva-se
a obtenção do Silício Grau Solar pela rota metalúrgica.
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Até o final da década de 1990, o Silício Grau Solar era subproduto gerado durante a produção do Silício de Grau Eletrônico
(SiGE), caracterizado pela altíssima pureza (99,9999999 %)
e empregado na produção de circuitos integrados. Com o
acentuado crescimento da demanda por Silício Grau Solar,
em decorrência da expansão do mercado da energia solar
fotovoltaica, surgiu a necessidade de desenvolver um silício
destinado a essa indústria e independente da indústria de
fabricação de SiGE.
São duas as rotas possíveis para obtenção desse tipo de
silício: a própria rota de obtenção de SiGE, denominada rota
química (na qual se concentram várias empresas produtoras
em busca de um processo menos custoso), e a rota metalúrgica, que permitiria obter o Silício Grau Solar com menor
custo, diretamente a partir do Silício de Grau Metalúrgico,
que é um produto com mais impurezas (99 % - 99,5 %),
aplicado principalmente na produção de ligas de alumínio.
Em resumo, menor custo na produção do Silício Grau Solar
via rota metalúrgica.
No IPT está em fase final de desenvolvimento de uma rota
metalúrgica alternativa para obtenção do SiGS. Essa é uma
solução perseguida por empresas, universidades e institutos
no mundo todo.
Na rota metalúrgica, o desafio é muito mais técnico que
econômico, já que as operações envolvidas na purificação
do silício, como fusão, solidificação controlada, refino piro e
hidrometalúrgico, são muito mais próximas do que é dominado hoje pelas indústrias brasileiras produtoras de silício
grau metalúrgico, o que facilita sua adaptação. Além disso, o
IPT tem experiência em purificação de silício.
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Na rota metalúrgica de obtenção de silício solar
alcançou-se uma pureza superior a 99,999 %. Em 2013,
o consumo desse material na indústria solar fotovoltaica foi superior a 200.000 t, o que representa um
mercado de aproximadamente US$ 5 bilhões

Impactos esperados
O crescimento da demanda de Silício Grau Solar é decorrente da necessidade de substituição de energias baseadas em
combustíveis fósseis por energias mais limpas e renováveis,
no sentido do cumprimento de metas de redução das emissões de dióxido de carbono. O mercado de energia solar fotovoltaica tem crescido, em média, em taxas superiores a 40 %
ao ano nos últimos dez anos. O custo deste tipo de energia
ainda é elevado, mas vem caindo rapidamente nos últimos
anos. E, de acordo com as previsões, entre 2020 e 2030, terá
custos competitivos com as fontes tradicionais de energia.
Como principal matéria-prima para fabricação das células
solares, o silício acompanha o forte crescimento da demanda. Em 2013, o consumo desse material na indústria solar
fotovoltaica foi superior a 200 mil t, o que representa um
mercado de aproximadamente US$ 5 bilhões.

Desafios tecnológicos
Na rota metalúrgica de obtenção de silício solar, já foram alcançados resultados expressivos. Obteve-se pureza superior
a 99,999 %. O maior desafio do projeto é a integração das
diversas etapas de processamento, de forma a constituírem
uma rota que se mostre viável do ponto de vista técnico
e econômico. Para tanto, foram investigados diferentes
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métodos de purificação em cada uma das etapas de processamento.

Um forno pioneiro

O IPT submeteu a proposta de projeto, com duração de três
anos, ao Funtec / BNDES (Fundo de Tecnologia do BNDES),
tendo como parceira a Minasligas - Companhia Ferroligas
Minas Gerais, a qual aportou aproximadamente 10 % dos
recursos necessários para realização do projeto. Do Funtec o
projeto teve apoio financeiro no valor de R$ 11,6 milhões.

Para chegar ao Silício Grau Solar, o IPT inaugurou em 2012
seu novo forno de solidificação direcional. O equipamento,
indispensável para o desenvolvimento do projeto, foi adquirido da Alemanha com investimento de R$ 1,43 milhão. Com
o novo forno, os pesquisadores do Laboratório de Processos
Metalúrgicos (LPM) estão produzindo lingotes de silício que
em seguida são cortados, dando origem às lâminas que
compõem as placas fotovoltaicas. Dessa forma, é possível
avaliar o desempenho do material produzido.

Principal parceiro do projeto, a Minasligas produz e comercializa ferro silício 75 % e silício metálico, com capacidade
para produzir anualmente cerca de 60.000 t de ferro silício
75 % e 20.000 t de silício metalúrgico.
O IPT conta ainda com apoio de universidades e centros de
pesquisa com capacitação na avaliação das propriedades
físicas de células produzidas com o silício purificado, sendo
o principal colaborador o Laboratório de Microeletrônica da
Universidade de São Paulo.

Resistividade

O forno de solidificação direcional é o primeiro no Brasil
e na América do Sul da nova geração tecnológica. O forno
disponível no IPT tem a capacidade de produzir lingotes
de até 90 kg, simulando a produção de blocos de silício
obtidos na indústria.
Com o forno em operação, é possível avaliar a qualidade do
silício para ajustar o processo de purificação, pois os teores
de impurezas do Silício Grau Solar devem ser menores do
que dez ppm (partes por milhão).
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É bio, nano e manufatura... e contratos para o IPT
Em agosto de 2012, o IPT concretizou um investimento de
ponta ao entregar o primeiro laboratório de Bionanomanufatura do hemisfério sul. Entre 2008 e 2013, o Governo do
Estado investiu R$ 49,5 milhões nesse laboratório, e os investimentos continuam. Uma “aposta”, assim mesmo, entre
aspas, já que não se tratava de uma jogada de sorte. Era, sim,
uma preparação para um futuro que se mostrava promissor.
Um ano depois isso foi comprovado.
Com 12 contratos firmados com a iniciativa privada, o Instituto conseguiu inserir São Paulo, e o Brasil, na área de inovação em materiais com dimensões centenas ou milhares
de vezes menores que a espessura de um fio de cabelo (em
alguns casos as medidas chegam a nanômetros – daí parte
do nome do laboratório -, unidades equivalentes à bilionésima parte de um metro).
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São contratos com empresas como a Natura (que atua no
mercado de cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal – dois
contratos), InterCement (“braço” para negócios de cimento
do Grupo Camargo Corrêa), Iharabras Indústrias Químicas
(que tem uma linha de produtos para culturas agrícolas e
para o controle de pragas domésticas, como fungicidas e
herbicidas), Elekeiroz (produtora de intermediários químicos
de uso industrial), Theraskin (indústria farmacêutica – dois
contratos), Instituto de Tecnologia e Estudos de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (braço tecnológico da associação brasileira do setor) e Angelus (pequena empresa que
desenvolve soluções em produtos odontológicos).
Com a biotecnologia, o IPT desenvolve produtos e processos com organismos vivos. A nanotecnologia tem foco em
novos materiais e na microencapsulação de componentes
químicos, como no caso de cosméticos e farmacêuticos. A
microtecnologia é, como o nome indica, a produção de dispositivos de tamanho micro para processos bio e nano, além
de atuar em temas multidisciplinares como os biossensores,
que integram essas áreas, entre outras. Já a metrologia traz
para o contexto a capacidade de avaliar os microdispositivos
até a escala nano, usando diversos processos de medição de
alto desempenho.
As áreas como biotecnologia e microtecnologia são de
extrema importância para o desenvolvimento das indústrias
frente às exigências estabelecidas para o desenvolvimento
sustentável. A indústria hoje enfrenta o desafio de reduzir
o uso da energia, de procurar matérias-primas adequadas,
de preferência renováveis, e preservar o meio ambiente, sem
deixar de lado a competitividade.
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Competências
A infraestrutura do prédio de bionanomanufatura está
disponível para o trabalho com materiais inorgânicos, como
a sílica e a prata para uso biológico, e materiais orgânicos,
como os nanocarreadores para a indústria farmacêutica.
Equipamento de spray dryer (para a conversão de soluções
em materiais particulados secos), homogeneizador de alta
pressão, reatores automatizados e sistema de eletrofiação
para produção de nanofibras são alguns dos recursos presentes na nova unidade.

OLHO NO FUTURO
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Sistema Multissensor de Metrotomografia, utilizado para deteção e análise de defeitos
em peças e mecanismos complexos feitos em materiais metálicos e não metálicos

As linhas de atuação do laboratório de Bionanomanufatura
estão baseadas na adaptação de processos às necessidades
da pesquisa. A atuação do Instituto pode colaborar para
resolver gargalos em diversas etapas do processo industrial,
incluindo o isolamento e a seleção de micro-organismos, a
modificação genética, as condições de cultivo, a operação de
biorreatores e o escalonamento. A infraestrutura disponível
para as pesquisas em biotecnologia permite a manipulação
de micro-organismos das classes 1 e 2, bioprospecção, testes
de citotoxicidade, biorreatores com capacidade de 0,7 L a

100 L, monitoramento de biodegradação e caracterização de
biomoléculas, entre outros.
Embora a metrologia seja parte do dia a dia de pesquisadores, as atividades de metrologia multissensor tridimensional
são incipientes no Brasil e têm uma gama de aplicações que
vai desde o setor automotivo até o biomédico. O Laboratório
de Micromanufatura (LMI) conta com uma área de micrometrologia tridimensional e metrotomografia que presta serviços e apoia pesquisas de diversas áreas do Instituto, enquan-
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to a área de microusinagem funciona principalmente como
suporte ao laboratório de microfluídica para a fabricação de
dispositivos e componentes.

Por dentro do novo
Além de projetos voltados a clientes, o IPT investe em iniciativas de seus pesquisadores. Alguns exemplos do que o IPT
produz nos laboratórios:

• Borracha em pó: obtenção de borracha em pó em-
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pregando a técnica de spray drying, ou secagem por
aspersão. O objetivo da pesquisa é desenvolver uma
rota química de produção a partir do látex sintético
para aplicação da matéria-prima como modificadora
de propriedades em materiais e colaborar com soluções para preencher uma lacuna tecnológica pouco
explorada no mundo. O foco do projeto é a aplicação
da borracha em pó para aumentar a resistência ao
impacto dos plásticos, mas poderá ser também uma
alternativa viável para as indústrias como aditivo em
tintas especiais ou modificador de impacto em concreto ou pisos, por exemplo.

• Plástico biodegradável: os polímeros biodegradáveis

apresentam-se como uma alternativa ambientalmente correta para a sociedade, uma vez que, além de biodegradáveis, são produzidos a partir de matérias-primas renováveis como açúcares e resíduos industriais.
Podem ser utilizados na confecção de embalagens e
materiais descartáveis e até mesmo para a preparação
de micro e nanocápsulas controlada de fármacos.

• Microdispositivos: protótipo usando microdispositi-

vos para produzir nano-encapsulado para tratamento
de hanseníase. A construção de um protótipo baseado em microfluídica (capacidade de mover, separar,
misturar, bombear e controlar diminutas quantidades
de líquidos ou gases em sistemas miniaturizados
que possuam canais, cavidades, bombas, válvulas e
sensores) serve para a produção dos fármacos. Poderá
ser aplicado em diversas áreas além da farmacêutica,
como agricultura, alimentos, cosméticos ou tintas, empregando outros princípios ativos e ampliando o leque
de possibilidades para esta tecnologia inovadora.
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Detalhe do biorreator de células utilizado no
processo de fatores de coagulação sanguínea
aplicados no desenvolvimento de fármacos
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Investimentos em estruturas pesadas
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Os novos desenvolvimentos industriais, especialmente de truques ferroviários, têm sido avaliados em ensaios projetados pelo Laboratório de Equipamentos Mecânicos e Estruturas (Leme)

Os investimentos realizados pelo Governo do Estado no
Laboratório de Equipamentos Mecânicos e Estruturas (Leme)
do IPT, tanto na infraestrutura quanto na aquisição de equipamentos, ampliaram suas possibilidades e permitem, hoje,
atender à demanda crescente das indústrias que utilizam
estruturas pesadas.
Devido à sua importância na matriz de transporte brasileira e ao crescimento experimentado nos últimos anos, a
indústria ferroviária tem demandado apoio técnico do IPT
especialmente quanto às condições de segurança e produtividade, por meio de análises laboratoriais, monitoramento
contínuo da operação e proposição de soluções de melhoria.
Os novos desenvolvimentos industriais, especialmente
de truques ferroviários, têm sido avaliados em ensaios
projetados pelo Leme, com a utilização da infraestrutura
laboratorial e da capacidade de instrumentação, calibração e realização de ensaios em campo. A instrumentação
completa de um trem de carga (com sensores como rodeiros
instrumentados, acelerômetros, extensômetros, potenciômetros, sistemas de localização referenciados e sistemas de

aquisição de sinal) permite avaliar as condições de operação
da ferrovia e suas consequências na vida dos componentes
da composição.
O monitoramento da saúde estrutural constitui foco de
atenção do Leme e sua aplicação em estruturas pesadas resultou no investimento em sistemas de medição de tensões
por sensores de fibra óptica, que facilitam a instalação de
grandes quantidades de sensores sem as restrições de cabeamento dos sensores convencionais. Como a utilização de
qualquer sensor pressupõe a disponibilidade de energia, o
IPT investe em projetos de coleta de energia (energy harvesting), cujo objetivo é facilitar a implantação de sistemas para
monitoramento de saúde estrutural, beneficiando, assim, as
indústrias que fabricam e utilizam estruturas pesadas.

Investimento
Em dezembro de 2013, o IPT concluiu as obras do prédio da
nova área de ensaios de estruturas pesadas do Leme para
apoio tecnológico às indústrias que utilizam estruturas de
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grande porte, principalmente à Petrobras, na exploração e
produção de petróleo da camada pré-sal. Para a indústria de
petróleo, o laboratório realizará ensaios estáticos e dinâmicos de fadiga em estruturas e equipamentos de grande porte, aplicados em elementos de ancoragem de plataformas
offshore, risers, umbilicais, dutos flexíveis, rígidos etc.
Grande parte do total de R$ 21,7 milhões, para a montagem
da área de ensaios de grandes estruturas, envolve novos
investimentos: a Petrobras está participando do projeto com
R$ 8,6 milhões para a compra de equipamentos e o Governo
do Estado investiu R$ 8,5 milhões para a construção do prédio no campus do IPT, totalizando R$ 17,1 milhões. Os outros
R$ 4,6 milhões envolvem investimentos já feitos em equipamentos, com recursos provenientes da Finep (Financiadora
de Estudos e Projetos, do Governo Federal) e de empresas
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A capacitação laboratorial
e técnica permite a rea
lização de ensaios estáticos e
dinâmicos em equipamentos
e estruturas de grande porte,
tanto em laboratório quanto
em campo como, por exemplo, truque ferroviário, engate
ferroviário e vagão
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privadas do setor de mecânica pesada interessadas nas
novas capacitações laboratoriais.
Os investimentos foram necessários tendo em vista que a
lâmina d’água, na exploração em alto mar, especialmente
no caso do pré-sal, pode passar de 3.000 m. O aumento da
lâmina d’água implica mais esforços sobre as linhas de
ancoragem e demais estruturas offshore, com cargas de
ruptura que podem chegar a 2.000 tf (toneladas força). Os
ensaios viabilizados pelos investimentos realizados pelo
IPT vão apoiar as empresas do setor no desenvolvimento e
qualificação dos novos produtos.
O prédio da nova área de ensaios de estruturas pesadas será
equipado com um sistema de ensaios de elementos de
ancoragem, para cargas estáticas de até 2.600 tf, a maior do

OLHO NO FUTURO

Brasil no gênero. Somente nessa bancada o investimento é
de R$ 8,6 milhões. Para que todos esses sistemas de ensaios
possam operar, a nova área de ensaios será equipada com
infraestrutura adequada, incluindo cabine primária com
2.000 kVA (kilovoltampere), sistema de geração de potência
hidráulica para 1.200 L/min a 210 bar de pressão e sistema
de distribuição hidráulica (hard line), para alimentação dos
atuadores hidráulicos, instalado em 250 m de canaletas no
piso, com 2,2 m de profundidade e 1 m de largura.

O que é o Laboratório de Equipamentos
Mecânicos e Estruturas (Leme)
Oferece soluções tecnológicas aos setores petrolífero, ferroviário e automotivo, nas áreas de modelamento, simulação,
validação de modelos, monitoramento de saúde estrutural,

análise de vida em fadiga e qualificação de produtos e componentes. A capacitação laboratorial e técnica permite a realização de ensaios estáticos e dinâmicos em equipamentos e
estruturas de grande porte, tanto em laboratório quanto em
campo, tais como:

• Umbilicais, risers, ganchos KS, amarras, tubos rígidos,
cabos flexíveis, molas para atuadores hidráulicos,
mangotes flutuantes e submarinos
• Truque ferroviário, engate ferroviário e vagão
• Composição ferroviária - instrumentação completa
de um trem de carga com sensores como rodeiros
instrumentados, acelerômetros, extensômetros, potenciômetros, sistemas de localização referenciados e
sistemas de aquisição de sinal
• Cabinas de veículos, suspensão de caminhão e feixe
de molas
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Perfil de esforços medidos pelo rodeiro instrumentado em ensaio de campo

RELATÓRIO ANUAL | 2013

OLHO NO FUTURO

De leve, na vanguarda da inovação
O Brasil ganha, em 2014, o mais moderno centro de pesquisas do hemisfério sul para desenvolvimento das chamadas
“estruturas leves”, componentes feitos a partir de materiais
compósitos, principalmente aqueles baseados em fibra de
carbono, assim como de materiais metálicos por meio de
processos diferenciados, tais como solda por atrito e conformação superplástica. É o Laboratório de Estruturas Leves
(LEL) do IPT, no Parque Tecnológico de São José dos Campos,
no Vale do Paraíba.
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Com área de 4.500 m2², o novo LEL teve investimentos de R$
46,7 milhões, R$ 27,6 milhões do BNDES, R$ 10,8 milhões do
próprio Governo do Estado (sendo R$ 2,4 milhões via Fapesp,
R$ 5,9 milhões por meio de contrapartida do IPT para recursos humanos, infraestrutura de apoio, logística e materiais
dos projetos de pesquisa e R$ 2,5 milhões da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
do Estado, via convênio com a Prefeitura de São José dos
Campos para reforma do galpão que abriga o laboratório) e
R$ 8,3 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep),
órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia do
governo federal.
Com um arranjo de equipamentos que foi concebido junto
com a Embraer – é o único no hemisfério sul com esse leque
de competências -, o laboratório teve em 2013 um ano de estruturação final para sua inauguração em 2014. Foi montado
e adequado para receber equipamentos. A Automatic Tape
Laying, por exemplo, chegou dos Estados Unidos ao Brasil no
fim de 2012 e foi instalada no LEL em 2013. Ela fabrica peças
planas ou com pequena curvatura, utilizando materiais
compósitos. As peças podem ter dimensões de até 4 m de
largura e 12 m de comprimento.
Uma sala limpa (área de 1.600 m2 com controle de temperatura, umidade e partículas) foi instalada. Mais: pesquisadores do IPT participaram, em junho, de um workshop sobre
compósitos e materiais leves para aplicações industriais na
sede da Fapesp. Organizado pelo IPT e pelo Instituto Fraunhofer-Gesellschaft, da Alemanha, o evento teve o objetivo
de discutir experiências e estreitar o relacionamento entre o
Fraunhofer e o LEL.
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O Laboratório de Estruturas Leves (LEL) é o mais moderno centro de pesquisas do hemisfério sul
para desenvolvimento das chamadas “estruturas leves”, componentes feitos a partir de materiais
compósitos, principalmente aqueles baseados em fibra de carbono, assim como de materiais metálicos por meio de processos diferenciados, tais como solda por atrito e conformação superplástica
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Infraestrutura interna
A infraestrutura laboratorial do LEL estará preparada para
atuar em todas as etapas do desenvolvimento de estruturas
leves: projeto, modelagem, simulação, produção experimental, medições e ensaios. Todos os resultados são realimentados para refinamento do projeto.
Uma das máquinas de ponta do LEL é a Fiber Placement, que
garante repetibilidade e confiabilidade, reduz o tempo de

fabricação e o peso do produto devido aos materiais utilizados. Tem múltiplos eixos de movimentação comandados
por computador, em sincronia com os processos realizados
automaticamente, conforme programação. Pode produzir
superfícies côncavas, convexas e planas. Para alcançar as
características desejadas para cada produto, são especificados o tipo de fita, concentração de fibras e resina que serão
depositadas em camadas (lâminas) para dar a espessura e
resistência desejadas. A equipe do LEL realizou treinamento
para operar a Fiber Placement, em Ohio, Estados Unidos.
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Máquina de soldagem por atrito de peças metálicas por fricção
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Áreas de pesquisa
Estruturas metálicas avançadas
Objetivos:
• Desenvolvimento de processos de união para redução de peso: soldagem por atrito (FSW), juntas coladas
por adesivos, novos prendedores mecânicos;
• Desenvolvimento de processos avançados de conformação: Superplástica (SPF) e Creep Age Forming;
• Caracterização micrográfica e mecânica de corpos
de prova (resistência, vida em fadiga);
• Modelagem de juntas (FEM);
• Modelagem de processos de conformação (FEM);
• Aplicação e análise desses processos na fabricação
de estruturas de forma integrada.
Desenvolvimento dos processos de laminação automatizados em estruturas leves
Objetivos:
• Desenvolver conhecimento tecnológico em processos de laminação automatizados de compósitos, tais
como Automatic Tape Laying, Fiber Placement;
• Aplicar tecnologias selecionadas em estruturas usuais para avaliar avanços;
• Desenvolver documentos técnicos passíveis de serem utilizados em futuros projetos;
• Avaliar metodologias, softwares e equipamentos
para processos de laminação automatizados.

Instituições financiadoras

A infraestrutura laboratorial do LEL estará preparada para atuar em todas as etapas do desenvolvimento de estruturas leves: projeto, modelagem,
simulação, produção experimental, medições e
ensaios . Acima, máquina de deposição de fitas

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES);
• Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP);
• Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP);
• Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo (SDECTI);
• Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
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INTERNACIONAL
O IPT se orgulha de desenvolver projetos no
exterior. As próximas páginas relatam experiências exitosas de pesquisadores do Instituto
na Europa e na América Central. Felizmente, são
iniciativas que ganharam reconhecimento por
onde passaram e puderam levar um pouco da
expertise “ipeteana” além-fronteiras. E, claro,
que agregaram ainda mais experiência às equipes envolvidas.
A troca de informações entre pesquisadores
brasileiros e estrangeiros, não poderia ser diferente, tende sempre a ser exitosa. E êxito em
pesquisa nunca é demais.

INTERNACIONAL

IPT também na Costa Rica

COSTA RICA
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Na Costa Rica, a matriz energética baseia-se essencialmente na hidroeletricidade. Nos períodos de poucas
chuvas, a produção de energia é suplementada por usinas termoelétricas movidas a óleo combustível

A matriz energética da Costa Rica baseia-se essencialmente
na hidroeletricidade, sendo que a abundância de água e o
relevo do país determinaram a escolha por este tipo de geração de energia. No entanto, nos períodos em que ocorrem
os grandes picos de consumo e, principalmente, nos meses
de baixa precipitação pluviométrica, a produção de energia
por meio de usinas hidrelétricas é suplementada por usinas
termoelétricas movidas a óleo combustível.
Em 2013, o Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresa de energia da Costa Rica, contratou a empresa suíça de
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instrumentação Endress+Hauser para projeto, fornecimento,
instalação e operacionalização de um grande conjunto de
sistemas de medição estática e dinâmica dos volumes de
combustíveis líquidos (diesel e bunker) consumidos em quatro plantas termoelétricas de sua propriedade. Para validar
os resultados desse empreendimento, o IPT foi contratado
pela empresa (que conhecia o trabalho do Instituto via sua
subsidiária brasileira) para realizar a inspeção e a avaliação
da confiabilidade metrológica dos sistemas de medição instalados, de acordo com os requisitos definidos pelas normas
internacionais da American Petroleum Institute (API) e da

INTERNACIONAL

International Organization of Legal Metrology (OIML). Essas
normas preveem como devem ser instalados, calibrados e
operados os sistemas de medição desse tipo.
Para isso, os pesquisadores do IPT verificaram as instalações,
configurações, calibrações e condições de operação dos
medidores mássicos e dos sensores / transmissores de temperatura e de pressão dos sistemas de medição dinâmica,
as configurações dos computadores de vazão e a integração
entre esses equipamentos. Foram também verificados os sistemas de medição estática por tanques cilíndricos verticais

baseados em medidores de nível de óleo por radar e computadores de vazão.
O projeto realizado pelo IPT forneceu ao cliente informações
metrológicas e a credibilidade de que os sistemas de medição atendem aos requisitos normativos, tornando-se uma
poderosa ferramenta para a implantação de um sistema de
garantia da confiabilidade das medições dos combustíveis
utilizados pela empresa de eletricidade costarriquenha, o
que dá mais tranquilidade na relação entre consumidor e o
fornecedor de combustíveis.
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O IPT validou os resultados de instalação e a avaliação da confiabilidade metrológica dos sistemas de medição
instalados em plantas termoelétricas de propriedade do Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
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INTERNACIONAL

Nanomar, nanotecnologia contra a corrosão

Nanoparticulas carregadas com inibidores de
corrosao utilizadas na preparacao de tintas
destinadas à aplicação offshore
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Iniciativas internacionais buscam uma nova geração de
revestimentos orgânicos que combinem a capacidade anticorrosiva com propriedades anti-incrustantes para aplicações em estruturas offshore (em alto mar). Esse é o objetivo
central do projeto Nanomar, que tem a participação do IPT.
Financiado pelo Seventh Framework Programme for Research FP7, principal programa de financiamento da União
Europeia para iniciativas de Pesquisa e Desenvolvimento, o
Nanomar foi iniciado em maio de 2012, sob a coordenação
da Universidade de Aveiro (Portugal), e avançou em 2013.
Além do IPT e da instituição portuguesa, dois órgãos participam do projeto: o Max Planck Society (MPIKG, Alemanha)
e o Institute of Crystallography (IC RAS / Rússia). O impacto
esperado do projeto é justamente contribuir para o estabelecimento de novas colaborações internacionais de pesquisas entre os dois componentes da Comunidade Europeia, o
Brasil e a Rússia.
O foco dos estudos está concentrado nos revestimentos
com capacidade para liberação controlada de inibidores de
corrosão e de agentes biocidas (para reduzir a proliferação
de cracas, por exemplo) a partir de recipientes nanoestruturados, os chamados nanoconteiners, em zonas danificadas
de estruturas como plataformas de petróleo e estruturas de
aerogeradores de usinas eólicas. O IPT é o responsável pelas
atividades de incorporação das nanopartículas em tintas,
aplicação nos corpos de provas e ensaios de desempenho
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Ensaios de desempenho em campo no Projeto
Nanomar são feitos pelo IPT no laboratório flutuante montado na cidade de São Sebastião

em campo realizados no laboratório flutuante, situado em
São Sebastião, no litoral norte do Estado de São Paulo, operado pelo Laboratório de Corrosão e Proteção.
O tema ganhou em 2013 o reforço do evento “Nanotecnologia contra a Corrosão”, realizado no campus do IPT. Quatro
pesquisadores da Universidade de Aveiro apresentaram
as competências e as linhas de pesquisa que estão sendo
desenvolvidas no âmbito do projeto. Foram abordados
também os efeitos de produtos químicos lançados no meio
ambiente, em indivíduos, populações e comunidades de
organismos. Um dos exemplos citados foi sobre as fórmulas
atuais de protetores solares que contêm nanopartículas de
prata e zinco. Segundo pesquisadores, é preciso saber o que
acontece com esses novos materiais após um usuário tomar
banho: ele permanece livre, agregado ou associado com algum material biológico? São análises que ainda estão sendo
pesquisadas e discutidas.

INTERNACIONAL

Um prêmio para a internet do futuro
O ano de 2013 marcou uma importante premiação para o
Centro de Tecnologia da Informação, Automação e Mobilidade (Ciam) do IPT. Artigo dos pesquisadores Mario Miyake
e Alessandro Santiago foi um dos quatro ganhadores do
prêmio Melhores Artigos na Conferência Ibero-Americana
WWW / Internet. O trabalho “Adicionando Valor em Instalações de Pesquisa Experimental para a Internet do Futuro:
Requisitos, Lacunas e Recomendações” garantiu espaço em
edição especial do Journal of Applied Computing Research.
O artigo é fruto da parceria com a Comunidade Europeia
no Projeto MyFyre. O IPT é o representante latino-americano
neste projeto e o artigo premiado consolida os principais
resultados, apontando alternativas mundiais para melhor
explorar os mecanismos de teste de tecnologias no futuro
da internet.
Aumentar a exploração de ambientes de testes, identificar as necessidades de padronização e expandir as redes
internacionais para atender às instalações experimentais
da internet do futuro são os principais objetivos do MyFire.
Ao lado do IPT, participam desta rede multidisciplinar de
cooperação comunidades de pesquisas de quatro países
europeus e mais três do chamado grupo econômico BRIC
– além do Brasil (com o IPT), Rússia, China e Índia. O evento
de premiação foi organizado pela Associação Internacional
para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Iadis,
na sigla em inglês).

Projeto Viajeo
O MyFire é um programa financiado pelo FP7, principal instrumento da Comunidade Europeia para financiar projetos
de pesquisa e desenvolvimento. Outro projeto financiado
pelo FP7, de que o IPT participa, é o Viajeo, que consiste em
uma plataforma computacional aberta com o objetivo de
proporcionar o compartilhamento e a troca de informações
consolidadas sobre transporte em grandes cidades, permitindo a boa gestão e o suporte a uma variedade de serviços
públicos. A partir dos resultados do projeto Viajeo, o grupo
participou de uma nova proposta no FP7 para envolver novos aspectos de mobilidade urbana. A proposta foi uma das
vencedoras e foi intitulada de Viajeo PLUS.
Assim, o Viajeo PLUS procura identificar as melhores soluções para a mobilidade urbana inovadora e verde na Europa,
América Latina, China e Cingapura. Busca também facilitar
a adoção dessas soluções em diferentes cidades dos países
parceiros do projeto.

Plataforma aberta
Tráfego

Gerenciamento e operações

•Planejamento do transporte
público
•Benefícios para o planejamento ambiental

•Controle e gerenciamento do
tráfego urbano
•Operações de transporte
público
•Operações da frota de táxis

Rede para
Troca de
Dados
Geração da informação

Divulgação da informação

•Informações de trânsito em
tempo real
•Rotas dinâmicas
• Informações sobre transporte
público
•Reservas e pagamento
•Planejamento do trajeto entre
os modais

•Painéis do sistema em ônibus e metrôs, nas paradas de
ônibus e interconexões
• Sistema de navegação
embarcado
•Informações disponíveis em
telefones celulares e internet
para oferecer suporte sobre o
trajeto entre os meios
de transporte

Cidades Demo

O projeto irá integrar a plataforma aberta com componentes
locais e demonstrar sua aplicação em quatro cidades: Atenas,
São Paulo, Pequim e Xangai. Acima, o conceito ilustrado

Além de incentivar a colaboração entre as cidades e para
as iniciativas de cooperação, organiza mostras interativas,
reuniões e workshops para permitir que as partes interessadas possam ganhar experiência em soluções inovadoras e
trocar conhecimentos e informações. Ao lado de organismos
internacionais, empresas da iniciativa privada estão incorporadas ao projeto.
A participação do IPT no projeto vem da experiência adquirida com a aplicação de Sistemas de Transportes Inteligentes
(ITS, na sigla em inglês) à gestão dos transportes em rodovias paulistas, em um projeto desenvolvido conjuntamente
com a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São
Paulo (Artesp).
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IMPACTO NA
SOCIEDADE
O IPT vem investindo fortemente na medição
de seu impacto na sociedade. É tarefa árdua,
mas não impossível. Há anos o Instituto se dedica a projetos que afetam diretamente a sociedade, que influem no cotidiano da população.
Mas como demonstrar isso numericamente,
com escala, com dados?
O ano de 2013 foi pródigo em parcerias do IPT
que causaram impacto na população paulista
e brasileira. Os dados e informações das próximas páginas são alguns exemplos do trabalho
em campo, solucionando problemas, avaliando,
aprimorando indicadores, melhorando o dia a
dia das pessoas. É mais qualidade de vida, olho
aberto no impacto ambiental.

IMPACTO NA SOCIEDADE

Rodoanel norte: condições das moradias

70

Está programada para 2016 a entrega do trecho norte do
Rodoanel Mario Covas, completando o anel viário que circunda a capital do Estado. Será a última parte da mega obra,
interligada aos trechos leste (ainda em obras, com previsão
de entrega para 2014) e oeste, desde a Avenida Raimundo
Pereira de Magalhães, em Pirituba, até a Rodovia Presidente
Dutra. A etapa norte tem 43,9 km de obras subdivididas em
lotes que atravessam os municípios de São Paulo, Guarulhos
e Arujá. E nestas cidades, claro, hoje há gente vivendo, há
moradias que podem ser afetadas.
Por meio do Centro Tecnológico de Obras de Infraestrutura
(CT-Obras), o IPT foi contratado para produzir um levantamento individual de cada moradia situada nas áreas do
trecho norte do Rodoanel. Missão dada, missão cumprida.
Foram obtidos dados e informações como a reconstituição
da planta baixa simplificada de arquitetura, a identificação, localização e mapeamento das principais anomalias
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estruturais nas partes visíveis das edificações, as condições
construtivas gerais e o respectivo estado de conservação.
As anomalias preexistentes foram registradas detalhadamente para cada dependência do imóvel de forma gráfica e
descritiva. E obtendo-se a totalidade dos dados foi possível
elaborar um banco de dados inédito.
O projeto foi lançado em abril de 2013, mas o trabalho dos
pesquisadores do IPT começou em julho. De meados de 2013
até março de 2014, foram avaliadas praticamente as 1.400
edificações previstas na proposta de trabalho. No momento,
estima-se que o total de edificações inspecionadas sejam
elevadas para 1.800.
Além de registrar a condição estrutural do imóvel antes
do início das obras, o trabalho serve como referência para
inferências futuras relacionadas a uma eventual evolução
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O IPT produziu um levantamento individual
de cada moradia situada nas áreas do trecho
norte do Rodoanel. De meados de 2013 até março de 2014, foram avaliadas 1.400 edificações
previstas na proposta de trabalho. Estima-se
que o total de edificações inspecionadas sejam
elevadas para 1.800

das anomalias previamente registradas, assim como para
detectar novas ocorrências.

Motivos da avaliação
O trecho norte do Rodoanel prevê acesso à rodovia Fernão
Dias, além de se ligar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. A obra deverá aliviar o tráfego na marginal do Tietê,
desviando os veículos que partem de Minas Gerais, Vale do
Paraíba e Rio de Janeiro com destino à região oeste do Estado, dando acesso a rodovias importantes como Anhanguera,
Bandeirantes, Castello Branco e Raposo Tavares.

Quanto às peculiaridades geológicas, o empreendimento está em uma região com subsolo de extensos maciços
rochosos, característica que obrigou a construção de trechos
em túneis, cujas escavações precisaram de técnicas que utilizam materiais explosivos. Aí está um fator importante de
instabilidade para as moradias próximas às obras. A maioria
das edificações tem problemas, agravados pela topografia
adversa dos terrenos e pela falta de infraestrutura urbana e
de controle do uso e ocupação do solo.

Ao longo do traçado, a obra enfrenta dificuldades tanto do
ponto de vista geológico-topográfico quanto do social, por
conta dos numerosos núcleos suburbanos constituídos por
habitações populares e densamente ocupados.

Por ser uma região sem um sistema eficiente de captação e
drenagem das chuvas, o terreno que serve de base para as
edificações é susceptível a problemas de resistência, principalmente em épocas de aguaceiro intenso.

RELATÓRIO ANUAL | 2013

IMPACTO NA SOCIEDADE

São Bernardo e seus indicadores ambientais
Em 21 de novembro de 2011, foi promulgada, em São Bernardo do Campo, lei que dispõe sobre a Política Municipal de
Meio Ambiente. Entre os instrumentos indicados na legislação está prevista a elaboração do Relatório de Qualidade
Ambiental, com o objetivo de avaliar a situação do ambiente
na cidade, por meio de indicadores. Sendo assim, a Prefeitura de São Bernardo procurou o Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas (Cetae) do IPT para o desenvolvimento
de um projeto destinado a obter compreensão integrada da
situação ambiental do município, situado na Região Metropolitana de São Paulo.
O projeto teve duração de dez meses, com início em maio
de 2012 e término em março de 2013. Com a utilização de
indicadores-chave, foi possível estabelecer prioridades nas
ações ambientais. Ao todo, 143 indicadores foram seleciona-

dos para medir fatores como urbanização, lançamento de
efluentes, emissões atmosféricas, disposição de resíduos,
exposição do solo, qualidade da água, mobilidade urbana,
consequências aos ecossistemas e à saúde pública e ações a
tomar. Todos indicadores foram organizados em um banco
de dados espaciais, que permite a obtenção da informação
por bairro. O estudo permitirá, ano a ano, formar e monitorar a base de conhecimento ambiental de São Bernardo do
Campo. Complementarmente, pretende-se utilizar o sistema
como ferramenta de avaliação do desempenho da gestão
ambiental, aferindo a evolução das respostas institucionais
e aprimorando a capacidade efetiva e coerente das demandas externas, de modo a empreender ações que melhorem
continuamente os níveis de qualidade de vida, tendo como
meta o equilíbrio com o ambiente local e regional.
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Distribuição espacial, por
bairro, do indicador referente
à cobertura vegetal
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Capa do Relatório da
Qualidade Ambiental de
São Bernardo do Campo

O estudo, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de São
Bernardo do Campo, teve como base os princípios do Projeto
Global Environment Outlook - Perspectivas do Ambiente
Global (GEO), do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma), que desde 1995 avalia continuamente o
estado do ambiente no mundo, continentes, países e regiões,
comunicando, por meio de informes periódicos, os resultados aos governos e às organizações da sociedade.
A partir de 2002, o Projeto GEO incluiu uma nova vertente,
adaptada às especificidades locais, denominada GEO Cidades, que constitui referência básica para o desenvolvimento,
em municípios, do processo de avaliação e elaboração de
relatórios ambientais.
Como o nome da iniciativa aponta, a Avaliação Ambiental
Integrada (AAI) implica a análise integrada dos fenômenos
urbano-ambientais. Além disso, ajuda na identificação de
temas que representem as principais questões a tratar no
processo e a correspondente seleção de indicadores que favoreçam uma compreensão objetiva por parte dos tomadores de decisão e da população.

Atualmente, o modelo do Projeto GEO apoia-se na Força
Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta (FPEIR), estrutura de análise que facilita o estudo das múltiplas formas de
interação humana com o ambiente, no contexto municipal.
Estabelecidos os temas de interesse, foi possível selecionar os indicadores ambientais mais relevantes para cada
um deles, sendo assim definida uma matriz preliminar de
indicadores ambientais. Em seguida, visando à otimização
do processo, essa matriz foi discutida no âmbito das secretarias municipais. Nessa etapa, indicadores foram alterados,
excluídos e acrescentados, gerando a matriz final.
A matriz final do sistema contém 143 indicadores ambientais, dos quais 13 são de Força Motriz, 24 de Pressão, 26 de
Estado, 16 de Impacto e 64 de Resposta. A coleta de dados
para esses indicadores teve como ano de referência 2012. Os
dados obtidos foram tratados e analisados para elaboração
do Relatório de Qualidade Ambiental do Município de São
Bernardo em formato e linguagem acessíveis não só aos
tomadores de decisão, mas também à população em geral.
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Cuidando da arborização urbana de São Carlos
Técnicos e pesquisadores do Laboratório de Preservação de
Madeiras e Biodeterioração de Materiais (LPB) do IPT realizaram, em setembro de 2013, a inspeção de 616 árvores localizadas na creche e nas principais avenidas dos campi 1 e 2 da
Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos. O objetivo
era avaliar as condições biológicas e o risco de queda das árvores, além de apresentar as medidas de manejo adequadas.
As árvores analisadas foram selecionadas e marcadas pela
Superintendência de Gestão Ambiental da USP, abrangendo
as áreas de maior fluxo de pedestres e veículos. Para chegar
ao diagnóstico, utilizou-se a “Tecnologia IPT para Inspeção de
Árvores”, método IPT que tem pedido de patente.
A análise externa das árvores consistiu na identificação
botânica, dendrometria (como, por exemplo, altura total
da árvore e diâmetro do tronco), condições de entorno que
interferem no seu crescimento, fitossanidade (ocorrência de
organismos xilófagos, como cupins e fungos) e estado geral
(defeitos e doenças).
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As análises internas das árvores para verificação de apodrecimento e ataque de cupins foram realizadas com equipamento não destrutivo (penetrógrafo). Na análise de risco de
queda das árvores considerou-se os atributos críticos relacionados à condição biológica observadas na análise externa
e interna e conceitos de biomecânica - área de ciência que
reúne os conhecimentos de biologia e engenharia.
Em 135 árvores (21,9 %) os técnicos do IPT sugeriram a
remoção imediata de 111 (18 %) delas, das quais 28 com risco
iminente de queda. Em 245 (39,8 %) exemplares foram sugeridas podas de ramos com risco de queda, que poderiam
também causar graves acidentes. Em 390 (63,3 %) foram observados procedimentos inadequados de poda, sendo sugerida a adoção de melhorias nas práticas de manejo; apenas
32 (5,2 %) não apresentaram necessidades de manejo.
Quando avaliados somente os dados dos sistemas de raízes,
78 árvores (12,7 %) encontravam-se com raiz dobrada /
envelopada, 30 % delas associadas à ocorrência de barreiras
físicas; caracterizadas pela ocorrência de elementos urbanos
como passeios, guias, canteiros, instalações subterrâneas e
caixas de inspeção, que interferem no desenvolvimento e
distribuição do sistema de raízes, afetando a estabilidade
mecânica da árvore.
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Técnicos e pesquisadores do IPT inspecionaram
616 árvores nas principais avenidas da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos. Acima,
exemplar da espécie guapuruvu
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Quanto ao estado geral dos caules, foram encontradas 154
árvores com feridas (25 %), das quais 133 (86,4 %) apresentaram apodrecimento; e 66 (10,7 %) com grandes cavidades. Do
total de árvores analisadas, 461 (75 %) apresentaram organismos xilófagos (cupins e fungos apodrecedores).

Também foram encontrados nos campi exemplares de espécies protegidas, presentes na lista oficial de flora ameaçada
de extinção, como mogno, pau-brasil e pinheiro-do-paraná.
Ao final dos trabalhos os técnicos do IPT sugeriram uma
série de medidas, entre as quais:

• Diagnóstico e análise de risco de queda das árvores
não inspecionadas neste primeiro trabalho;

• Elaboração de um plano de manejo dos campi para

melhoria da arborização e maximização dos serviços
ambientais como biodiversidade e conforto térmico;
• Implementação de software de gestão da arborização, que permita o cadastro das árvores e controle por
inspeções periódicas, como o ARBIO – sistema desenvolvido pelo IPT;
• Inspeção detalhada das árvores notáveis e em extinção, inclusive com a utilização de tomografia para
registro e acompanhamento dos processos de deterioração interna.

Manejo

Nº de árvores (%)

Ramos

186 (30,2)

Biodeterioração

148 (24,0)

1ª ramificação

19 (3,1)

Inclinação do fuste

11 (1,8)

Monitoramento

Os pesquisadores avaliaram as condições
biológicas e risco de queda e sugeriram
medidas de manejo adequadas. Acima,
uso do penetrógrafo

Poda

Identificação das árvores
As árvores identificadas pertenciam a 21 famílias, 48 gêneros e no mínimo 57 espécies. Apesar dessa quantidade de
famílias, gêneros e de espécies, o estudo indicou uma baixa
diversidade biológica, já que predominavam a família Fabaceae, o gênero Caesalpinia (pau-ferro e pau-brasil) e 33 % da
arborização composta por apenas uma espécie, a sibipiruna.
Das 605 árvores identificadas, 406 são nativas (67,1 %).
Dentre estas, sibipiruna e ipê-roxo foram as mais abundantes, seguidas pelo pau-ferro e mogno. Em meio às espécies
exóticas, eucalipto e pinheiro foram as mais representativas,
seguidas pelo flamboyant e grevilha.

Limpeza

386 (62,7)

Emergencial

201 (32,6)

Correção

55 (8,9)

Levantamento

7 (1,1)

Adequação

6 (1)

Imediata

111 (18,0)

Não imediata

24 (3,9)

Remoção

Recomendações sobre as 616
árvores inspecionadas
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Obras: alerta para falhas técnicas
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Mapa com a indicação da posição do nível d’água
no terreno considerando as medidas efetuadas nas
datas de realização das sondagens

É cada vez mais comum o IPT ser chamado para oferecer relatórios técnicos a empresas e órgãos públicos de outros Estados. Foi o que aconteceu durante a construção do edifício
sede do Tribunal Regional do Trabalho, em Vitória, no Espírito
Santo. Com a obra paralisada por suspeitas de problemas
construtivos e inadequação do projeto a seu uso final, coube
ao IPT avaliar a capacidade de carga das fundações e dos carregamentos acidentais (decorrentes da ocupação do prédio,
com arquivos especiais, cofres etc.) atuantes na estrutura,
com o objetivo de estabelecer alternativas tendo em vista o
estaqueamento e as contenções já executadas no terreno.
Foram realizadas vistorias de campo, ensaios de integridade nos elementos de fundação, estudo dos projetos e
memoriais de cálculo da estrutura e das fundações, além
de análise das soluções técnicas existentes para a continuidade dos trabalhos. As informações obtidas ao longo do
projeto apontaram que a investigação geológico-geotécnica
realizada não permitia a clara identificação da superfície do
maciço rochoso local e que o terreno apresentava grande
variabilidade de resistências do solo, com nível de água
muito próximo à superfície. Além disso, os carregamentos
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acidentais adotados no projeto estrutural não consideravam
cargas específicas decorrentes da utilização.
Os técnicos do IPT detectaram diversos desvios construtivos e alterações no estaqueamento da obra, tais como
desalinhamento das armaduras, alteração na quantidade e
comprimento das barras de aço longitudinais, ausência de
estribos, excentricidades e desaprumos das estacas acima
dos limites aceitáveis. O estaqueamento executado não
atendia plenamente aos requisitos de segurança previstos
em norma técnica em relação à capacidade de carga geotécnica à compressão. A variabilidade do terreno, somada à
ausência de critérios de paralisação e às falhas executivas
já citadas, não conferia confiabilidade ao estaqueamento
executado. Reforçou-se, assim, a importância de se ter, em
especial em obras de grande porte, provas de carga conduzidas até o dobro da carga de trabalho prevista, em vários
elementos do estaqueamento, de maneira a se obter valores
representativos do comportamento do conjunto solo-estaca,
somadas a um acompanhamento contínuo da obra para
validação ou não dos projetos elaborados.
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Com os problemas encontrados, o IPT recomendou o descarte de parte das fundações já executadas e a elaboração de
um novo projeto, permitindo a conclusão das obras com a
segurança e o desempenho desejado.

Lições aprendidas com os
acidentes
Marcada pelo crescente desenvolvimento populacional e
econômico, a cidade de Campinas, no interior de São Paulo,
observou um grave acidente: parte de uma parede de contenção, executada no contorno de um terreno, havia desabado. Uma equipe do IPT acompanhou, em 2013, a remoção dos
escombros do local, coletando informações e materiais que
permitiram confrontar o que estava previsto no projeto com
o que fora efetivamente executado.
Acima, vista geral do desabamento de parte
da parede de contenção em Campinas
À esquerda, equipe do IPT inspecionando
segmentos de estacas

Em busca das causas que levaram ao colapso, foram analisados os resultados dos ensaios de investigação geotécnica, a
documentação relativa ao projeto das estruturas de contenção, as planilhas de controle tecnológico da execução dos
trabalhos e todos os demais documentos disponíveis.
A análise da documentação, somada aos resultados dos ensaios laboratoriais e às observações de campo, indicou que
os fatores que levaram ao colapso parcial da parede foram:

• A não formação adequada dos bulbos dos tirantes

de ancoragem da parede, gerada por problemas durante a fase de injeção;
• A heterogeneidade do subsolo local, a classificação
tátil visual imprecisa das sondagens e a simplificação
do modelo adotado de distribuição das tensões horizontais, agravada pela adoção de parâmetros de alta
resistência para as diferentes camadas do subsolo;
• A provável elevação do nível d´água local, em decorrência de vazamentos da rede de abastecimento
próxima à parede.
Sequência do provável mecanismo de
colapso da contenção
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Monitoramento na Usina de Porto Primavera

Trabalhos de monitoramento
das encostas marginais do reservatório de Porto Primavera
têm previsão de prosseguimento até 2016

78

O monitoramento de erosões em margens de reservatório é
um tema recente e tem se desenvolvido, de forma positiva e
promissora, em decorrência das leis e diretrizes da política
nacional de meio ambiente vigentes no país. Este é um dos
trabalhos que o IPT, em parceria com a Companhia Energética do Estado de São Paulo (Cesp), desenvolve, há mais de
uma década, nas encostas marginais do reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, na cidade de Porto
Primavera, localizada na divisa dos Estados de São Paulo e
Mato Grosso do Sul. O projeto surgiu em decorrência das
exigências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), nas diferentes fases
de licenciamento ambiental deste empreendimento.
O monitoramento do IPT foi iniciado antes que o reservatório tivesse seu enchimento parcial de primeira etapa,
em novembro de 1998, quando o nível d’água do lago foi
elevado para a cota de 253 m. Após esta etapa, o Instituto
efetuou duas campanhas de monitoramento. Os resultados
e observações levaram ao desenvolvimento do plano de
monitoramento de 300 pontos de controle, acompanhados
sistematicamente, seguindo um procedimento metodológico inovador, cuja finalidade foi fornecer subsídios para
compreender o comportamento das encostas frente aos
processos erosivos impostos pelo lago.
Entre os documentos produzidos, destacam-se o mapa de
prognóstico de recuos e o mapa de risco, capazes de auxiliar
no planejamento de ações e no desenvolvimento de políticas
de preservação e recuperação ambiental nos entornos do
reservatório da hidrelétrica. Depois de cinco anos do enchimento do reservatório, foi efetuada a análise final do com-
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portamento das encostas marginais do reservatório de Porto
Primavera, encerrando o ciclo de monitoramento determinado pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis).
Além das margens do reservatório, o programa de monitoramento se estendeu para jusante da barragem, devido às
modificações impostas na dinâmica fluvial do rio Paraná
decorrentes da implantação do empreendimento. O trabalho
foi realizado entre 2000 e 2006, compreendendo também
uma metodologia inovadora e pioneira no país.
A análise e a identificação de modificações à jusante de
barragens auxiliam o planejamento de ações e programas
de gerenciamento dos impactos devido à construção de
grandes obras, além de contribuir com programas de preservação ambiental.
A análise dos problemas de erosão em margens de reservatórios deu origem a uma pesquisa elaborada com a Cesp e
recursos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), intitulada “Estudo de alternativas de proteção para o controle
de erosão nas margens da UHE Sergio Motta (Porto Primavera)”, cujos resultados finais foram apresentados em 2012.
O monitoramento continuou por todo o ano de 2013 e os
resultados confirmam os prognósticos efetuados, o que
permitiu alterar sua periodicidade anual para uma periodicidade trienal, sem perda da confiabilidade dos resultados.
Os trabalhos de monitoramento das encostas marginais do
reservatório de Porto Primavera têm previsão de prosseguimento até 2016, com a parceria IPT– Cesp.
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Livros didáticos com qualidade garantida
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) procurou o Laboratório de Papel e Celulose do IPT para firmar uma
parceria visando ao controle da qualidade física de obras didáticas destinadas aos estudantes da rede pública de ensino brasileira. São, assim, 15 anos completos de parceria, sem interrupção.

Imagens retiradas do site: www.sxc.hu

Durante esse tempo, o FNDE ampliou o universo do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), passando a atender todos os
anos do ensino fundamental e do ensino médio. Além disso, passou a entregar materiais didáticos especiais, como os destinados à comunidade indígena, aos alunos com deficiência auditiva e aos alunos com deficiência visual, além de dicionários e
livros didáticos de língua estrangeira (inglês e espanhol).
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O Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) e o IPT trabalham
juntos no controle da qualidade física de
obras didáticas destinadas aos estudantes da rede pública de ensino brasileira

Em 2013, foram distribuídos mais de 132 milhões de livros
do PNLD (em 2014, serão distribuídos mais de 137 milhões
para 79.423 escolas). Nove categorias de programas do FNDE
foram atendidas pelo IPT:

• Programa Nacional do Livro Didático, nas categorias: Ensino Fundamental; Ensino Médio; Dicionários;
Educação de Jovens e Adultos; Alfabetização na Idade
Certa e Obras Complementares.
• Programa Nacional Biblioteca da Escola nas categorias: Aluno; Professor; Periódicos; Temático.

O IPT atua na verificação da conformidade das obras adquiridas pelo FNDE em relação a itens especificados em editais
e no controle da qualidade física do material, assim como
sempre que há necessidade de conhecimentos técnicos
específicos. Mantém um acervo de dados referentes aos
serviços realizados, o que permite ao FNDE acompanhar a
evolução da qualidade física das obras analisadas.
Procedimentos elaborados pelo LPC para análise das obras
do FNDE serviram de base para as normas ABNT NBR 14869
– Tecnologia gráfica – Parte 2: Livros didáticos e ABNT NBR
15201 – Tecnologia gráfica: Livros- Classificação de defeitos de
impressão e pós-impressão e métodos de ensaio.
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Remediar solo e água subterrânea contaminados
A contaminação ambiental por compostos organoclorados é
uma das mais impactantes do mundo. Estes compostos são
recalcitrantes e se acumulam no ambiente, o que dificulta
a degradação. Os processos de remediação de áreas contaminadas por estes compostos podem ser altamente dispendiosos e até mesmo ineficazes. No Estado de São Paulo e em
outras regiões do Brasil, tem-se muitas áeras contaminadas
por hexaclociclohexano (HCH), um organoclorado que foi
utilizado como pesticida. Um local intitulado “Rua Cápua”,
na cidade de Santo André, é um caso de área contaminada
por hexaclociclohexando pertencente ao Departamento de
Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE), uma
contaminação que aguarda solução há cerca de 30 anos.
Após quatro anos de trabalho, o IPT finalizou em 2013, via
Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas (Cetae), um
projeto em parceria com o DAEE para a avaliação de rotas
tecnológicas capazes de reduzir a massa de hexaclociclohexano existente na área de Santo André, com a finalidade de
restauração de seu uso.
Financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), o projeto, chamado “Desenvolvimento e Validação de Tecnologias de Remediação de Solo
e Água Subterrânea Contaminados com Organoclorados”,
testou cinco tecnologias contemporâneas de remediação
(tratamento químico por oxidação ou solubilização, nanorremediação, biorremediação, dessorção térmica e fitorremediação). A escolha da melhor alternativa foi condicionada ao
estudo aprofundado da área contaminada, incluindo desde
a caracterização físico-química dos contaminantes e sua
interação com o meio físico até o gerenciamento da área no
tocante à implementação, abrangendo a interação com o
meio socioeconômico.
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Com a unidade móvel é possível aplicar técnicas de
injeção de agentes de oxidação e redução, avaliando a
redução dos níveis iniciais de concentração de compostos
contaminantes presentes em solo e água subterrânea
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O desenvolvimento do projeto permitiu a elaboração do
Plano de Intervenção para a área. Permitiu também adquirir
capacitação para aplicação das cinco tecnologias contemporâneas para remediação. Tais tecnologias poderão ser
empregadas em outras áreas contaminadas com organoclorados existentes no Brasil e no exterior, bem como ampliar
os procedimentos metodológicos para a intervenção em
áreas contaminadas.
A partir das rotas tecnológicas de nanorremediação, oxidação química e dessorção técnica foi possível desenvolver dois
modelos de utilidade, para os quais foram realizados depósitos de patente. A patente denominada Unidade Industrial de
Pequeno Porte gerou o Sistema Móvel para Desenvolvimento
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Unidade móvel do sistema de
tratamento de poluentes em
áreas contaminadas

de Testes Piloto de Injeção de Nanopartículas e Oxidantes Químicos em Áreas Contaminadas (SMTP): seu objetivo é aplicar técnicas de injeção de agentes de oxidação e / ou redução, avaliando a redução dos níveis iniciais de concentração de compostos
contaminantes presentes no solo e / ou água subterrânea. Dessa forma, verifica-se a eficiência da solução utilizada, considerando as propriedades dos contaminantes, a dispersão deles na área em estudo e as características do meio físico local.
A outra patente, denominada de Modelo Físico de Simulação de Dessorção Térmica In Situ, tem por objetivo simular o aquecimento em grandes amostras de solo, de modo a permitir prever os principais aspectos para a aplicação da técnica de dessorção térmica em campo (visando a sua aplicação na área ambiental para remediação de áreas contaminadas). Consiste em um
equipamento simulador do aquecimento em grandes amostras de solo.
As experiências, os questionamentos e as dificuldades vivenciadas pela equipe durante o desenvolvimento do projeto
permitiram a criação do “Guia de Elaboração de Planos de
Intervenção para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas”,
que apresentou os requisitos mínimos para a elaboração
de planos de intervenção para reabilitação de áreas contaminadas. Além disso, na concepção desse guia, o plano de
intervenção envolve e considera os critérios e conceitos do
gerenciamento de risco e as abordagens da teoria da decisão, dentro do princípio da tomada de decisão compartilhada e remediação sustentável.

O Guia de Elaboração de Planos de Intervenção para
o Gerenciamento de Áreas Contaminadas foi desenvolvido a partir das experiências, questionamentos
e dificuldades vivenciadas pela equipe durante o
desenvolvimento do projeto

A estratégia de divulgação dos resultados e transferência de
tecnologia envolveu a formação de recursos humanos com
níveis de mestrado e de doutorado, cursos de curta duração
de aperfeiçoamento, participação em eventos científicos,
publicação de artigos técnicos, construção de equipamentos,
depósitos de patentes e a elaboração de livro-guia sobre elaboração de planos de intervenção para áreas contaminadas.
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O mapa dos bens minerais do Estado
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Mapa da produção mineral
no Estado de São Paulo

O Estado de São Paulo tem o maior consumo de bens minerais do hemisfério sul do planeta. Em relação à produção,
é o terceiro maior do Brasil, com cerca de 200 milhões de
toneladas ao ano, movimentando US$ 1,5 bilhão. Tais fatos
mostram que a atividade é estratégica para o desenvolvimento social e econômico dos paulistas, em que se destaca o
fornecimento de insumos minerais para o setor habitacional
e de infraestrutura urbana.
Como parte de um estudo mais amplo sobre a indústria
mineral de São Paulo, a Seção de Recursos Minerais do
Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura (CT-Obras)
do IPT concluiu em 2013 uma primeira versão do Mapa
da Produção Mineral do Estado de São Paulo. Ele fornece
subsídios para ações de planejamento territorial de forma
a estimular investimentos tanto na mineração quanto na
cadeia produtiva que dela depende, além de contribuir para
o desenvolvimento sustentado do setor mineral. O trabalho
foi financiado pela Subsecretaria de Mineração da Secretaria
de Energia do Estado.
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As investigações do IPT, em parceria com o Departamento
Nacional da Produção Mineral (DNPM), identificaram 2.352
habilitações para minas em atividade produtiva no território
paulista em 2013. Há pelo menos 29 substâncias minerais
diferentes produzidas em São Paulo, reunidas em 13 grupamentos principais.
Os agregados de areia e rocha britada, empregados na indústria da construção civil, totalizam 72,5 % de todo o volume da
produção mineral paulista. Em cada 5 t de minério produzidos em minas do Estado (valor per capita), cerca de 3,5 t são
agregados de areia e brita para a construção civil e 1,5 t correspondem às demais substâncias minerais produzidas, em
que se destacam as produções de: calcário para cimento, cal
e corretivo agrícola; rocha fosfática para fertilizantes; argilas
para a indústria cerâmica; água mineral; e areia industrial
para moldes de fundição e fabricação de vidro.
Há ainda outras substâncias minerais produzidas (cerca de
5 % da produção total), destinadas para diversos segmentos
do parque industrial paulista.
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Demolir e construir
É possível aproveitar a sobra de construções e demolições?
Não se trata de um pequeno problema, como é de se imaginar diante da imensidão de prédios, casas, pontes, enfim,
estruturas que hoje definem o horizonte de cidades. De
todos os 5.565 municípios brasileiros, cerca de 50 têm Planos
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos definidos. Com as crescentes demandas ambientais, torna‑se fundamental o reaproveitamento dos chamados Resíduos de
Construção e Demolição (RCD). É neste ponto que o Instituto
vem atuando de maneira crescente.
Para promover a evolução tecnológica neste campo, o IPT
desenvolve fluxogramas de processamento do RCD, efetua
ensaios de caracterização química, mineralógica e físico-mecânica, auxilia na avaliação e escolha de novas tecnologias e
monitora o processamento em escala piloto e industrial.
Por conta desta expertise, os pesquisadores do Laboratório
de Materiais de Construção Civil do Centro de Tecnologias de
Obras de Infraestrutura foram chamados e concluíram em
2013 um trabalho que consistiu, inicialmente, no diagnóstico, gerenciamento e reciclagem de RCD na cidade de Novo
Horizonte (SP).

83

A elaboração de um panorama da legislação e aspectos técnicos referentes ao reaproveitamento do material permitiu
um diagnóstico do RCD na cidade. A caracterização dos produtos obtidos por duas rotas de reciclagem mais indicadas
levou a testes com o solo local, voltados à aplicação como
revestimento primário de vias.
Os resultados obtidos pelo Centro levaram à elaboração de
um plano de gerenciamento de RCD, para auxiliar o município na implementação de novas práticas de gestão para o
assunto. O Instituto recomendou a construção de uma usina
de reciclagem que empregue peneiramento com dois decks
e triagem do RCD, sem britagem.
Os pesquisadores perceberam neste estudo que a descontaminação do RCD é uma operação fundamental e que é
possível o uso desses materiais nas rodovias vicinais de terra, de baixo volume de tráfego. Posteriormente, foi realizado,
por meio do Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios
(Patem), treinamento da equipe em reciclagem de RCD e
a realização de um trecho experimental de revestimento
primário de via com o resíduo reciclado em misturas com o
solo local.

Nas fotos acima, processo de gerenciamento de
RCD que visa a capacitação técnica em
reciclagem em Novo Horizonte-SP
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Projetos de controle de erosão e inundação
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O IPT produziu um levantamento completo das ocorrências
de erosões e inundações no Estado de São Paulo. Desmatamento excessivo, práticas agrícolas inadequadas e falta
de planejamento no desenvolvimento dos centros urbanos
estão entre os fatores causadores desses tipos de problema.

superficial capaz de captar, conduzir e lançar adequadamente as águas pluviais e servidas.

A partir de um contrato como Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE), durante 12 meses os técnicos do IPT
fizeram visitas de campo para identificar processos erosivos
urbanos e rurais. Além disso, foi feita uma pré-seleção dos
municípios que sofrem com as inundações em área urbana.
Todas as informações foram compiladas em um banco de
dados. Em 326 cidades foram cadastrados 1.398 processos
erosivos nas áreas urbanas. Em linhas gerais, as Unidades de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), que abrangem Piracicaba / Capivari / Jundiaí, Turvo / Grande, Aguapeí,
Peixe e Pontal do Paranapanema, concentraram o maior
número dessas ocorrências.

O estudo do IPT observou que as inundações se apresentaram com ocorrência significativa no Estado de São Paulo.
Inúmeros municípios desenvolveram suas malhas urbanas
ao longo de cursos d’água e hoje, com o adensamento e
expansão dessas malhas, comunidades ficam expostas ao
risco. O crescimento desordenado e acelerado aumenta consideravelmente as consequências desses processos, ampliando prejuízos sociais e materiais. Das 645 cidades paulistas,
foram identificados 334 com ocorrência de processos de
inundação em área urbana, 52 % do total.

Dos 1.398 processos cadastrados, 949 foram classificados
como boçorocas (uma fenda, ruptura, orifício em forma de
tubo.) e 449 como ravinas (sulco profundo ocasionado pelo
escoamento da água). A predominância de boçorocas é forte
indício de que a forma de ocupação e disciplinamento da
drenagem do solo urbano tem propiciado o aparecimento
de erosões de grande porte.
No que se refere à erosão rural, foram identificadas 39.864
ocorrências em 593 municípios do Estado. Destas ocorrências, 30.004 foram classificados como boçorocas e 9.860
como ravinas.

Diferentes áreas
Os processos erosivos nas áreas rurais estão diretamente
relacionadas ao desmatamento e ao manejo inadequado do
solo sem praticas conservacionistas. Observa-se também a
ocorrência desses processos associados a obras viárias (rodovias, estradas e ferrovias) e outras formas modificadoras
do relevo (caminhos, carreadores, cercas etc.), que alteram a
dinâmica do escoamento superficial.
Já o desencadeamento de erosões nas áreas urbanas está relacionado à expansão descontrolada das cidades, a partir da
execução de loteamentos, conjuntos habitacionais ou outros
empreendimentos em locais não apropriados do ponto de
vista geotécnico. De modo geral, essa condição é agravada
pela deficiência ou inexistência de um sistema de drenagem
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Inundação: diagnóstico geral
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As medidas para controle das inundações podem ser do tipo
estruturais e não estruturais, medidas capazes de modificar
o sistema fluvial e de prevenção. Como essas intervenções
geralmente têm sido projetadas para solucionar problemas
locais, sugere o IPT que os projetos de controle contemplem
a bacia como um todo.

Histórico paulista
O IPT levou em consideração que as primeiras ocorrências
de erosões urbanas expressivas no Brasil foram identificadas
nas regiões sul e sudeste, há cerca de 60 anos no oeste de
São Paulo e há 40 anos no noroeste do Paraná. Este fato coincidiu com o ápice do processo de colonização e ocupação
dessas regiões, consequência do desmatamento intensivo

para plantio de café, algodão e amendoim e a instalação dos
núcleos urbanos ao longo das rodovias e ferrovias.
Dos processos erosivos decorrem impactos nos recursos
hídricos superficiais, como o assoreamento de rios, lagos
e reservatórios. No que diz respeito às inundações, com o
crescimento desordenado das cidades, áreas de risco, como
as várzeas inundáveis, acabaram sendo ocupadas, resultando em prejuízos humanos e materiais de grande monta.
A ausência de sistemas de drenagem compatíveis com o
crescimento urbano dos municípios tende a aumentar a frequência de ocorrência, a magnitude e o raio de alcance das
inundações. O projeto foi financiado pelo Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fehidro).
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Boçoroca causada pelo escoamento de águas pluviais na
região de Marilia / SP
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Mais e mais rodovias on-line
Uma equipe de 11 pesquisadores do Centro de Tecnologia da
Informação, Automação e Mobilidade (Ciam) do IPT desenvolveu um sistema de monitoramento e apoio à fiscalização das rodovias concessionadas do Estado de São Paulo,
sob o âmbito da Agência Reguladora de Transportes do
Estado (Artesp). Esse sistema, denominado Módulo de ITS
(Intelligent Transport System), possibilita o acesso on-line da
Agência às informações sobre os equipamentos e eventos
ocorridos nas rodovias.
O sistema começou a ser desenvolvido em 2007 e atualmente já está implantado em todas as concessionárias do Estado.
Durante o ano de 2013, o trabalho do IPT permitiu a implantação do módulo nas sete concessionárias que ainda não
estavam integradas ao sistema: Cart, Ecopistas, RodoAnel,
Rodovias do Tietê, Rota das Bandeiras, SPMar e ViaRondon.
O Módulo de ITS é composto por três grupos de informação:

• Os equipamentos que auxiliam na operação da ro-
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dovia (SCA / estações meteorológicas, painel de mensagens variáveis, call box, SAT / contadores de veículos,
câmeras, entre outros);

• As informações de eventos registrados pelos Centros
de Controle Operacional (CCOs) das concessionárias,
como acidentes, animais na pista, dados de ocorrências, panes mecânicas, via interditada etc.;

• Módulo de manutenção, que permite acompa-

nhamento da manutenção dos equipamentos ITS. O
módulo de manutenção foi desenvolvido e implementado em todas as concessionárias em 2013.

A grande dificuldade enfrentada pelos técnicos do IPT durante o processo foi conseguir a padronização das informações, pois cada concessionária dispunha de um sistema com
estrutura diferente e até de fabricantes diferentes. Portanto,
para cada concessionária adicionada ao sistema há uma
nova demanda para compatibilização dos dados armazenados. Outro ponto considerado é a preocupação quanto
ao desempenho, uma vez que, a cada nova concessionária
integrada no sistema, o volume de dados transmitidos aumenta. Dessa forma, houve a preocupação dos técnicos em
estruturar o sistema de modo a assegurar o cadastramento
de novas informações de acordo com a necessidade, sem a
perda de eficiência na funcionalidade.
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Embora tenha sido desenvolvido para as concessionárias
Artesp, o modelo do Módulo de ITS pode ser implantado em
concessionárias de outras agências reguladoras.

Trabalho premiado
O Salão de Inovação do 6 º Congresso Brasileiro de Rodovias
e Concessões – CBR&C 2009, realizado em Florianópolis,
Santa Catarina, premiou cinco trabalhos de excelência. Um
deles – “Metodologia de Avaliação de Sistemas ITS Baseada
em Normas de Governança com Ênfase na Qualidade do
Sistema de Arrecadação de Pedágio” – teve como autores
os pesquisadores Alessandro Santiago dos Santos e Antonio
Luiz Rigo, do Ciam, que trabalharam ao lado dos técnicos
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No Centro de Controle de Informação da Artesp, técnicos
analisam as condições das estradas em tempo real

Alex Saleta e Rui Gouveia, da Artesp. O artigo apresentou
uma metodologia criada para avaliar o ambiente das praças
de pedágio.
O objetivo é oferecer às concessionárias e ao poder público
informações que assegurem o melhoramento contínuo da
prestação de serviços. Além de introduzir técnicas de avaliação que consideram a adoção de melhores práticas, avalia
aspectos específicos de cada área, organizados em domínios
referentes ao plano institucional, às operações, à manutenção, à arrecadação e à infraestrutura. Foram duas semanas
de trabalho de campo e um mês nas conclusões.
Foram averiguadas situações específicas para saber se os
processos de uma praça de pedágio estão dentro dos pa-

drões de qualidade esperados. O IPT tem equipes que tratam
do plano institucional, avaliando todos os documentos
fornecidos pelas concessionárias, e equipes voltadas para o
plano de operação, analisando tanto os sistemas internos
das concessionárias quanto todos os dispositivos instalados
nas praças.
O IPT trabalha intensamente no segmento desde 2001,
quando participou do processo de implantação do sistema
Sem Parar, também oferecendo suporte tecnológico à Artesp.
A metodologia premiada em Florianópolis é uma consolidação da base de conhecimento dos trabalhos que estão
sendo realizados pelo IPT e Artesp na avaliação das praças
de pedágios de São Paulo, que pode ser aplicável a qualquer
concessão rodoviária do país.
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CDHU e IPT: minimizando riscos

Acima, vista aérea da CDHU - Fase II
À esquerda, posicionamento da sonda de
perfuração para instalação de poços de
monitoramento de gases
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Não é de hoje que o IPT participa de soluções de problemas
emergenciais. Desta vez, na cidade de Osasco, o Instituto foi
ao Conjunto Habitacional Osasco I, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), onde foram
detectados o acúmulo de gás metano e a presença de óleo
em fase livre no subsolo do terreno.

optando por sistema de exaustão passiva (sem a necessidade de bombas), muito mais barato e de manutenção muito
mais simples. Posteriormente, foi concluído que há necessidade de impedir o acúmulo de gás, projetando-se um tapete
drenante composto de brita, manta geotêxtil e uma camada
de argila impermeável na base.

Estudos realizados pelo IPT, por meio do Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas (LRAC) do Centro de Tecnologias
Ambientais e Energéticas (Cetae), mostraram que a existência de uma camada de resíduos no local realmente produz
gás metano em concentrações elevadas em toda a extensão
da área da Fase II do empreendimento, que ainda estava
em construção. Este fato levou à necessidade de desenvolvimento de um projeto de sistema de proteção contra possível
emanação de gás pela superfície do terreno e estudos para
viabilidade de extração de óleos contaminantes no solo.

Para os estudos de viabilidade de extração do óleo no subsolo foram efetuados ensaios pilotos em campo, análises
laboratoriais e simulações computacionais, visando definir
as características de toxicidade e mobilidade da pluma, de
modo a subsidiar a elaboração de um projeto de remediação
para a área.

Considerou-se inicialmente que uma boa parte dos riscos
foi eliminada pela implantação de edificações sobre pilotis
(colunas), o que permitiu descartar a necessidade de implementação de sistema de exaustão ativa (por bombas) do gás,
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Participaram deste projeto cerca de 20 profissionais, entre
engenheiros ambientais, geólogos e químicos. Todas as
atividades propostas e realizadas pautaram-se no histórico
de estudos realizados no terreno do empreendimento, assim
como nos pareceres técnicos da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb) – além do Termo de Referência
proposto pela CDHU para o trabalho.
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Gestão de riscos no ABC
Enchentes, áreas de risco, deslizamentos. Assuntos cada vez
mais corriqueiros no Brasil, essencialmente em anos com
chuvas atípicas. Assuntos que exigem planejamento, às
vezes de longo prazo, para contê-los. No final de 2012, o Laboratório de Riscos Ambientais do IPT e o Consórcio Intermunicipal Grande ABC assinaram um contrato para a elaboração
do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) nas cidades
de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santo André. As áreas
de inundação do município de São Caetano do Sul também
foram incluídas neste estudo.
O projeto, desenvolvido em 2013, ajudou no mapeamento
das áreas de risco indicadas pelas prefeituras e na concepção de intervenções estruturais para os setores de risco,
desde serviços de limpeza até obras de contenção de grande
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porte ou remoção de moradias, assim como a oferta de
treinamentos aos técnicos das prefeituras, a estimativa de
recursos financeiros de acordo com as obras propostas e
a indicação de ações não estruturais. Foram mapeadas 16
áreas em Rio Grande da Serra, 43 em Ribeirão Pires e 32 em
Santo André.
Em Santo André, foram contabilizadas 3.214 moradias em
áreas de risco mapeadas. A contagem das moradias foi realizada a partir das fotografias aéreas obtidas em helicóptero,
tomando-se como base os telhados das moradias, complementada pela verificação detalhada das residências.
Três cursos de Mapeamento de Áreas de Risco foram realizados para as equipes técnicas municipais, moradores de áreas
de risco e demais interessados nos municípios de Rio Grande
da Serra (15 alunos), Ribeirão Pires (71 alunos) e Santo André
(44 alunos), totalizando 130 participantes.
O trabalho teve início com a análise dos dados coletados
pelos pesquisadores ou os já existentes nas prefeituras, que
foram organizados e sistematizados por meio de mapas,
plantas e documentação fotográfica em um Sistema de
Informações Geográficas (SIG). Todos os dados dos planos
municipais estão integrados para a articulação de um Programa Regional de Redução de Riscos a Desastres Naturais,
que contempla as sete cidades integrantes do consórcio,
incluindo São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema e Mauá.
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Número de moradias por grau de risco

O Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR)
ajudou no mapeamento das áreas de risco
indicadas pelas prefeituras de Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra e Santo André
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Chame o Lara para situações de risco
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para averiguar a situação da estação após impacto de
			
								
corrida de massa (27 de fevereiro);
								
			
• Nos dias 24 e 25 de março foram realizadas vistorias
								
								
nas áreas de risco localizadas nos bairros Cota;
			
								
• No dia 18 de março foram realizadas vistorias no
								
			
bairro Pilões para avaliação da mudança de nível
								
								
vigente (O PPDC trabalha com quatro níveis de opera			
								
ção: Observação – Atenção – Alerta – Alerta Máximo.
• Vistoria em diversos trechos afetados por desliza								
			
No caso, Cubatão estava em Alerta e a equipe do IPT
mentos na serra entre os bairros de Boissucanga e
								
CidadefoiR1
- Baixo R2e- indicou
Médio o nívelR3vigente
- Alto R4
- Muito
alto		
chamada
para
Atenção);
Maresias (18 de março);
			
								

Cubatão:

São Sebastião:
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Vistoria do IPT e Defesa Civil do Estado na Estação de Tratamento de Água de Pilões
(Serra do Mar), atingida por um debris flow em fevereiro de 2013

								
								

Santos:
			

Região Metropolitana de São Paulo e às regiões de Sorocaba,
Vale do Paraíba, Campinas e Vale do Ribeira.

								

• Realização de vistoria em áreas de risco de rolamenFinalizada a primeira fase do projeto, que durou seis meto
e queda de blocos, visando a elaboração de ações
								
ses, mais 16 municípios foram incluídos nos estudos. Essa
preventivas de Defesa Civil (17 de abril).
segunda fase ainda está em andamento, com a produção de
			
relatórios técnicos e uma visita a ser realizada. Os municíEstes municípios fazem parte do Plano Preventivo e de
pios foram selecionados segundo critérios da Defesa Civil
Contingência do Governo do Estado. Cidades não cobertas
								
com base em levantamentos sobre as regiões com maior
pelo Plano também podem ser atendidas, como foi o caso de
								
incidência de deslizamentos e inundações.
Ribeirão Bonito, onde o trabalho dos técnicos do IPT foi realizado para subsidiar resposta ao Ministério Público do Estado
			
Durante o ano de 2013, ainda foram realizados seis cursos
de São Paulo (08 de abril de 2013).
de capacitação para gestão de áreas de risco de deslizamen								
tos. Aos profissionais da Defesa Civil das Subprefeituras da
Outro projeto desenvolvido pelo Lara ainda em 2013 foi o
cidade de São Paulo foram aplicados três cursos. Também foi
Mapeamento
de
áreas
de
alto
risco
e
muito
alto
risco
de
des								
feita capacitação nas cidades de Ribeirão Pires, Rio Grande
lizamentos e inundações em municípios selecionados pela
da Serra e Santana de Parnaíba.
Defesa Civil. Esses municípios, no total de 31, pertencem à
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NOVAS SOLUÇÕES
Anualmente o IPT financia, com recursos oriundos do Governo do Estado de São Paulo, atividades de seus laboratórios associadas à criação
de competências e melhoria de procedimentos,
processos e metodologias, a fim de viabilizar
novos negócios e a exploração de novos mercados a curto, médio ou longo prazo. São atividades alinhadas às diretrizes do planejamento
estratégico do Instituto e seus Centros.
Separados por categorias – Projetos de Centros,
Multidisciplinares, Modelagem Computacional
e Cooperação Internacional -, os projetos são
apresentados pelos pesquisadores e, se aprovados, recebem investimentos e total apoio. Os
resultados, conforme será apresentado adiante,
aparecem. E quem ganha é a inovação.

NOVAS SOLUÇÕES

A dureza das rochas
Projeto conduzido no Laboratório de Materiais de Construção Civil do CT-Obras do IPT resgatou resultados de ensaios
em rochas realizados nos últimos 15 anos para aplicações em
concreto, lastro de ferrovia e, principalmente, revestimentos
para auxílio na previsão da abrasividade de rochas em projetos de escavação de túneis.
Os ensaios e análises incluíram estudo petrográfico, de
massa específica, porosidade, resistência à compressão, dureza Knoop e desgaste Amsler. E, a partir dos resultados dos
ensaios, foram calculados parâmetros de abrasividade.
Conhecido o índice de abrasividade das rochas na área de
um projeto, pode-se estimar a dificuldade de perfuração, o
que auxilia principalmente na fase de pré-projeto, quando o
maciço rochoso ainda não teve suas características definidas
com o detalhamento adequado.
Rocha preparada para ficar com 0,03 mm de
espessura e permitir a luz atravessá-la
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Em segurança, é preciso ir fundo
A avaliação da segurança estrutural é uma atividade
importante na engenharia civil. Por meio dessa atividade
determina-se quando uma estrutura deve ser recuperada,
limitada sua utilização ou até mesmo interditada. Faz parte
dessa avaliação conhecer o projeto estrutural e o comportamento da armação durante sua utilização. No entanto, nem
sempre o projeto está disponível, assim como os registros do
controle tecnológico ou de fiscalização que assegurem que
tudo foi executado de acordo com o previsto. Nesses casos, é
necessária uma prospecção das armaduras em alguns locais
para conhecer ou verificar informações.
Em 2013 o IPT, por meio da Seção de Engenharia de Estruturas e da Seção de Geotecnia do Centro de Tecnologia de
Obras de Infraestrutura (CT-Obras), procurou avaliar técnicas
de prospecção de armadura em estruturas de concreto por
meio da realização de ensaios não destrutivos. Para tanto,
os pesquisadores utilizaram um GPR (Ground Pennetrating
Radar) que permite investigar o interior de uma estrutura de
concreto em diferentes profundidades (até 45 cm) por meio
da propagação de ondas eletromagnéticas.
Com os sinais do radar do GPR é possível detectar anomalias e, ao processar um conjunto de seções em um software
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Seção de radar observada na superfície de
um bloco de concreto com nove vergalhões de
diâmetros distintos, situados em diferentes
profundidades

como o Radan, pode-se obter um mapa em terceira dimensão com a disposição das armaduras.

NOVAS SOLUÇÕES

Materiais têxteis e a busca do limite de resistência
O termo geossintético é utilizado para descrever uma família de produtos sintéticos utilizados em geotecnia (área que
pesquisa e fiscaliza a interferência de infraestrutura construída pelo homem no solo ou em rocha). A seleção de qual
geossintético utilizar, para atender exigências de segurança
de obras, deve se basear em propriedades que “traduzam”
as condições técnicas a que serão submetidos. Além disso,
esses materiais devem apresentar vida útil compatível com
as construções em que serão aplicados.
Os geossintéticos podem se apresentar na forma de manta,
de uma tira ou estrutura tridimensional e são utilizados em
contato com o solo ou em outras aplicações da engenharia
civil e geotécnica. Cada material possui uma ou mais funções, sendo as sete principais: barreira, drenagem, filtração,
proteção, reforço, separação e controle superficial de erosão.
Para o caso dos geotêxteis (um tipo de material geossintético), algumas aplicações podem exigir que permaneçam
expostos à radiação ultravioleta por um longo período de
tempo. Tais situações são características de cada projeto e
devem ser simuladas em laboratório para que se possa antever o comportamento do material em sua vida útil.
Com o objetivo de determinar com mais precisão o tempo
de exposição e energia irradiada, técnicos do IPT submeteram estruturas geotêxteis à radiação ultravioleta, seguida de
esforço mecânico. O estudo, realizado em 2013, mostrou que
os materiais analisados apresentam estabilidade na queda
da resistência, além das 200h de exposição à radiação UV-A,
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Materiais geossintéticos devem apresentar vida útil
compatível com as construções em que serão aplicados

ou seja, tempo superior ao comumente adotado pelo mercado. Portanto, é recomendável realizar ensaios laboratoriais
para que o material selecionado possa desempenhar suas
funções ao longo de toda vida útil da obra.

Sensíveis ao toque

Ensaio de exposicão a radiação utravioleta

Outro estudo nessa área, este ainda em andamento, concentra-se na rugosidade dos têxteis, propriedade diretamente
associada ao conforto percebido do usuário e ao atrito que o
material irá gerar em casos de aplicações técnicas. Os técnicos do Centro de Têxteis Técnicos e Manufaturados (Cetim)
trabalham na elaboração de uma metodologia de avaliação
da rugosidade de têxteis para melhor entendimento do nível
de diferenciação de texturas perceptíveis ao toque humano.
Para isso, está sendo desenvolvida uma escala referencial de
substratos têxteis, cuja percepção deve apresentar variações
em intensidade sob fricção tátil da superfície, sendo os materiais ordenados em função do máximo e mínimo valores
atribuídos às sensações.
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Ruídos eletromagnéticos

Na câmera anecóica é possível fazer teste de antenas, radares e outros
equipamentos sem qualquer tipo de interferência externa
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As ondas eletromagnéticas estão presentes em todos os
lugares, durante todo o tempo. Por conta delas é possível
ouvir rádio, ver televisão e falar ao telefone celular. Por meio
do Laboratório de Equipamentos Elétricos e Ópticos (LEO) do
Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos (Cinteq), o IPT desenvolve iniciativas na área de compatibilidade
eletromagnética e meio ambiente.
Os destaques ficam para as questões sobre o efeito biológico
de campos eletromagnéticos (CEM) de estações rádiobase
de telefonia celular e de redes de frequência industrial e
problemas de controle e de modelamento de interferência
eletromagnética (IEM) em equipamentos e cabos, além de
questões ligadas a qualidade.
O projeto desenvolvido pelo Instituto em 2013 pesquisou:

• Mecanismos de emissão e de acoplamento de inter-

ferência eletromagnética em cabos blindados para
aplicações industriais e automotivas;
• Modelos para exposição humana a campo magnético e elétrico em frequência industrial, bem como
campos eletromagnéticos de alta frequência;
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• Metodologia para avaliação dos impactos ambientais de campos eletromagnéticos de frequência industrial e de alta frequência;
• Materiais e dispositivos comumente usados para
controle de emissão e imunidade em situações radiadas e conduzidas.
Para a implementação, o IPT montou uma estrutura que
incluiu a construção de uma câmera anecóica (ambiente
projetado para conter reflexões, com isolamento acústico e
eletromagnético, permitindo o teste de antenas, radares e
outros equipamentos sem qualquer tipo de interferência externa). Os pesquisadores centraram o trabalho na indústria
civil, principalmente em equipamentos de uso doméstico e
industrial, excluindo-se as áreas militar e aeronáutica.
Observadas as normas nacionais e internacionais, o IPT
conduziu atividades experimentais como a medição campo
eletromagnético no meio ambiente; arranjos para medição
de impedância de transferência, fator de blindagem e outros
parâmetros; e ensaios formais de compatibilidade eletromagnética e imunidade. Adicionalmente, obteve no Inmetro
a acreditação dos procedimentos.

NOVAS SOLUÇÕES

Fluidos: três projetos de importância
Normalmente, as companhias de água operam a distribuição a partir de um centro de controle operacional que recebe
informações do horário de consumo de todos os reservatórios, por meio de estações remotas de telemetria.
O modelo desenvolvido prevê o consumo em tempo real e
pode ser utilizado em quaisquer sistemas urbanos de abastecimento para otimizar a distribuição de água, bem como
gerir situações de escassez.
Além de atuar instantaneamente, sem interferência do operador, o modelo filtra erros de registro e erros de transmissão
dos dados, melhorando a confiabilidade da contabilização
dos volumes distribuídos e ainda é capaz de projetar as
demandas futuras de água numa cidade, em curto ou médio
prazo. Este é o resultado de um projeto do Laboratório de
Fluidodinâmica e Eficiência Energética (Lafee) do Centro de
Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos (CTMetro), financiado pelo próprio IPT com recursos da dotação orçamentária de 2013, e que contou com o apoio da Sabesp.
Na área de fluidos, o ano de 2013 marcou ainda o desenvolvimento de dois outros importantes projetos. Um cria um sistema gravimétrico de calibração e o outro é uma plataforma
automatizada para o túnel de vento, ambos com a participação do Centro de Metrologia de Fluidos (CMF) e do Centro de
Integridade de Estruturas e Equipamentos (CINTEQ).
O sistema gravimétrico de calibração coloca o Laboratório
de Vazão de Óleo do IPT em condições de preencher uma lacuna existente no mercado brasileiro (atualmente ocupado
por apenas duas empresas), oferecendo melhores condições
de precisão e confiabilidade. Os recursos são oriundos da
Petrobras (R$ 4 milhões), da Finep (R$ 700 mil) e do próprio
IPT (R$ 2 milhões).

O sistema gravimétrico de calibração coloca
o laboratório de vazão de óleo do IPT em condições de preencher uma lacuna existente
no mercado brasileiro, oferecendo melhores
condições de precisão e confiabilidade

O projeto executivo da mesa para o túnel de vento, iniciado
em outubro de 2012, foi finalizado em abril de 2013. Com
base nas especificações técnicas, construiu-se um modelo
em 3D que passou por todos os testes. A próxima etapa será
a construção da plataforma, a cargo do Laboratório de Equipamentos Mecânicos e Estruturas (Leme).
O Laboratório de Vazão de Óleo ganha relevância nos tempos de exploração da camada pré-sal de petróleo, uma vez
que por ele devem passar obrigatoriamente os projetos de
construção de plataformas petrolíferas.
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Água brasileira saudável, com referência
Que grande parte da população mundial está cada vez mais
preocupada com saúde e preservação de recursos ambientais não é novidade. Um tema está ligado ao outro, e já não
há surpresa quando são divulgados bons resultados de consumo de produtos naturais e saudáveis, ações de conscientização e medidas de proteção.
O Brasil vem agindo. E um tema essencial para a saúde dos
brasileiros é a água. No caso das chamadas “águas brasileiras”, há uma legislação que vem se tornando cada vez mais
rigorosa para garantir maior segurança em saúde. Com esta
preocupação, o Laboratório de Referências Metrológicas
propôs à Diretoria de Inovação do IPT o desenvolvimento
de materiais de referência de águas naturais brasileiras
para serem utilizados por laboratórios de análises de águas

nacionais e estrangeiras. O trabalho foi iniciado em 2012 e se
desenvolveu durante o ano de 2013.
Antes deste trabalho, existiam poucos padrões de águas
naturais disponíveis para os laboratórios do Brasil, todos
estrangeiros, bastante representativos neste mercado, mas
não traduzem bem as características das águas do Brasil.
Além do desenvolvimento e preparação no IPT, os materiais
de referência serão medidos por um grupo de laboratórios
de alta qualificação, o que aumentará sua credibilidade
internacional. Centros de pesquisa do Brasil e do exterior
serão convidados a participar. Ao final, estes materiais brasileiros estarão disponíveis aos laboratórios do país e também
aos países estrangeiros.

Um cuidado especial com os bebês
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As mamadeiras também foram objetos de estudo do
Laboratório de Análises Químicas do Centro de Metrologia
Química do IPT (hoje CQuiM). Em 2011 iniciou-se um projeto
para determinação do bisfenol-A (BFA), tendo como objetivos
avaliar sua migração para os alimentos e reduzir seu limite
de detecção.
Em 2013, a metodologia analítica foi validada utilizando
como base 84 mamadeiras de polipropileno que não possuem o BFA. Diminuiu-se o limite de detecção, de 1 mg/kg
para 0,015 mg/kg, e se avançou nos testes de migração em
alimentos, analisando as mamadeiras de policarbonatos que
utilizam BFA na sua fabricação.
Os resultados finais deste trabalho ainda estão sendo
avaliados. Para muitos cientistas, o BFA pode contribuir com
o aumento de doenças como câncer de mama, distúrbios
cardíacos, obesidade, diabetes, infertilidade e hiperatividade.
Como o produto tem ação semelhante ao hormônio feminino, afeta, principalmente, o sistema reprodutor.
Estudos demonstram atuações do BFA em alguns períodos
da vida: no nascimento - alteração no desenvolvimento das
gônadas, podendo levar a ambiguidade genital; na adolescência - puberdade precoce; na fase adulta – como cânceres
de mama e de próstata.
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Segundo cientistas, o BFA encontrado em algumas
mamadeiras pode contribuir com o aumento de
doenças como câncer de mama, distúrbios cardíacos e obesidade
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Desgaste de materiais refratários
O Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais (CTMM) do IPT é voltado à melhoria de processos produtivos, à concepção e
desenvolvimento de novas tecnologias e à avaliação de desempenho de materiais. Sua missão é prover soluções tecnológicas
aplicáveis a processos e produtos industriais nas áreas de metalurgia e materiais.
Em 2013, o CTMM analisou a criação de uma metodologia para avaliação de desgaste de materiais refratários. Os resultados do
projeto mostraram que é possível utilizar fornos por indução para avaliação da resistência à corrosão, desde que se utilizem
cadinhos (pequenos recipientes resistentes a temperaturas elevadas) adequados para o controle do espumamento da escória,
e que possibilitem realimentação de escória durante o ensaio. A metodologia mais precisa para a determinação da camada de
refratário corroída foi obtida a partir de análises em estereomicroscópio.
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Análise micrográfica da interface refratário MgO / Escória
e simulação computacional das fases formadas devido à
reação na interface do refratário com escória

Interação entre escória e grãos de MgO de refratário
MgO-C. Porcentagem em peso das fases formadas em
função do avanço de reação A a 1700oC, obtida a partir
de simulação no software FactSage 6.2

Papel passado a limpo
O IPT pesquisou em 2013 sobre a redução de contaminantes
inorgânicos em processo de reciclagem de papel, realizado
pelo Centro de Tecnologia de Recursos Florestais.

Para este estudo foram coletados materiais impressos de
diferentes fontes: livros didáticos, jornais e revistas publicadas em 1999 e em 2013.

O trabalho avaliou o uso de um chamado “agente sequestrante”, a solução 0,1 mol / L do sal dissódico do ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), por ser um dos mais utilizados
na indústria, no processo de reciclagem de papel. O objetivo
era diminuir a concentração dos seguintes contaminantes
inorgânicos no papel: arsênio, bário, cádmio, cromo, mercúrio, chumbo, antimônio e selênio.

No material que apresentou a maior concentração dos metais, as revistas de 1999, foi realizado o processo de reciclagem com a adição de EDTA.
Os resultados mostraram que com esta aplicação já foi
possível diminuir a concentração dos metais presentes no
papel: 79,9 % de arsênio, 72,6 % de bário, 100 % de cádmio,
78,1 % de cromo, 8,1 % de chumbo e 59,3 % de selênio.
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Biomassa, um futuro para a energia
A instabilidade no preço do petróleo e a preocupação com as
mudanças climáticas motivam o mundo a buscar fontes de
energia consideradas mais limpas. Nesse sentido, a biomassa apresenta possibilidades de uma maior participação
dentro da matriz energética. E o Brasil reúne vantagens que
permitem maior utilização desta fonte.
Biomassa é a matéria orgânica obtida através de vegetais lenhosos e não lenhosos, além de resíduos agrícolas, urbanos
e industriais. Pode ser queimada diretamente para produzir
eletricidade ou calor e ser utilizada também na produção
de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos por meio de
tecnologias de conversão.
A energia extraída da biomassa proporciona menor emissão
líquida de gases de efeito estufa. Oferece, ainda, oportunidade para o desenvolvimento e melhoria na gestão dos recursos e resíduos. Sua caracterização química e físico-química
é necessária para uma adequada utilização, fornecendo
informações sobre suas propriedades para proporcionar seu
melhor aproveitamento.
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O Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes (LCL) do Centro de Metrologia Química (CMQ), do IPT, tem estrutura que
permite a caracterização desses materiais. São realizados
ensaios de análise elementar (carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre), análise imediata (umidade, cinzas,
materiais voláteis e carbono fixo) e poder calorífico superior
e inferior.
Estes métodos convencionais para caracterização físico‑química de biomassa não são capazes de fornecer dados em
tempo hábil para o controle on-line dos processos industriais. Entre abril de 2012 e setembro de 2013, foram elaborados no IPT modelos para a previsão das características
físico-químicas de três diferentes tipos de biomassa: bagaço
de cana, cavaco de madeira e capim-elefante. Para isso, foi
utilizada a chamada espectroscopia de Infravermelho Próximo (NIR – do inglês Near Infrared). O princípio dessa análise
consiste na aplicação de um feixe de luz na faixa do infravermelho-próximo com diferentes comprimentos de onda.
A técnica pode ser usada para identificar um composto ou
investigar a composição de uma amostra. Baseia-se no fato
de que as ligações químicas das substâncias têm frequências de vibração específicas, as quais correspondem a níveis
de energia da molécula, chamados de níveis vibracionais.
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A radiação eletromagnética que uma amostra absorve
pode revelar algumas de suas características. Já os efeitos
resultantes da interação dessas radiações com a matéria
proporcionam evidências do comportamento microscópico.
Essas observações permitem sugerir modelos que levam à
compreensão das propriedades do material estudado.

NOVAS SOLUÇÕES
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Biomassas de diferentes origens

Os modelos desenvolvidos pelo IPT em seu Laboratório de
Combustíveis e Lubrificantes permitem a predição dos teores de carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e também do
poder calorífico, para cada tipo de biomassa estudada.

O uso da espectroscopia resulta em uma redução significativa de tempo e custo de análises, pois fornece resultados
em poucos minutos. Porém, conforme foi visto pelo Instituto,
os modelos desenvolvidos para algumas propriedades não
apresentaram bons índices de correlação.
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Alerta para situações de risco

Os pesquisadores desenvolveram um sistema de alerta
para áreas de risco mapeadas,
com a utilização de dados de
chuva em tempo real e dados
de previsão meteorológica.
Os testes desse novo sistema
ocorreram na cidade de Caraguatatuba, no litoral norte de
São Paulo
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Pesquisadores do IPT, do Centro de Tecnologias Ambientais e
Energéticas (Cetae) e do Centro de Tecnologia da Informação,
Automação e Mobilidade (Ciam), desenvolveram um sistema
de alerta para áreas de risco mapeadas, com a utilização de
dados de chuva em tempo real e dados de previsão meteorológica. Esse sistema, finalizado em 2013, utiliza dados de
mapas de áreas de risco desenvolvidos pelo IPT.

Os testes desse novo sistema ocorreram na cidade de
Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Os pesquisadores do IPT estão finalizando o relatório técnico do projeto
e pretendem continuar na pesquisa e no desenvolvimento
de novas soluções tecnológicas que possibilitem ao Brasil
avançar em sistemas de análise e gestão de risco de desastres naturais.

Onde empreender? O IPT indica
Projeto desenvolvido pelo IPT na área ambiental estabelece
uma análise das alternativas de localização para implantação de novos empreendimentos industriais e de infraestrutura. A solicitação foi da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, com
o objetivo de auxiliar no planejamento de investimentos
em âmbito estadual. O estudo levou em conta demandas
correlatas, como Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE).
O trabalho desenvolvido pelo IPT procurou aprimorar a avaliação geoambiental de locais, estabelecendo condições que
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propiciem uma análise semiautomática, levando em conta o
tempo despendido na avaliação.
Foram selecionadas áreas-piloto com a utilização de mapas
temáticos, disponíveis em formato digital, e formuladas
matrizes e protocolos de análise. Com cruzamento de dados
e simulações, foi possível concluir que o tempo de análise
pode ser reduzido para a ordem de dias, antecipando para
um tempo cabível a identificação de prováveis riscos construtivos e impactos ambientais.

NOVAS SOLUÇÕES

Ampliação do laboratório de segurança ao fogo e a explosões
Ampliar a segurança dos processos industrias, incluindo armazenamento e transporte de produtos, é aspecto
fundamental para minimizar perdas e controlar os riscos
que ameaçam as atividades desenvolvidas por qualquer
empresa. Esse é um dos serviços oferecidos pelo Laboratório
de Segurança ao Fogo e a Explosões (LSFEx) do IPT, integrante
do Centro Tecnológico do Ambiente Construído (Cetac), que
inclui em seu escopo de trabalhos a determinação de parâmetros voltados para a segurança ao fogo e a explosões.
O laboratório passou por ampliação importante em 2013,
incorporando equipamentos de última geração e colocando
em operação a área de explosões, viabilizada com recursos
do Governo do Estado de São Paulo. Hoje, está apto a oferecer ao mercado serviços destinados à compreensão dos fenômenos com potencial de levar a situações de explosão em
instalações industriais e ao estudo de medidas mitigadoras.
Em menos de seis meses, o setor de explosões atendeu cerca
de dez clientes novos.

Teste para determinação da temperatura de
inflamação ou explosão de uma poeira ao
entrar em contato com superfícies aquecidas

Os recursos experimentais implantados no laboratório possibilitam determinar e avaliar as propriedades de produtos
perigosos, tais como os sólidos pulverizados, gases e vapores
inflamáveis. O trabalho é realizado por meio de procedimentos laboratoriais específicos, necessários principalmente
quando não há dados disponíveis na literatura técnica. São,
pelo menos, 11 tipos de ensaios com essa finalidade.
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O conhecimento do comportamento dos produtos, assim
como suas interações, positivas ou negativas, por meio dos
ensaios específicos de explosividade, permite dimensionar
os dispositivos de proteção de equipamentos e instalações.
Mais: o IPT passa a conhecer a magnitude das consequências de incidentes com a utilização dos dados gerados nos
ensaios para fundamentar análises quantitativas de riscos.
Também ganha a capacidade de definir com precisão e
justificar investimentos necessários à prevenção de perdas
e proteção dos ativos, além de evitar o erro de superestimar
investimentos e minimizar os prêmios de seguros pela adoção de medidas de prevenção e proteção fundamentadas
em dados de ensaios.

Ensaio de sensibilidade à explosão visando
definir o poder destrutivo de um produto

RELATÓRIO ANUAL | 2013

PUBLICAÇÕES
e PATENTES

PUBLICAÇÕES E PATENTES

A
ABUD FILHO, Sérgio Eduardo; PANOSSIAN, Zehbour; ALMEIDA,
Neusvaldo Lira de. A new copper/copper sulfate reference
electrode for external corrosion monitoring of buried pipelines. In: NACE INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXPO, 2013,
Orlando. Proceedings... 11 p.
AGUIAR, Fabiana Rodrigues. Avaliação de ciclo de vida
como técnica de suporte a gestão ambiental no processo
de manufatura de alojador de alta pressão. SP, 2013. 127 f.
Dissertação (Mestrado Profissional) – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
AGUILAR, Elson. Análise de risco e tomada de decisão na
construção de empreendimentos habitacionais. São Paulo,
2013. 88 f. Dissertação (Mestrado Profissional) – Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.

106

AGUILAR, Tatiana Santos. Influência do meio de cultura na
expressão de fator de coagulação VIII recombinante por
linhagem celular humana. São Paulo, 2013. 87 f. Dissertação
(Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
AKUTSU, Maria; REIS FILHO, Adolfo; AQUILINO, Marcelo de
Mello; BRITO, Adriana C. de; SILVA, Wesley Santos da. O efeito
da inercia térmica de paredes no desempenho térmico de
edificações escolares. In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUIDO, 12., ENCONTRO LATINOAMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUIDO, 8., 2013,
Brasília. Anais... 9p.
ALLI, Rita de Cassia Paro; SILVA, Elda Sabino; LÉO, Patricia;
LINHARES, Debora do Carmo; MATSUBARA, Rosa Mitiko
Saito; RODRIGUES, Maria Filomena de Andrade. Biorremediação de solo contaminado com hexaclorociclohexano
(HCH) em biorreator. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 9., SIMPÓSIO NACIONAL ENZIMÁTICA DE BIOMASSAS, 10., 2013, Foz do Iguaçu, Paraná. Anais... São Paulo:
ABEQ, 2013. 4p.
Almeida, Adriano A.; Perassa, L. S. P.; Rodrigues Jr., D. L.;
Nishikawa, Thomas S. P.; Landgraf, Fernando José Gomes;
Paolinelli, S. C.; Martin, Ramon Valls. Excess loss localization on the hysteresis curve = A perda anômala na curva
de histerese. In: SOFT MAGNETIC MATERIALS CONFERENCE,

RELATÓRIO ANUAL | 2013

21., SMM21, 2013., Budapest, Hungrary. Proceedings... and
Abstract... 2 p.
Almeida, Neusvaldo Lira de; Araujo, Adriana de; Martins,
Clay M.; Panossian, Zehbour; Garrido, Marcelo F. Proteção
anticorrosiva de equipamentos instalados em câmaras subterrâneas. In: CONGRESSO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM
ENERGIA ELÉTRICA, 7., 2013, Rio de Janeiro. Anais... 8 p.
Almeida, Maria Cristina Jacinto de; Almeida Filho, Gerson
Salviano de; Paulon, Nivaldo; LIMA, Cibele Oliveira. Uso do
solo e processos erosivos nas unidades de gerenciamento de
recursos hídricos do Estado de São Paulo: algumas considerações. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 20.,
2013, Bento Gonçalves. Atas... Porto Alegre: ABRH, 2013. 7 p.
ALMEIDA, Rynaldo Zanotele Hemerly de. Modelagem
dinâmica e controle de robô manipulador de arquitetura
paralela assimétrica de três graus de liberdade. 2013. 177 f.
Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Mecânica de Projeto
de Fabricação, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2013.
Almeida, Rynaldo Zanotele Hemerly de; Mello, Wellington
Lombardo Nunes de; Bottene, Alex Camilli. Modelagem
cinemática e análise dos limites geométricos de máquina de
deposição automática de fibras. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, 7., 2013, Penedo, Itatiaia, RJ.
Anais… 11 p.
Almeida Filho, Gerson Salviano de. Processos erosivos lineares urbanos. In: TELLES, Dirceu D’Alkmin (Org.); GÓIS, Josué
Souza de (Org.). Ciclo ambiental da água da chuva à gestão.
São Paulo: Blucher, 2013. p. 337-346.
Almeida Filho, Gerson Salviano de; Hellmeister Jr., Zeno;
Corsi, Alessandra Cristina; Almeida, Maria Cristina Jacinto
de. Potencialidade da produção de sedimentos na Bacia do
Alto Tietê, São Paulo, SP. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 20., 2013, Bento Gonçalves. Atas... Porto Alegre:
ABRH, 2013.. 8 p.
Alves, Cézar Braga. Práticas de baixo carbono na agropecuária brasileira: análise comparativa tendo em perspectiva
as tendências de emissões de GEE do setor. SP, 2013. 90 f.
Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.
AMANDIO, Lendro; SCABBIA, André Luiz Gonçalves. Sistema
tecnológico tecnobagno para industrialização da construção de habitações do Brasil. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE HABITAÇÃO NO ESPAÇO LUSÓFONO, CIHEL,, 2., 2013,

PUBLICAÇÕES E PATENTES

Lisboa, Portugal. Proceedings...
Amantea, Guilherme Camilo. Análise comparativa de duas
formulações de programação linear para o roteamento em
redes tolerantes a atrasos. São Paulo, 2013. 56 f. Dissertação
(Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
AMANTEA, Guilherme; RIVANO, H.; GOLDMAN, Alfredo. A
delay-tolerant network routing algorithm based on column
generation. In: IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NETWORK COMPUTING AND APPLICATION, 12., 2013, Cambridge.
Proceedings...
ANDRADE, C. M. R.; AGUIAR, M. A.; PICCOLI ANDRADE, Rosane
Aparecida Moniz; AUGUSTO, E. F. P. Otimização da operação
de sistema externo de retenção celular tipo spinfilter. In:
SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 9., SIMPÓSIO NACIONAL ENZIMÁTICA DE BIOMASSAS, 10., 2013, Foz do Iguaçu.
Anais... SP: ABEQ, 2013. 4p.
ANTAR, Ana Lucia Perez. Métodos ágeis e desenvolvimento
distribuído de software: estudo de caso. São Paulo, 2013. 120
f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de
Ensino Tecnológico, SP, 2013.
Aquilino, Marcelo de Mello. Medidas para reduzir ruído em
eletrodomésticos. Com Ciência, Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, n.151, 2013. Disponível em: <http://www.
comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=
91&id=1123&tipo=1> Acesso em: 07 de out.2013
ARAÚJO, Adriana de; ALMEIDA, Neusvaldo Lira de; PANOSSIAN, Zehbour. Monitoramento da corrosão em estruturas de
concreto com uso de sensores. In: conferência sobre tecnologia de equipamentos, 12., 2013, Porto de Galinhas. Anais...
Araujo, Adriana de; Mesquita, T. J.; Chauveau, Eric; Mantel,
Marc; Panossian, Zehbour; Santos, Célia Aparecida Lino
dos; Nogueira, Ricardo P. Carbonated and chloride contaminated concrete structure: the role of molybdenum in corrosion of stainless steel reinforcement. Corrosão e Protecção
de Materiais, v. 32, n. 2, p. 42-49, 2013.
Araújo, Adriana de; Panossian, Zehbour. Resistividade
elétrica do concreto na avalição do risco de corrosão nas
estruturas atmosféricas. Téchne, v. 21, n. 200, nov., 2013. 4 p.
Araújo, Adriana; Panossian, Zehbour; Lourenço, Zita. Cathodic protection for concrete structures = Proteção catódica
de estruturas de concreto. Revista IBRACON de Estruturas e

Materiais = IBRACON Structures and Materials Journal, v. 6,
n. 2, p. 178-193, Apr., 2013.
Araújo, Adriana; Panossian, Zehbour; Portella, Pedro D.;
Bässler, Ralph. Monitoramento da corrosão em estruturas
de concreto: sensor galvânico.Téchne, Ano 21, Ed.194, p.62-66,
maio, 2013.
Araújo, Adriana de; Panossian, Zehbour; Portella, Pedro
D.; Bässler, Ralph. Monitoramento da corrosão em estruturas de concreto: sensor de umidade, de taxa de corrosão e de
fibra óptica. Téchne, Ano 21, Ed. 195, p. 62-65, jun., 2013.
AUGUSTO, Leandro. Análise crítica dos métodos e critérios
de avaliação das texturas acrílicas com vistas a uma proposta de diretriz SINAT. 2013. 163 f. Dissertação (Mestrado)
- Curso de Habitação: Planejamento e Tecnologia, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, São Paulo, 2013.
AZEVEDO, Adalberto Aurélio. Análise de risco em áreas urbanas edificadas sobre maciços carbonáticos carstificados: o
caso do município de Lapão, BA. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 14., 2013, RJ.
Anais... SP: ABGE, 2013.
AZEVEDO, Adalberto Aurélio; BLANCO, Régis Gonçalves; DEHIRA, Lauro Kazumi; ALBUQUERQUE FILHO, José Luiz. Análise de
risco à implantação de um túnel em área de proteção ambiental: o caso da Gruta Santa Luzia, Mauá, SP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL,
14., 2013, Rio de Janeiro. Anais... SP: ABGE, 2013.
azevedo, Adalberto Aurélio; DUARTE, Heraldo. Estudo de
alternativas de proteção para o controle de erosão nas
margens do reservatório da UHE Eng. Sérgio Motta (Porto
Primavera). In: CONGRESSO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICO EM
ENERGIA ELÉTRICA, 7., 2013, RJ. Anais...
Azevedo, André Delfino; Scabbia, André Luiz Gonçalves. Soluções inovadoras: vidro de segurança. Notícias da Construção, v. 10, n. 124, p. 48-49, jul., 2013.
Azevedo, Paulo Brito Moreira de; Guimarães, Yuri Basile
Tukoff. Adaptação da curva de Gompertz para novo método
de valoração de tecnologias. In: CONGRESSO BIANUAL DA
ASSOCIAÇÃO LATINO IBERO-AMERICANA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA, 15., 2013, Porto, Portugal. Anais... 15 p.

RELATÓRIO ANUAL | 2013

107

PUBLICAÇÕES E PATENTES

B
BALDO, Crhistian Raffaelo; DONATELLI, Gustavo Daniel. Experimental performance study of industrial: grade coordinate
measuring machines using a calibrated production workpiece. In: THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MEASUREMENT
TECHNOLOGY AND INTELLIGENT ISNTRUMENTS, 11., 2013,
Aachen, GE. Proceedings… 4p.
BALDO, Crhistian Raffaelo; DONATELLI, Gustavo Daniel. Measurement uncertainty integrated with the model of product and measurement realization in 3D metrology. In: THE
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MEASUREMENT TECHNOLOGY AND INTELLIGENT ISNTRUMENTS, 11., 2013, Aachen, GE.
Proceedings… 2p.

108

BALDO, Crhistian Raffaelo; SILVA, Diogo Cesar Borges; YAMANAKA, Douglas Mamoru. New measurement technologies
applied to mechanical manufacturing: tactile-optical probes
and X-ray computed tomography. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA: INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
NA MANUFATURA, 18., 2013, Piracicaba. Anais... Piracicaba:
UNIMEP, 2013. p. 155-169. 18 p.
BALOGH, Tatiana Santana; CERIZE, Natália Neto Pereira;
GUIMARÃES, Kleber Lanigra; ABACKERLI, Alvaro José; ZANIN, Maria Helena Ambrózio; OLIVEIRA, Adriano Marim de.
Preparação e caracterização de nanopartículas poliméricas
para liberação controlada de acetato de hidrocortisona. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMERO, 12., 2013, Florianópolis. Anais... 4 p.
BALOGH, Tatiana Santana; CERIZE, Natália Neto; GUIMARÃES,
Kleber Lanigra; ZANIN, Maria Helena Ambrósio; SANTOS,
Douglas da Silva; DELMORIO, Pierre; OLIVEIRA, Adriano Marin
de. Comportamento térmico de nanopartículas poliméricas
contendo acetado de hidrocortisona. In: ENCONTRO DOS
USUÁRIOS DAS TÉCNICAS TERMOANALÍTICAS, 6., 2013, São
Carlos. Atas... São Carlos: IQSC/US, 2013. 4 p.
BARBERATO, Fernanda; LIMA, Fernando Soares de; CERIZE,
Natália Neto Pereira; GUIMARÃES, Kleber Lanigra; OLIVEIRA,
Adriano Marim de. PCM encapsulados: influência da relação
PCM/monômero na eficiência de polimerização em emulsão
do metacrilato de metila. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
POLÍMERO, 12., 2013, Florianópolis. Anais... 4 p.
BARREIROS, Thiago Salaberga. Modelagem numérica de
forças do vento em painéis de fechamento não estruturais
para edifícios de múltiplos pavimentos. São Paulo, 2013. 216

RELATÓRIO ANUAL | 2013

f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Coordenadoria de
Ensino Tecnológico, 2013
BEATO FILHO , Fabio Rafael de Almeida. Avaliação comparativade técnicas de filtragem de mensagens indesejadas. São
Paulo, 2013. 70 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Institutode Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
BELDI, Priscila Machado. Estudo para a redução de energia
de um processo de produção de anidrido ftálico. São Paulo,
2013. 150 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.
Bergami, Vanessa. Análise de viabilidade ambiental no uso
de tratamento térmico em central de gerenciamento de
resíduo no interior de São Paulo por avaliação de ciclo de
vida. São Paulo, 2013. 154 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
BERNARDELLI JR., J. M.; Mangueira, F. O.; AGUIAR, A.
O.; GALLARDO, Amarilis Lucia C. F. A adoção de sistemas de
gestão ambiental na operação dos empreendimentos hoteleiros e suas contribuições. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, 1., 2013, São Paulo. Anais...
BITAR, Omar Yazbek; CORSI, Alessandra Cristina; CAMPOS,
Sofia Júlia Alves Macedo; GOMES, Cláudio Luiz Ridente;
GRAMANI, Marcelo Fischer; OLIVEIRA, Wilson José de. Elaboração de carta de suscetibilidade a deslizamentos para fins
de estudos de impacto ambiental de obras de infraestrutura
em regiões serranas: o caso do gasoduto Caraguatatuba-Taubaté, Serra do Mar, SP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 14., 2013, Rio de
Janeiro. Anais... São Paulo: ABGE, 2013. CD.
BOCCALINI Jr., Mário; CORRÊA, Alzira Vicente de Oliveira.
The contact angle between liquid eutectic Fe-V-C alloy and
polycrystal VC substrate. In: INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SOLIDIFICATION AND GRAVITY, 6., 2013, Miskolc, Hungria.
Proceedings… 6 p.
Borioni, Rossana. Procedimentos e práticas da etapa de
definição do escopo da avaliação de impacto ambiental
no licenciamento federal. São Paulo, 2013. 185 f. Dissertação
(Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
Botto, Renato Cardoso. Redução de emissões de gases de

PUBLICAÇÕES E PATENTES

efeito estufa em transporte no Estado de São Paulo por
meio de tecnologia de informação e comunicações. São Paulo, 2013. 200 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
Brandão, Adriana de Oliveira Carneiro. Orientador: André
Luiz Gonçalves Scabbia. A influência dos eventos extrínsecos
na disponibilidade dos data centers. São Paulo, 2013. 136 f.
Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
Brauns, Bianka; Marinho, Lucia Cristina Dias; Gubitoso,
Edna Baptista dos Santos. Discussão dos constituintes do
processo de desenvolvimento de novos serviços em manufatura. In: CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO,
9., 2013, RJ. Anais... 21 p.
BRITEZ, C.; CASTRO-BORGES, P.; BERTO, A.; HELENE, P. Experimental evaluation of colored HSC column in fire conditions.
Revista ALCONPAT, v. 3, n. 1, p. 39-54, ene.-abr. , 2013.
BRITO, Adriana C. de; AKUTSU, Maria; VITTORINO, Fulvio;
AQUILINO, Marcelo de Mello; TRIBESS, Arlindo. O efeito verticalização do edifício e do sistema construtivo na inércia térmica de habitações unifamiliares. In: ENCONTRO NACIONAL
DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 12., ENCONTRO
LATINOAMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 8., Brasília, 2013. Anais... 10 p.
Buffo, Rafael Steffen. Uso de desinfetantes oxidantes
clorados no controle de antracnose em jiló (Solanum gilo)
e cercosporiose em mudas de café (Coffea arábica). SP, 2013.
42 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria
de Ensino Tecnológico, SP, 2013.
BÜRGER, A.; SANCHEZ Jr.; Oswaldo. Comportamento de controladores de módulos a LED com a variação da temperatura
ambiente. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA, 7.,
2013, Ouro Preto. Anais... 9 p.

C
Cabral Jr., Marsis; Gamba, Carlos Tadeu de Carvalho; Tanno, Luiz Carlos; Almeida, Amilton dos Santos; Cruz, Tomaz
Teodoro da. Potencial das reservas de argila para o suprimento do polo cerâmico de Santa Gertrudes: onde o recurso
mineral faz a diferença. Cerâmica Industrial, v. 18, n. 2, p.
10-16, mar./abr., 2013

Camerini, Claudio S.; Patusco, Carlos A.P.; Adamowski,
Júlio C.; Buiochi, Flavio; Matusa, Marcelo Y.; Souza, Alan T.;
Almeida, Neusvaldo Lira de. Desenvolvimento de um provador de corrosão ultrassônico e não intrusivo. In: CONFERÊNCIA SOBRE TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, 12., 2013, Porto
de Galinhas. Anais... p. 1239-1254.
CANIL, Kátia; MACEDO, Eduardo Soares de; MIRANDOLA, Fabrício Araújo; CORSI, Alessandra Cristina; GRAMANI, Marcelo
Fischer; GOMES, Luiz Antonio; SILVA, Fabiana Checchinato.
Aplicação do plano municipal de redução de riscos para o
planejamento urbano do município de Santos, SP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 14., 2013, Rio de Janeiro. Anais... SP: ABGE, 2013. CD.
CARDOSO, Marcia Barreto; YASUMURA SASAKI, Patrícia Kaji;
PORTO, Karina Mechini Batista G; COSTA, Caroline Hastenreiter; FERREIRA, Daniela Colevati; FIORITTI, Renato Rodrigues;
D’ALMEIDA, Maria Luiza Otero. A influência da homogeneidade das aparas na reciclagem do papel. In: ABTCP INTERNATIONAL PULP AND PAPER, 46., 2013, São Paulo. Proceedings…
São Paulo ABTCP, 2013. 7p.
Carneiro, Marcelo Bertolete; Machado, Izabel Fernanda;
Fredericci, Cátia. Desenvolvimento de ferramenta de corte
em gradação funcional com seis camadas. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, 7., 2013, Penedo.
Anais... São Paulo: ABCM, 2013. 1 cd-rom.
CARNEIRO, Marcelo Bertolete; MACHADO, Izabel Fernanda;
FREDERICCI, Cátia. Structural ceramic in functionally gradient. In: PLANSEE SEMINAR INTERNATIONAL CONFERENCE
ON REFRACTORY METALS AND HARD MATERIALS, 18., 2013,
Reutte, Austria. Proceedings…
Carunchio, André Ferrara; Driemeier, Larissa; Ramos
Jr., Roberto; Almeida, Rynaldo Zanotele Hemerly de; Mendonça, Willy Roger de Paula. Numerical and experimental
analysis of riveted joints for aeronautical applications. In:
INTERNATIONAL CONGRESS OF MECHANICAL ENGINEERING,
COBEM, 22., 2013, Ribeirão Preto. Proceedings... Ribeirão Preto:
ABCM, 2013. 9 p.
CARVALHO, Ana Maciel de; FREITAS, Leandro Gomes de;
BARBOSA, Alexandre Muselli; ALBUQUERQUE FILHO, José
Luiz; MONDELLI, Giulliana. Determinação da condutividade
hidráulica de uma área contaminada no município Da Grande São Paulo utilizando-se método slug test. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 14.,
2013, Rio de Janeiro. Anais... São Paulo: ABGE, 2013. CD.
CARVALHO, Ana Maciel de; FREITAS, Leandro Gomes de;
BARBOSA, Alexandre Muselli; ALBUQUERQUE FILHO, José

RELATÓRIO ANUAL | 2013

109

PUBLICAÇÕES E PATENTES

Luiz; MONDELLI, Giulliana. Determinação da condutividade
hidráulica de uma área contaminada no município de Santo
Andre utilizando-se método slug test. Aguas Subterrâneas,
v.27, n. 3, p.73-89, 2013.
Carvalho, Marly Monteiro de; Morioka, Sandra Naomi.
Selecionando projetos de inovação: uma discussão da literatura. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GESTÃO DE PROJETOS,
2., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, 1., SP, 2013. Anais... 12 p.
CASTANHO, Manuel Antonio Pires. Solidificação unidirecional transitória de ligas peritéticas do sistema Pb-Bi. Campinas, 2013. 175 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia
Mecânica: Materiais e Processos de Fabricação, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, 2013.
Castanho, Manuel Antonio Pires; Goulart, P. R.; Cheung,
Noé; Garcia, A. Unsteady-state directional solidification of a
hypoperitectic Pb-9.5wt5Bi alloy. Materials Science Forum, v.
730-732, p. 889-894, 2013

110

Castro, Alessandra Lorenzetti; Ferreira, Fernanda Giannotti
da Silva. Absorção de água de concretos dosados a partir do
empacotamento de partículas. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE CONCRETO, 55., 2013, Gramado. Anais... São Paulo: IBRACON, 2013. 16 p.
Castro, Alessandra Lorenzetti de; Quarcioni, Valdecir Angelo. Soluções inovadoras: aditivos ao cimento. Notícias da
Construção, Ano 10, Ed. 125, p. 44-45, ago., 2013.
CAVALHIERI, Caio Pompeu. Avaliação de geotêxteis não‑tecidos utilizados em cercas-silte para remoção de turbidez.
Campinas, 2013. 104 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de
Engenharia Civil de Saneamento e Ambiente, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, 2013.
CAVALHIERI, Caio Pompeu; CAMPOS, Sofia Júlia Alves Macedo; GALLARDO, Amarilis Lucia Casteli Figueiredo.; BITAR,
Omar Yazbek. Performance of in-line sediment control devices under field conditions. Soils & Rocks, v. 36, n. 1, p. 119-126,
2013.
Cavalhieri, Caio Pompeu; Ferreira, Andre Luiz; Paterniani,
José Euclides Stipp. Adaptações da norma ASTM D 5141 como
ferramenta para concepção de cercas-silte. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 14.,
2013, RJ. Anais... SP: ABGE, 2013. CD. 6 p.
cecin, Jorge Alberto; ZANELLA, Luciano; ALVES, Wolney
Castilho. Adoção de fontes alternativas para conservação de
água no meio urbano: aproveitando direto de precipitação

RELATÓRIO ANUAL | 2013

de água de chuva em edifícios escolares. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 20., 2013, Bento Gonçalves.
Atas... São Paulo: ABRH, 2013
CERAVOLO , Berenice Bruna Possani. A qualificação da mão
de obra em empresas construtoras: recomendações. São
Paulo, 2013. 153 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,
Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.
Chotoli, Fabiano Ferreira; Fonseca, Erick Flavio Luiz; Quarcioni, Valdecir Angelo. Validação da robustez de determinação de perda ao fogo em cal hidratada. In: CONGRESSO
DA QUALIDADE EM METROLOGIA REDE METROLÓGICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2013, SP. Anais.. SP: REMESP, 2013. 6 p.
Chotoli, Fabiano Ferreira; Martho, Ariane Carolina Rodrigues; Quarcioni, Valdecir Angelo; Castanho, Manuel Pires.
Avaliação do perfil térmico de calorímetro de condução
isotérmico para estudos de calor de hidratação de pastas de
cimento Portland. In: CONGRESSO DA QUALIDADE EM METROLOGIA REDE METROLÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2013, São Paulo. Anais... São Paulo: REMESP, 2013. 6 p.
CLARO , Melca dos S.; VITTORINO, Fúlvio . O efeito do fator
solar de envidraçamento na redução da carga térmica de
escritórios. In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO
AMBIENTE CONSTRUÍDO, 12., ENCONTRO LATINOAMERICANO
DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 8., 2013, Brasília.
Anais... 10 p.
CLETO, Fabiana da Rocha. Soluções inovadoras: inovar com
o Sinat. Notícias da Construção, Ano 10, n.120, p.44-45, dez.,
2013.
CORDEIRO, Joao Carlos Savio; FERREIRA, Sergio Inácio. Desenvolvimento de um sistema integrado para aquisição, tratamento e gerenciamento de medidas de composições
ferroviárias. In: SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIARIA, 19., 2013, São Paulo. Anais... São Paulo: Aeamesp, 2013. p.
1 - 10.
COSTA, Bruno Labate Vale da; VIEIRA, P. B.; LEME, J.; NUÑEZ, E.
G. F.; TONSO, A. Obtenção de altas concentrações celulares
através do cultivo de célula BHK-21 em perfusão. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 9., SIMPÓSIO NACIONAL
ENZIMÁTICA DE BIOMASSAS, 10., 2013, Foz do Iguaçu. Anais...
SP: ABEQ, 2013. 4p.
COSTA, Samuel Barsanelli; ALMEIDA FILHO, Gerson Salviano;
GIUDICE, Silvio Luiz; HELLMEISTER JR., Zeno. Panorama do
desassoreamento nos rios Tietê e Pinheiros, São Paulo/SP,
Brasil. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 20.,

PUBLICAÇÕES E PATENTES

2013, Beto Gonçalves. Atas... Porto Alegre: ABHR, 2013. 8 p.
Costa, Samuel Barsanelli; Almeida Filho, Gerson Salviano
de; Heleno, Aline Fernandes; Gomes, Claúdio Luiz Ridente;
Corsi, Alessandra Cristina; Hellmeister Jr., Zeno; Frota,
Aluízio de Souza. Considerações metodológicas acerca do
cadastramento de processos erosivos lineares por imagens
orbitais. In: SIMPÓSIO DE PRÁTICA DE ENGENHARIA GEOTÉCNICA NA REGIÃO CENTRO-OESTE, 3., 2013, Cuiabá, Mato
Grosso. Anais... 7 p.
COSTA NETO, B.P. da; MATA, A.L.M.L.; LOPES, Milene V.; ROSSI-BERGMANN, RÉ, Maria Inês. Preparation and evaluation of
chitosan-hydrophobic sílica composite microspheres: role
hydropholic silica in modifying their properties. Powder
Technology, 2013. Disponível em www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0032591013006591 Acessado (abstracts)
em 10/02/2014
Cruz, Rafael Barreto Castelo da. Aplicação de modelo de
decisão multicritério para apoio às tomadas de decisões
na incorporação de edifícios comerciais de pequeno porte.
São Paulo, 2013. 126 f. Dissertação (Mestrado Profissional) Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,
Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.

D
D’Álmeida, Maria Luiza Otero (Coord.); Ferreira, Daniela Colevati; Parra, Rogério; Dantas, Mara Lúcia Siqueira;
Yasumura, Patrícia Kaji; Lopez, Gonzalo Antonio Carballeira;
Monteiro, Maria Beatriz Bacellar; Pagotto Júnior, Sidney
Oswaldo. Parâmetros de controle para caixas box destinadas a arquivos. São Paulo: IPT, 2013. 115 p. (IPT Publicação
3014=ed.português) (IPT Publicação 3015=ed. inglês)
D’ALMEIDA, Maria Luiza Otero; KOGA, Mariza Eiko Tsukuda;
FERREIRA, Daniela Colevati; PIGOZZO, Raphael Jaquier Bossler.
Composição química da madeira e matérias-primas fibrosas.
In: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (São
Paulo). Celulose. São Paulo: SENAI, 2013. Cap.1, p.11-58. (Série
Informações tecnológicas; Área celulose e papel).
Dario, Michelli Ferera; Pahl, Richard; Castro, Jordana
Rodrigues; Lima, Fernando Soares de; Kaneko, Telma Mary;
Pinto, Claudinéia A. S. O.; Baby, André Rolim; Valesco, Maria
Valéria Robles. Efficacy of Punica granatum L. hydroalcoholic
extract on properties of dyed hair exposed to UVA radiation.
Photochemistry and Photobiology, B: Biology, v. 121, 2013. (In
Press, Corrected Proof)

DIAS, Marcelo Sanches; Barbosa, Mario Fernando; Ferreira
Jr., Antonio Francisco Gentil; Pereira Filho, Mário Leite;
Silva, Leandro Carvalho; Andrade, Alexandre dos Santos.
Comparação bilateral de medidas de emissão radiada =
Bilateral comparison of radiated emission measurements.
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA, 7., 2013, Ouro
Preto. Anais... 3p.

E
El Debs, Luciana de Cresce. Proposta de ferramenta computacional BIM para auxílio ao projeto de fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto. São Paulo,
2013. 200 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
Espitia, Luis; Varela, Luis; Tieppo, Gabriela; Pinedo, Carlos;
Boccalini Jr., Mario; Tschiptschin, André Paulo. Microstructure and linear scratch test of low temperature plasma
nitrided stainless steels. In: WORLD TRIBOLOGY CONGRESS, 5.,
2013, Torino, Italy. Proceedings... 4 p.
ETT, Gerhard; LANDGRAF, Fernando Jose Gomes; DERENZO;
Silas; YU, Abraham Sin; REIS, Lineu Belico dos; MAZZONETTO,
Alexandre; ANTONOFF, Heloisa Burkhardt; Souza, Ligia
Antunes A. Alves de. Brazilian bio-fuels production scenario;
biogas, biomethane and biosyngas. In: INTERNATIONAL SEMINAR ON BIOMASS, BIOGAS AND ENERGY EFFICIENCY, 2013,
São Paulo. Proceedings… São Paulo: Governo do Estado de
São Paulo, 2013. p.38-53.

F
FACCIO, Henrique Bandeira. Soluções inovadoras: estanqueidade. Notícias da Construção, v. 10, n. 122, p. 60-61, maio, 2013.
FÁVERO NETO, Alomir Hélio. Terças em perfis de aço formados a frio com continuidade nos apoios: ênfase ao estudo
das ligações de alma parafusadas com transpasse ou luva.
São Carlos, 2013. 185 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013.
Fávero Neto, Alomir Hélio; Vieira JR., L.C.M.; Malite, M.
Strength and stiffness of cold-formed steel purlins with sleeved and overlapped bolted connections. In: ANNUAL STABILITY CONFERENCE, STRUCTURAL STABILITY RESEARCH COUNCIL,

RELATÓRIO ANUAL | 2013

111

PUBLICAÇÕES E PATENTES

2013, St. Louis, Missouri. Proceedings... 16 p.
FERRAZ, Mariana; PIGOSSO, Daniela C. A.; TEIXEIRA, Cláudia Echevenguá; ROZENFELD, Henrique. Guidelines for the
deployment of product-related environmental legislation
into requirements for the product development process. In:
SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS DESIGN
AND INVERSE MANUFACTURING, 8., 2013, Jeju Island.
Proceedings... 6 p.
Ferreira Neto, João Batista; Ribeiro, Tiago Ramos; Lima,
Moysés Leite de; Lotto, André Alexandrino; Vilca, John
Bernardo. Solar grade silicon refining by the metallurgical
route. In: JAPAN-BRAZIL SYMPOSIUM ON DUST PROCESSING
ENERGY ENVIRONMENT IN METALLURGICAL INDUSTRIES, 9.,
2013, Ouro Preto. Proceedings... 7 p.
FIGUEIREDO, Silvio de Andrade. Avaliação técnico-econômica
das principais tendências e alternativas do transporte
rodoviário nacional sobre o ponto de vista energético e
ambiental. São Paulo, 2013. 182 f. Tese (Doutorado) - Curso
de Programa de Pós-graduação em Energia EP/FEA/IEE/IF,
Universidade de São Paulo, SP, 2013.

112

Fontes, Charles de Oliveira. Minimização da geração de resíduos no processo de manutenção de aeronaves por meio
de técnicas de produção mais limpa. São Paulo, 2013. 103 f.
Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.
Fontes, Charles Oliveira; Alves, J. F.; Teixeira, Cláudia
Echevenguá. Minimização de resíduos em um processo de
manutenção de aeronaves: abordagens seis sigma, lean
manufacturing e produção mais limpa. In: INTERNATIONAL
WORKSHOP ADVANCES IN CLEANER PRODUCTION, 4., 2013,
São Paulo. Proceedings... 10 p.

Anna Helena Reali. Optimized control for water utilities. In:
INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING AND CONTROL FOR THE WATER INDUSTRY, CCWI 2013, 12., Perugia, Italy.
Proceedings… 10 p.
Frazão, Ely Borges; Dozzi, Lúcia de Fátima Siqueira; Queiróz, Fábio Conrado de. Características tecnológicas de
algumas rochas silicatadas utilizadas como revestimento.
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E ENGENHARIA
AMBIENTAL, 14., 2013, Rio de Janeiro. Anais... SP: SBG, 2013.. 9 p.
FREIRE, Igor Forain de Sá. Detecção de ataques de intrusão
utilizando análise de séries temporais. São Paulo, 2013. 104
f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de
Ensino Tecnológico, SP, 2013.
FREITAS, Leandro Gomes de; ARAÚJO, Marcela Maciel de;
YOSHIKAWA, Nestor Kenji; PEDE, Marco Aurélio Zequim.
Estudo de alternativas de remediação para fase livre leve no
subsolo de uma área em Osasco, SP. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEIO AMBIENTE SUBSTERRÂNEO, 3., 2013, São
Paulo. Proceedings...

G
Galdeano, Luzia Alegre Ruas. A política nacional de resíduos sólidos: situação atual e opções de destino para resíduos
sólidos urbanos, resíduos industriais, resíduos do serviço
de saúde, resíduos da construção civil e a logística reversa.
São Paulo, 2013. 298 f. Dissertação (Mestrado Profissional) Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,
Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.

FORAIN, Igor; GUELFI, Adilson E.; PONTES, Elvis, SILVA, Anderson. Detecção de intrusão utilizando análise de séries
temporais com modelos ARMAX/GARCH. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DE SISTEMAS
COMPUTACIONAIS, 13., 2013, Manaus. Anais... Porto Alegre,
Rio Grande do Sul: Sociedade Brasileira de Computação,
2013. p.100-113.

GALLARDO, Amarilis Lucia Casteli Figueiredo; BRAGA, Tania
de Oliveira; DUARTE, Carla Grigoletto; SOUZA, Caroline
Almeida; SOLERA, Maria Lucia; SANTOS, Wellington Gomes
dos; CERMINARO, Ana Clara; DIBO, Ana Paula; SILVA, Ana
Paula Souza. Sustainability indicators: planning ethanol by
strategic environmental assessment. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR IMPACT
ASSESSMENT, 33., 2013, Calgary. Proceedings.... Calgary: AIA,
2013. p. 1-6.

Fracasso, Paulo Thiago; Barnes, Frank Stephenson; COSTA, Anna Helena Reali. Energy cost optimization in water
distribution systems using Markov Decision Processes. In:
INTERNATIONAL GREEN COMPUTING CONFERENCE, 4., 2013,
Arlington, USA. Proceedings... 6 p.

GALLARDO, Amarilis. L. C. F.; WINANDY, A.; SIQUEIRA, J. P. L.;
HOURNEAUX JR., F. Sustentabilidade no setor supermercadista: estudo comparativo de grandes redes no Brasil e no
Exterior. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE, 1., 2013, São Paulo. Anais...

Fracasso, Paulo Thiago; Barnes, Frank Stephenson; Costa,

Galli, Vicente Luiz; Azevedo, Adalberto Aurélio; Sousa, Luís

RELATÓRIO ANUAL | 2013

PUBLICAÇÕES E PATENTES

Gonzaga de. Ensaio geofísico de GPR aplicado no mapeamento de fundações. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF THE
BRAZILIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, 13., 2013, Rio de Janeiro.
Proceedings... 6 p.

GOMES Jr, Antonio Carlos. Riscos de incêndio com óleo de
têmpera em tratamentos térmicos/termoquímicos. Industrial Heating International Journal of Thermal Technology,
p. 34-35, jan.-mar., 2013.

GALLI, Vicente Luiz; CAMPOS, Gisleine Coelho de; SOUSA, Luís
Gonzaga de. Ensaio geofísico de magnetometria aplicado na
localização de equipamento. In: INTERNATIONAL CONGRESS
OF THE BRAZILIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, 13., 2013, Rio de
Janeiro. Proceedings... 3 p.

GOMES Jr., Antonio Carlos. Riscos de asfixia comuns - atmosferas de tratamentos termoquímicos. Industrial Heating International Journal of Thermal Technology, p. 44-45,
abr.-jun., 2013.

Gandolfo, Otávio Coaracy Brasil; Silva, Ivo Vieira da. A
obtenção de velocidades da onda S por diferentes métodos
sísmicos. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF THE BRAZILIAN
GEOPHYSICAL SOCIETY & EXPOGEF, 13., 2013, Rio de Janeiro.
Proceedings... 4 p.
Garcia , Eduardo. Estudo de investigação de caulim para
obtenção de pozolana com avaliação de técnicas selecionadas de caracterização. São Paulo, 2013. 264 f. Dissertação
(Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
GavioLI, Renato Rosafa; Paiva, Lucilene Betega de; Camativa,
P.; Guimarães, Kleber Lanigra; Derenzo, Silas. Estudo de
processo de moagem de resíduos sólidos gerados pelo setor
de compósitos visando redução de volume e reintrodução
no próprio sistema produtivo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
POLÍMEROS, 12., 2013, Florianópolis. Anais.... 4 p.
GOLDMAN, Alfredo; MONTEIRO, Milson; AMANTEA, Guilherme. WIP: a framework evaluate routing protocols on mobile
networks using realistic scenarios. In: EXTREME CONFERENCE
ON COMMUNICATION: THE VOLCANIC EXPEDITION, 5., 2013,
Icealand. Proceedigns…

GOMEZ, J. G. C.; RAICHER, G.; TACIRO, M. K.; SILVA, L. F.; PICCOLI,
Rosane Aparecida Moniz. Análise sistêmica da produção de
poli-3-hidroxibutirato a partir de diferentes fontes de carbono. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 9., SIMPÓSIO
HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE BIOMASSAS, 10., 2013, Foz do
Iguaçu. Anais... São Paulo: ABEQ, 2013. 4p.
GONGORA-RUBIO, Mario Ricardo; SCHIANTI, Juliana de
Novais; GOMEZ, Houari Cobas; TEVES, André da Costa. LTCC-3D flow focusing fluidic microreactor for nanoparticle
fabrication and production scale-out. In: INTERNATIONAL
CONFERENCE ON CERAMIC INTERCONNECT AND CERAMIC
MICROSYSTEMS TECHNOLOGIE, CICMT, 9., 2013, Orlando, Florida. Proceedings... 8 p.
GONZALEZ , Safira Celeste Perez De la Sala. Regime jurídico
do uso e ocupação do solo na cidade de São Paulo à luz das
mudanças climáticas. São Paulo, 2013. 194 f. Dissertação
(Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.
GRAMANI, Marcelo Fischer. A corrida de detritos (debris flow)
no Ribeirão Cágado, Serra do Mar, Município de Cubatão, SP.
In: CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE ENCOSTAS, 6., 2013, Angra
dos Reis. Anais...

Gomes, Claúdio Luiz Ridente; Heleno, Aline Fernandes;
Costa, Samuel Barsanelli; Almeida Filho, Gerson Salviano
de; Hellmeister JR., Zeno. Desassoreamento de lagos com
a presença de camada espessa de argila orgânica de baixa
resistência ao cisalhamento - estudo de caso: Lago Taboão,
município de Bragança Paulista, SP. In: SIMPÓSIO DE PRÁTICA
DE ENGENHARIA GEOTÉCNICA NA REGIÃO CENTRO-OESTE, 3.,
2013, Cuiabá. Anais... Cuiabá: KCM Ed., 2013. 7 p.

GRAMANI, Marcelo Fischer; CORSI, Alessandra Cristina;
MACEDO, Eduardo Soares de; MIRANDOLA, Fabricio Araujo;
CANIL, Katia; SILVA, Fabiana Checchinato; GOMES, Luiz Antonio. Mapeamento de áreas risco alto e muito alto de deslizamento e inundação em municípios do Estado de São Paulo.
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E
AMBIENTAL, 14., 2013, Rio de Janeiro. Anais... São Paulo: ABGE,
2013. CD.

GOMES JR., Antonio Carlos. Aplicação de análise de risco,
comissionamento de fornos de cementação em atmosfera
controlada. São Paulo, 2013. 95 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo,
2013.

GUIMARAES, Celso Eduardo; TEIXEIRA, Claudia Echevengua;
CUNICO, Eliana. Seleção de indicadores para avaliação de
desempenho ambiental de uma eco inovação: o caso do
aproveitamento de biogás em lagoas de tratamento de
resíduos da producao de fécula de mandioca. In: SIMPÓSIO
INTERNACIONAL DE GESTAO DE PROJETOS, 2., 2013, São Paulo.
Anais... SP: SINGEP, 2013.

RELATÓRIO ANUAL | 2013

113

PUBLICAÇÕES E PATENTES

GUIMARAES, Yuri Basile Tukoff. Valoração de patentes em
universidades públicas do Estado de São Paulo. São Paulo,
2013. 152 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administracao,
Programa de Pós-graduação em Administracao, Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2013.
Guimarães, Yuri Basile Tukoff; Gonçalves, Leandro Rodrigues; Motta, Flávia Gutierrez ; Azevedo, Paulo Brito Moreira
de. Matriz de seleção de projetos de P&D&I: o caso Embrapii.
In: CONGRESSO BIANUAL DA ASSOCIAÇÃO LATINO IBERO-AMERICANA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA, 15., 2013, Porto,
Portugal. Anais... 15 p.
GUIMARAES , Yuri Basile Tukoff; KNIESS , Claudia Terezinha;
YEE , Katia; OLIVEIRA, Nereide. Valoração de patentes em
instituições cientificas e tecnológicas: o caso IPT. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GESTÃO DE PROJETOS, 2., SIMPÓSIO
INTERNACIONAL DE INOVACAO E SUSTENTABILIDADE, 1., 2013,
São Paulo. Anais... 16 p.

H
114

Haddad, Marcelo Hector Sabbagh. Análise de mecanismos
REDD+ e seus benefícios no Brasil: um estudo de caso na
Ilha do Marajó - PA, Brasil. São Paulo, 2013. 138 f. Dissertação
(Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
Hamassaki, Luiz Tsuguio; SANTOS, Rafael Francisco Cardoso
dos. Soluções inovadoras: corpos de prova. Notícias da Construção, n. 128, p. 48-49, nov., 2013.
Hellmeister Jr., Zeno; Corsi, Alessandra Cristina; Almeida
Filho, Gerson Salviano de; Almeida, Maria Cristina Jacinto
de; IKEMATSU, Priscila; FROTA; Aluízio de Souza. Procedimentos metodológicos para identificação de áreas potenciais à
produção de sedimentos na sub-bacia Tietê/Cabeceiras, da
bacia hidrográfica do alto Tietê, Estado de São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA AMBIENTAL, 14., 2013, Rio de Janeiro. Anais... 10 p.
HORAI , Massami Sergio. Roteiro de aferição de desempenho
de sistemas críticos em ambiente de pré-produção. SP, 2013.
105 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Coordenadoria
de Ensino Tecnológico, 2013.

RELATÓRIO ANUAL | 2013

I
IAMATO, Karina Yumi; BARROS, Jose Maria de Camargo. Soluções inovadoras: hidrosfera inovadora. Notícias da Construção, Ano 10, n. 127, p. 48-49, out., 2013.
IKEDA, Cristina Y. K.; VITTORINO, Fúlvio; PINTO JR., Ronaldo
J. Efeito da absorção sonora no desempenho acústico de
barreiras acústicas paralelas. In: ENCONTRO NACIONAL DE
CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUIDO, 12., ENCONTRO LATINOAMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUIDO,
8., Brasília, 2013. Anais... 10 p.
ikematsu, Priscila; Ferreira, Andre Luiz; Almeida, Maria
Cristina Jacinto de; Monteiro, Ana Cândida Melo Cavani.
Análise dos conflitos legais no uso do solo como ferramenta
para o planejamento: o caso do sistema produtor Alto Tietê,
São Paulo, Brasil. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 22., 2013, Bento Gonçalves. Atas... Porto Alegre: ABRH,
2013. 10 p.
Ikematsu, Priscila; Ferreira, Andre Luiz; Almeida, Maria
Cristina Jacinto de; Monteiro, Ana Cândida Melo Cavani.
Análise do uso e ocupação do solo nas áreas de preservação
permanente do sistema produtor Alto Tietê, SP, Brasil: subsídios ao planejamento. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 22., 2013, Bento Gonçalves. Atas... Porto Alegre:
ABRH, 2013. 8 p.
IMMAGINARIO, Rodrigo de Siqueira Viana. Comunicação
segura em ambiente de-perimetrizado. São Paulo, 2013. 105
f. Dissertação (Mestrado Profissional) – Instituto Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
IPPOLITO, André; CAMPOS, Edit Grassiani Lino de. Integração
de bancos de dados tributários: um estudo de caso aplicado
à Prefeitura de São Paulo. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – SBSI, 9., 2013, João Pessoa. Anais...
IYOMASA, Wilson Shoji. As perspectivas da Geologia de Engenharia e Ambiental (GEA) e o papel da ABGE. In: MONTICELLI,
João Jerônimo; KERTZMAN, Fernando. 45 anos: perspectivas
da geologia de engenharia e ambiental e o papel da ABGE:
depoimentos. São Paulo: ABGE, 2013. p.166-171

PUBLICAÇÕES E PATENTES

J
JABARDO, Paulo José Saiz; COSTA, André Barsaglini da; ROSA,
Artur Feriotti; TAIRA, Nilson Massami; LIMA, Alessandro Alberto; MARTINS, Gabriel Borelli; NADER, Gilder. Calibration of
anemometers using Wind tunnel contraction. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA, 7., 2013, Ouro Preto. Anais…
4 p.
Justino, Alexandre Rivaben. Método de mapeamento da
colaboração de técnicas da IHC aos processos do modelo
de qualidade MPS.BR. SP, 2013. 143 f. Dissertação (Mestrado
Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.

K
KAKAZU , Paulo Massanori. Ganho de produtividade em
linhas de montagem de chicotes elétricos utilizando as
ferramentas de conectividade e nivelamento do sistema
enxuto de produção. São Paulo, 2013. 79 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico,
SP, 2013.
KATAYAMA , Mari Tomita; MAZZARELLA , Vicente Nelson Giovanni; Silva , Douglas Martins da. Tecnologia a disposição das
micro, pequenas e medias empresas. Borracha Atual, Ano 18,
n. 108, p. 52-53, set./out., 2013.
KAWAKITA, Kazuto. Uma contribuição para a diminuição da
confusão no uso de termos e expressões na metrologia. In:
CONGRESSO DA QUALIDADE EM METROLOGIA, ENQUALAB,
2013., São Paulo. Anais... São Paulo: ABIMAQ, 2013. 11 p.
KAYO , Angela. Impactos gerados pela ocupação no leito
antigo do Rio Pinheiros em áreas das operações urbanas
consorciadas Faria Lima e Água Espraiada. São Paulo, 2013.
154 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria
de Ensino Tecnológico, SP, 2013.
Kiriyama, Edgard Joseph. Subsídios para a melhoria na aplicação do índice de balneabilidade como instrumento para
o gerenciamento costeiro no Estado de São Paulo. São Paulo,
2013. 96 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.

Kogishi, André Mitsuo; Silva Jr., Helio Correa da; Brinati,
Hernani Luiz; Conti, Mardel B.de; Domiciano, Valentina.
Experimental evaluation of submersible drift forces. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PRACTICAL DESIGN OF SHIPS
AND OTHER FLOATING STRUCUTRES, 12., 2013,Chamgwon City,
Korea. Proceedings... 5 p.
Kuzmickas, L.; Andrade F. R. D.; Szabó, G. A. J.; Motta, José
Francisco Marciano; Cabral Jr., Marsis. Influence of diopside: feldspar ratio in ceramic reactions assessed by quantitative phase analysis; X-ray diffrraction - Rietveld method.
Cerâmica, v. 59, p. 345-350, abr./maio/jun., 2013.

L
Leal, Adriano Galindo; Santos, Alessandro Santiago dos;
Miyake, Mário Yoshikazu; Marte, Claudio Luiz. Assessment
of maturity and efficacy of toll collection ecosystems. In:
INTERNATIONAL IEEE CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 16., 2013, The Hauge, Netherlands.
Proceedings... 6 p.
Leal, Adriano Galindo; Santos, Alessandro Santiago dos;
Noda, Mauro Kendi; Rodrigues, Livia Cabral de Souza. Internet social das coisas como agente agregador nas cidades
inteligentes no Brasil e no mundo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO, CIKI, 3., 2013, Porto
Alegre. Proceedings... 13p.
Leal, Adriano Galindo; Santos, Alessandro Santiago dos;
Oliveira, José Augusto; Moreira, José Rita; Pistoni, Edson;
Miyake, Mário Yoshikazu; MARTE, Claudio Luiz. Methodologies for quality assessment of highway operators based in
governance best practices with emphasis on toll collection
ecosystem. In: WORLD CONFERENCE ON TRANSPORT RESEARCH, WCTR, 13., 2013, Rio de Janeiro. Proceedings... 17p.
Leal, Adriano Galindo; Santos, Alessandro Santiago dos;
Puhlmann, Henrique Frank Werner. Automated test plataform to evaluate conformance of intelligent. In: ITS WORLD
CONGRESS, 20., 2013, Tokyo. Proceedings... 7 p.
Leão, Rodrigo Junqueira; Taccola, Gregory Müller; Garcia,
Antônio Carlos Marques; Castanho, Manuel Antônio Pires.
Rastreabilidade de uma máquina de peso morto de 10 kN
ás unidades de base do SI. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
METROLOGIA, 7., 2013, Ouro Preto. Anais... 10 p.
LEME, Rodrigo Mendes; REZENDE, Marcelo Novaes de. Prioritization of services for SOA performance improvement
using multidigraphs to represent BPEL business processes.

RELATÓRIO ANUAL | 2013

115

PUBLICAÇÕES E PATENTES

International Journal of E-Business Development, v. 3, n. 3,
p.116-125, Aug., 2013.
LÉO, Patrícia; ALLI, Rita de Cássia Paro; LINHARES, Débora do
Carmo; SILVA, Elda Sabino da; MATSUBARA, Rosa Mitiko Saito;
RODRIGUES, Maria Filomena de Andrade. Processos biológicos: biorremediação. In: MORAES, Sandra Lúcia de; TEIXEIRA,
Claudia Echevengua; MAXIMIANO, Alexandre Magno de
Sousa (Orgs.). Guia de elaboração de planos de intervenção
para o gerenciamento de áreas contaminadas. São Paulo:
IPT, 2013. Seção 2, Cap.5, p. 231-266. (IPT Publicação, 4372)
LIMA, Aline Lopes e; ROMAGNANO, Ligia Ferrari Torrella di;
LEITE, Daniel Carlos. Processos biológicos: fitorremediação.
In: MORAES, Sandra Lúcia de; TEIXEIRA, Claudia Echevengua;
MAXIMIANO, Alexandre Magno de Sousa (Orgs.). Guia de
elaboração de planos de intervenção para o gerenciamento
de áreas contaminadas. São Paulo: IPT, 2013. Seção 2, Cap.9, p.
268-290. (IPT Publicação, 4372)

116

M
MACEDO, Eduardo Soares de. Motivo das inundações. Revista
Emergência. Novo Hamburgo, mar., 2013.
MACEDO, Eduardo Soares de. Serviço pela metade. Revista
Emergência. Novo Hamburgo, abr., 2013.
MACEDO, Eduardo Soares de. Sistema municipal. Revista
Emergência. Novo Hamburgo, maio, 2013.
MACEDO, Eduardo Soares de; BRESSANI, Luiz Antonio.
(coord.). Diretrizes para o zoneamento da suscetibilidade,
perigo e risco de deslizamento para planejamento do uso
do solo. São Paulo: ABGE, 2013.

LIMA, Fernando Soares de. Aplicação e avaliação das propriedades de PCMs encapsulados em artigos têxteis. São Paulo,
2013. 153 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.

MACEDO, Letícia dos Santos; MANÉO, Fernanda Peixoto;
MONDELLI, Giulliana. Batch equilibrium test methodology
for estimating the retardation factor (Rd) using a hexachlorocyclohexane (HCH) solution. In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS, 2013, Torino.
Proceedings… ISSMGE.

LIMA, Moyses Leite de. Refino de silício metalúrgico por
solidificação direcional transiente. SP, 2013. 94 f. Dissertação
(Mestrado) - Curso de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, SP, 2013.

MACEDO, Letícia dos Santos; MONDELLI, Giulliana. Alguns
aspectos sobre os mecanismos de transporte do pesticida
HCH no subsolo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEIO
AMBIENTE SUBSTERRÂNEA, 3., 2013, São Paulo. Proceedings...

LINHARES, Debora do Carmo; ALLI, Rita de Cassia Paro; LEO,
Patricia; ANDRADE, R. J.; MAGOSSI, Luiz Roberto; SANTOS, M.
B.; RODRIGUES, Maria Filomena de Andrade. Acompanhamento online para ensaio de biodegradabilidade, medida
pela evolução de CO2 desprendido do sistema. In: SIMPÓSIO
LATINO AMERICANO DE BIODETERIORAÇÃO E BIODEGRADAÇÃO, 8., 2013, Porto Alegre. Anais... 4p

MACEDO, Leticia dos Santos; MONDELLI, Giulliana; MARINHO,
Fernando A.M. Caracterização geoambiental de solos de uma
área contaminada pelos pesticidas organoclorados HCH. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E
AMBIENTAL, 14., 2013, Rio de Janeiro. Anais... São Paulo: ABGE,
2013. CD.

LINHARES, Debora do Carmo; SILVA, E. S.; ALLI, Rita de Cassia
Paro; ANDRADE, R. J.; MATSUBARA, R. M. S., FERNANDES, S.; MACHADO, A.T.S.; RODRIGUES, Maria Filomena de Andrade. Tratamento em fase lamosa de solo contaminado com bifenilas
policloradas, proveniente de uma estação elétrica desativada
do estado de São Paulo. In: SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE
BIODETERIORAÇÃO E BIODEGRADAÇÃO, 8., 2013, Porto Alegre.
Anais... 4p.
LOTTO, André Alexandrino; FERREIRA NETO, João Batista;
MOURÃO, Marcelo Breda. Remoção de fósforo contido em
silício por tratamento a vácuo. In: CONGREESO ANUAL DA
ABM, 68., 2013, Belo Horizonte. Anais... 12 p.

RELATÓRIO ANUAL | 2013

MACENA, Suelem Mauricio Fontes; OBATA, Saquia Hizuru;
MOURA, Daniel de Andrade; NADER, Gilder. Habitações
populares: como os moradores convivem com a ausência de
conceitos sustentáveis. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE
INOVACAO E SUSTENTABILIDADE, 1., 2013, São Paulo. Anais...
19 p.
Machado, Antônio Luís do Amaral; Oliveira, Luciana Alves
de. Diretrizes de projeto para revestimentos não aderidos de
fachadas. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 3.; ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO,
6., 2013, Campinas. Anais... p.134-146.
Machado, Thiago Franceschini. Condomínios modulares

PUBLICAÇÕES E PATENTES

para fins logísticos na RMSP: metodologia de avaliação.
São Paulo, 2013. 112 f. Dissertação (Mestrado Profissional) Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,
Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
Maia, Daniele Neves de Carvalho da Silva. Análise da aplicabilidade de modelo integral simplificado para avaliação de
desempenho de uma torre de resfriamento de grande porte. São Paulo, 2013. 124 f. Dissertação (Mestrado Profissional)
- Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,
Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
MALY, Mascimiliano S.; PRADO, Renato Luiz; SOUZA, Luiz Antonio Pereira. Migration and deconvolution on single-channel
continuous seismic profiling: a discussion. In: RIO ACOUSTICS
2013, IEEE/OES ACOUSTIOC IN UNDERWATER GEOSCIENCES
SYMPOSIUM, 2013, Rio de Janeiro. Proceedings…
Manéo, Fernanda Peixoto. Caracterização de resíduos de
hexaclorociclohexano (HCH): o caso da Rua Cápua - Santo
André-SP. São Paulo, 2013. 208 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.
MANÉO, Fernanda Peixoto; MACEDO, Letícia dos Santos; TEIXEIRA, Claudia Echevenguá. O uso do hexaclorociclohexano
como pesticida e os passivos ambientais: um estudo exploratório. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEIO AMBIENTE
SUBSTERRÂNEA, 3., 2013, São Paulo. Proceedings... 4 p.
MARQUES, Julia Spinassé Aquino. Risco socioambiental:
a influência nos arranjos organizacionais e na visão de
negócios das instituições financeiras. São Paulo, 2013. 105
f. Dissertação (Mestrado Profissional) – Instituto Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
Martin, Fábio. Contribuição para a perícia de engenharia
na identificação de patologias em revestimento cerâmico
de fachadas. São Paulo, 2013. 169 f. Dissertação (Mestrado
Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São
Paulo, 2013.
MARTIN, Fabio; SCABBIA, André Luiz Gonçalves. A norma de
desempenho e suas evoluções construtivas no Brasil. In:
CONGRESSO INTERNACIONAL DE HABITAÇÃO NO ESPAÇO
LUSÓFONO, CIHEL,, 2., 2013, Lisboa.Proceedings...
MARTIN, Ramon Valls; NAZARRE, Diego Joriro. Sistema de
ressonância magnética nuclear com fluxo contínuo de água
polarizada para obtenção da restreabilidade para campos
magnéticos estáticos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ME-

TROLOGIA, 7., 2013, Ouro Preto. Anais... 9 p.
MARTIN, Ramon Valls; NAZARRE, Diego Joriro; DIAS, Régis
Renato. Rastreabilidade para campos megnéticos alternados
até 10 kHz. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA, 7.,
2013, Ouro Preto. Anais... 11p.
MARTIN, Ramon Valls; PÉRIGO, E. A. An alternative magnetic
measurement system for nanotechnology applications. In:
LATIN AMERICAN WORKSHOP ON MAGNETISM, MAGNETIC
MATERIALS AND THEIR APPLICATIONS, 10., 2013, Buenos Aires.
Proceedings…
Martin, Ramon Valls; Périgo, E. A. A static measurement
system for soft magnetic materials. In: SOFT MAGNETIC MATERIALS CONFERENCE, 21., SMM21, 2013., Budapest, Hungary.
Proceedings... IEEE. 4 p.
MARTINHO, L. B.; SILVA, V. C.; PEREIRA FILHO, Mario Leite;
PALIN, M. F.; VERARDI, S. L. L.; CARDOSO, J. R. 3D finite element
analysis of conductive coupling problems in transmission
line rights of way. In: CONFERENCE ON THE COMPUTATION
OF ELECTROMAGNETIC FIELDS, COMPUMAG 2013, Budapest.
Proceedings… IEEE. 3 p.
Martins, Artur Augusto; Dias, Regis Renato. Estudo comparativo entre método de medição de parâmetros que definem
a qualidade de energia. In: CONGRESSO DA QUALIDADE
EM METROLOGIA REDE METROLÓGICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2013, São Paulo. Anais... São Paulo: REMESP, ABIMAQ,
2013. 9 p.
MARTINS, Gabriel Borelli; LIMA; Alessandro Alberto de; JABARDO, Paulo José Saiz; NADER, Gilder. Túnel de vento: uma importante ferramenta a serviço de tecnologias sustentáveis.
In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, 1., 2013, São Paulo. Anais... 27 p.
Martins, José Carlos (Coord.); Thomaz, Ercio; Del Mar, Carlos Pinto. Desempenho de edificações habitacionais: guia
orientativo para atendimento à norma ABNT NBR 15575/2013.
Brasília: CBIC, 2013. 302p.
MASSUCHETTO, Vinicius Andre; YU, Abraham Sin Oih; SOUZA,
Willy Hopper de. Geração de alternativas e o analytic hierarchy process: estudos de caso na implantação de um método
estruturado para seleção de projetos. In: SEMINÁRIOS EM
ADMINISTRAÇÃO FEA/USP, SEMEAD, 16.,2013, São Paulo.
Anais... 16 p.
MATTEUCCI, Cyntia; BERTO, Antonio Fernando; Oliveira,
Carlos Roberto Metzker de; ALVES, Luciana Aparecida. Cálculo
e avaliação da estimativa de incertezas dos ensaios rea-

RELATÓRIO ANUAL | 2013

117

PUBLICAÇÕES E PATENTES

118

lizados pelo Laboratório de Segurança ao Fogo – IPT, para
determinação das características de queima de materiais
de acabamento de interior de veículos. In: CONGRESSO DA
QUALIDADE EM METROLOGIA, ENQUALAB, 2013., São Paulo.
Anais... São Paulo: ABIMAQ, 2013.

Mitidiéri Filho, Cláudio Vicente; Souza, Julio Cesar Sabadini; Barreiros, Thiago Salaberga. Sistema construtivo de
paredes de concreto moldadas no local: aspectos do controle
de execução. Concreto e Construções, Ano 41, n. 70, p. 81-85,
abr.-jun., 2013

MAXIMIANO, Alexandre Magno de Souza; MORAES, Sandra
Lúcia de. Investigação para remediação. In: MORAES, Sandra Lúcia de; TEIXEIRA, Claudia Echevengua; MAXIMIANO,
Alexandre Magno de Sousa (Orgs.). Guia de elaboração de
planos de intervenção para o gerenciamento de áreas contaminadas. São Paulo: IPT, 2013. Seção 2, Cap.5, p. 135-153. (IPT
Publicação, 4372)

MITIDIERI FILHO, Cláudio Vicente; WAELKENS, Anne Catherine. Soluções inovadoras: projetos e BIM. Notícias da Construção, Ano 10, n. 120, p. 44-45, mar., 2013.

MAXIMIANO, Alexandre Magno de Sousa; MORAES, Sandra
Lúcia de; TEIXEIRA, Claudia Echevenguá. Etapas do gerenciamento de áreas contaminadas – GAC. In: MORAES, Sandra
Lúcia de; TEIXEIRA, Claudia Echevengua; MAXIMIANO, Alexandre Magno de Sousa (Orgs.). Guia de elaboração de planos
de intervenção para o gerenciamento de áreas contaminadas. São Paulo: IPT, 2013. p. 27-335 (IPT Publicação, 4372)

MONDELLI, Giulliana; FREITAS, Leandro Gomes; MACEDO, Letícia dos Santos. Avaliação do desempenho das intervenções.
In: MORAES, Sandra Lúcia de; TEIXEIRA, Claudia Echevengua;
MAXIMIANO, Alexandre Magno de Sousa (Orgs.). Guia de
elaboração de planos de intervenção para o gerenciamento
de áreas contaminadas. São Paulo: IPT, 2013. Seção 2, Cap. 11,
p. 333-350. (IPT Publicação, 4372)

MELO, Adriana Cristina de. Repositório para o rastreamento
de requisitos funcionais derivados de regras de negócio.
São Paulo, 2013. 112 f. Dissertação (Mestrado Profissional) –
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,
Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.

MONDELLI, Giulliana; SANTOS, José Aparecido Silvério dos;
CRUZ, Reginaldo Passos da; MANÉO, Fernanda Peixoto;
BARBOSA, Alexandre Muselli. Investigação geoambiental
aplicada a planos de intervenção. In: MORAES, Sandra Lúcia
de; TEIXEIRA, Claudia Echevengua; MAXIMIANO, Alexandre
Magno de Sousa (Orgs.). Guia de elaboração de planos de
intervenção para o gerenciamento de áreas contaminadas.
São Paulo: IPT, 2013. Cap. 2, p. 35-79 (IPT Publicação, 4372)

Melo, Daniela Jorge de. Janelas da Vila Mariana: ecos do
modernismo. São Paulo, 2013. 250 f. Dissertação (Mestrado
Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.
Mendes, Flávio Vicente. Propostas para melhoria da durabilidade e dos processos de manutenção em construções
escolares: o caso da rede estadual paulista. São Paulo, 2013.
94 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria
de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.

MONDELLI, Giulliana. Ensaios em solos aplicados ao diagnóstico ambiental de áreas contaminadas. Revista Fundações
Obras Geotécnicas, v. 3, n. 30, p. 50-55, mar., 2013.

Monteiro, Maria Beatriz Bacellar. Edifícios históricos: diagnóstico da biodeterioração da madeira como estratégia de
conservação do patrimônio. Téchne, Ano 21, ed.196, p. 52-54,
jul., 2013.
MORAES, José Theóphilo Leme de. Soluções inovadoras: alternativa ao aço. Notícias da Construção, v. 10, n. 123, p. 44-45,
jun., 2013.

MIRANDA, Maria José de Andrade Casimiro; PIGOZZO, Raphael Jaquier Bossler. Most common timbers in Brazilian wood
historical artefacts. Pro Ligno, v. 9, n. 4, p. 312-318, dez., 2013.
(Proceedings of the International Conference “Wood Science
and Engineering in the Third Millennium, ICWSE, 2013)

MORAES, Sandra Lúcia de; LIMA, José Renato Baptista de;
FERREIRA NETO, João Batista. Influence of dispersants on the
rheological and colloidal properties of iron ore ultrafine and
their effect on the pelletizing process: a review. Journal of
Materials Research and Technology, v. 2, n. 4, p. 386-391, 2013.

MIRANDOLA, Fabrício Araújo; MACEDO, Eduardo Soares de;
GRAMANI, Marcelo Fischer; GOMES, Luiz Antonio; CORSI,
Alessandra Cristina; CANIL, Kátia. Mapeamento e gerenciamento de áreas de risco de deslizamento e solapamento de
margem no município de Arujá. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 14., 2013, Rio de
Janeiro. Anais... São Paulo: ABGE, 2013. CD.

MORAES, Sandra Lúcia de; TEIXEIRA, Claudia Echevengua;
MAXIMIANO, Alexandre Magno de Sousa (Orgs.). Guia de
elaboração de planos de intervenção para o gerenciamento de áreas contaminadas. São Paulo: IPT, 2013. 394 p. (IPT
Publicação, 4372)

RELATÓRIO ANUAL | 2013

Moreira, Anna Ramus; Bonfim, André Luiz Castro; Almei-

PUBLICAÇÕES E PATENTES

da, Neusvaldo Lira de; Panossian, Zehbour; Midori, Alice;
Pimenta, Gutemberg Souza. Corrosivity of biodiesel/diesel
blends. In: NACE INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXPO,
2013, Orlando. Proceedings.... 11 p.
MoriOka, Sandra Naomi; Carvalho, Marly Monteiro de.
Análise multicritério para seleção de portfólio de projetos:
caso no setor de varejo. In: CARVALHO, M. M. et al (Org.) Gestão de serviços: casos brasileiros. São Paulo: Atlas, 2013. Cap.
6, p. 95-108
Moro, Marcos V.; Silva, Tiago F. da; Added, Nemitala; Rizutto, Marcia A.; Tabacniks, Manfredo H.; Neira, John B.;
Ferreira Neto, João Batista. High sensitivity boron quantification in bulk silicon using the 11B(p,α0)8Be nuclear reaction.
AIP Conference Proceedings, v. 1529, n. 110, 2013. Disponível
em: http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1529/1/110
_1?isAuthorized=no.

N
NADER, Gilder; MACENA, Suelem Mauricio Fontes; OBATA,
Sasquia Hizuro; MOURA, Daniel Andrade de. Conceitos
sustentáveis relacionados ao conforto ambiental no contexto de habitações populares. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, 1., 2013, São Paulo.
Anais... 3 p.
NADER, Gilder; RIBEIRO, Carolina Moreira; MARTINS, Gabriel
Borelli; JABARDO, Paulo José Saiz. Comparação entre os resultados de carregamento devido ao vento obtidos por norma
e ensaio em túnel de vento de edifício esbelto. In: SIMPÓSIO
INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA USP, 21., 2013,
São Paulo. Atas..
NADER, Gilder; SANTOS, Talícia Ferreira Roque dos; MARTINS,
Gabriel Borelli; JABARDO, Paulo José Saiz. Ensaio em túnel
de vento de cobertura de estádio de futebol: influência da
discretização das tomadas de pressão interna. In: SIMPÓSIO
INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA USP, 21., 2013,
São Paulo. Atas... 3 p.

NAL DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, 1., 2013, São Paulo.
Anais... 25 p.
Nascimento, Luciano Prado Reis. Método de avaliação de
risco de indisponibilidade em infraestrutura de TI baseado
em modelo de dependência entre componentes. São Paulo,
2013. 110 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
NORTE, Ana Carolina Cunha. Uso de wetlands construídos
como parte integrante de projetos paisagísticos. São Paulo,
2013. 118 f. Dissertação (Mestrado Profissional) – Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.

O
OLIVEIRA, Adriano Marim de; GUIMARÃES, Kleber Lanigra;
Cerize, Natália Neto Pereira; TUNUSSI, Ariane S.; POÇO, João
Guilherme Rocha. Nano spray drying as an innovative technology for encapsulating hydrophilic active pharmaceutical
Ingredients (API). Journal of Nanomedicine and Nanotechnology, v. 4, n. 6, p. 1-6, 2013.
OLIVEIRA, Alex Oliveira e; ARAÚJO, Marcela Maciel de; IGNATIUS, Scandar Gasparezzo; MASSOLA, Camila Peres. Processos
térmicos: dessorção térmica in situ. In: MORAES, Sandra Lúcia
de; TEIXEIRA, Claudia Echevengua; MAXIMIANO, Alexandre
Magno de Sousa (Orgs.). Guia de elaboração de planos de
intervenção para o gerenciamento de áreas contaminadas.
SP: IPT, 2013. Seção 2, Cap.10, p. 291-329. (IPT Publicação, 4372)
OLIVEIRA, Ivanisio de Lima; BRESSAN, Diego Lapolli; GUIRARDI, Daniel Mariani. Restauração da ponte pênsil Alves Lima:
uma abordagem sobre ligações de elementos de madeira
justapostos. In: CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGIA Y RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS, 9., 2013, João Pessoa.
Anais...

Nahuz, Marcio Augusto Rabelo (coord.); Miranda, Maria
José de Andrade Casimiro; Ielo, Paula Kaori Yamamura;
Pigozzo, Raphael Jaquier Bossler; Yojo, Takashi. Catálogo de
madeiras brasileiras para a construção civil. São Paulo: IPT,
2013. 103p. (IPT Publicação, 4371)

OLIVEIRA, Luciana Alves de; LASVAUX, Sébastian; HOXHA,
Endrit; HANS, Julien. Adapting existing life cycle inventory of
building products for the Brazilian context. In: INTERNATIONAL CONFERENCE SUSTAINABLE BUILDINGS: CONSTRUCTION
PRODUCTS AND TECHNOLOGIES, 2013, Austria. Proceedings…
Austria: Graz University of Technology, Institute of Technology and Testing of Building Materials; AEE, 2013. p. 426-436.

NANTES Jr., Mario Roberto; Martins, Gabriel Borelli; JABARDO, Paulo José Saiz; Nader, Gilder. Análise de ventilação
natural em habitação popular. In: CONGRESSO INTERNACIO-

Oliveira, Luciana Alves de; Melhado, Silvio B.; Mitidiéri
Filho, Cláudio Vicente. Seleção tecnológica baseada em
requisitos de desempenho e de sustentabilidade. In: SIMPÓ-

RELATÓRIO ANUAL | 2013

119

PUBLICAÇÕES E PATENTES

SIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE
CONSTRUÍDO, 3.; ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, 6., 2013, Campinas.
Anais... p.1023-1033.
Oliveira, Plínio Gonçalves. Análise de solução técnica aplicada à remoção de sedimentos carreados durante a construção de rodovias: estudo de caso em área de reservatório
de abastecimento de água. São Paulo, 2013. 100 f. Dissertação
(Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
Oliveira, Tatiane Xavier. Uso de nanopartículas de ferro
para remedição de águas subterrâneas contaminadas por
tricloroeteno. São Paulo, 2013. 110 f. Dissertação (Mestrado
Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.

120

OTA, Eliza Mami; SAAD, M.B.W.; SILVA, E.M. da; PORGETE, D. da
S.; VENCESLAU, E.B.; RAMOS, L.P.; RODRIGUES, Maria Filomena
da Andrade; MAIORANO, Alfredo Eduardo. Efeito da deslignificação e da composição do complexo celulolítico na hidrólise enzimática de bagaço de cana pré-tratado por explosão a
vapor. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 9., SIMPÓSIO NACIONAL ENZIMÁTICA DE BIOMASSAS, 10., 2013, Foz do
Iguaçu. Anais... São Paulo: ABEQ, 2013. 4p.

P
Pádua, Bernardo Kaucher Darmstadter de. Uma técnica de
priorização de testes em linhas de produtos de software.
São Paulo, 2013. 85 f. Dissertação (Mestrado Profissional) Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,
Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
Pagotto JR., Sidney Oswaldo; Almeida, Neusvaldo Lira de.
Discussão sobre falhas em revestimentos ricos em zinco. In:
CONFERÊNCIA SOBRE TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, 12.,
2013, Porto de Galinhas. Anais... p. 644-651.
Pagotto Jr., Sidney Oswaldo; Panossian, Zehbour; Almeida, Neusvaldo Lira de; SANTOS Fabiano Raymundo dos;
Pereira Filho, Mario Leite; Pimenta, Gutemberg de Souza;
Laurino, Eduardo W.; Araujo, Marcelo; Gervasio, João P. K.
The study of the effects of lightning on pipelines through simulation tests in a laboratory. In: RIO PIPELINE CONFERENCE
& EXPOSITION, 2013, Rio de Janeiro. Proceedings... 9 p.
Paiva, Lucilene Betega de; Morales, Ana Rita. Characterization of nanocomposites by optical analysis. In: THOMAS,

RELATÓRIO ANUAL | 2013

Sabu et al. (Eds.) Polymer composites. Weinheim: Wiley-VCH
Verlag, 2013. v. 2, p. 147-161.
PAIVA, Lucilene Betega de; OLIVEIRA, Adriano Marim de;
GAVIOLI, Renato Rosafa. Preparação e propriedades de borracha microparticulada a partir de látex de NBR modificado
e secagem por spray drying In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
POLÍMERO, 12., 2013, Florianópolis. Anais... 4 p.
PALMAS JR, Altevir Marquezini; MACEDO, Eduardo Soares de.
Proposta de seguro residencial contra alagamento e inundação não obrigatório gerenciado pelo Estado. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 14.,
2013, Rio de Janeiro. Anais... 9 p.
Panossian, Zehbour. Phosphating of steel for cold forming
processes. In: WANG, Q. JANE; CHUNG, YIO-WAH (Eds.).
Encyclopedia of tribology. Sringer Verlag, 2013. 14 p.
PANOSSIAN, Zehbour; PECEQUILO, Cristiane Vargas; BRUNELLI, Renata Angelon; ALMEIDA, Neusvaldo Lira de. Estudo
da corrosão em frestas de ligas de alta resistência a corrosão
por meio de ensaios eletroquímicos. In: CONFERÊNCIA SOBRE
TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS, 12., 2013, Porto de Galinhas.
Anais... 11 p.
Papa, Maria Celia de Oliveira; Ribeiro, Carlos Eduardo Rodrigues; Passuelo, Douglas Luiz; Koester, Johnathan Diaz;
Abackerli, Alvaro José. Testes de desempenho de máquinas
de medir (MMC): diferenças e seus impactos na decisão
sobre a capacidade da medição para a manufatura. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, 7.,
2013, Penedo. Anais... São Paulo: ABCM, 2013. 1 Cd-Rom. 10 p.
PASCHOALOTTO, Luis A. C.; SANOMYA, Rodrigo; UEDA, Rui Riyo;
TIBA, Hamilton H,; SILVA SOBRINHO, Edivaldo; GALLO, Giulliano, B.; KAGESAWA, Roberto T.; ZANUTTO, José Carlos; BOSKO,
João Dragojevick. Análise e investigação das causas e propostas de soluções para eliminação de ocorrência de trincas por
fadigas nas travessas dos pré-distribuidores das turbinas
Francis das unidades geradoras 05 a 20 da UHE Ilha Solteira.
In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA, 22., 2013, Brasília-DF. Anais... 7 p.
PATUSCO, Carlos A. P.; CAMERINI, Claudio S.; ADAMOWSKI,
Júlio A.; BUIOCHI, Flávio; TSUZUKI, Marcos S.; Almeida, Neusvaldo Lira de. PROVUS: development of ultrasonic corrosion
probe. In: RIO PIPELINE CONFERENCE & EXPOSITION, 2013, Rio
de Janeiro.Proceedings... 8p.
PATUSCO, Carlos A. P.; CAMERINI, Claudio S.; ADAMOWSKI, Júlio A.; BUIOCHI, Flávio; TSUZUKI, Marcos S.; Almeida, Neusvaldo Lira de. Development of an ultrasonic corrosion probe. In:

PUBLICAÇÕES E PATENTES

OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE, 2013, Rio de Janeiro.
Proceedings... OTC2013. 13 p.
Pauletti, Ruy M. O.; Guirardi, Daniel Mariani. Implementation of a simple wrinkling model into Argyris’ membrane
finite element. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEXTILE
COMPOSITES AND INFLATABLE STRUCTURES, STRUCTURAL
MEBRANES, 6., 2013, Munich, Germany. Proceedings... 12 p.
Pecequilo, Cristiane Vargas; Panossian, Zehbour. Revisando conceitos: corrosão em frestas, parte 1. Corrosão e Proteção, Ano 10, n. 45, p. 20-28, jan.-fev., 2013.
Pecequilo, Cristiane Vargas; Panossian, Zehbour. Revisando conceitos: corrosão em frestas, parte 2. Corrosão e
Proteção, Ano 10, n. 46, p. 20-29, mar.-abr., 2013.
Pecequilo, Cristiane Vargas; Panossian, Zehbour. Revisando conceitos: corrosão em frestas, parte 3. Corrosão e
Proteção, Ano 10, n. 47, p. 18-32, maio-jun., 2013.
PEDROSO, Guilherme; TEIXEIRA, Claudia Echevenguá; SANCHEZ JR., Oswaldo. Comparative evaluation of brt (bus rapid
transit) and lrt (light rail trasit) systems: life cicle simulation
using the gabi software tool. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE CYCLE ASSESSMENT, 5., CILCA, 2013, Mendoza,
Argentina. Sustainability metrics from cradle to grave. Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de
Mendoza, 2013. p. 245-251.
PEDROSO, Guilherme; TEIXEIRA, Claudia Echevenguá; SANCHEZ JR., Oswaldo. Gestão de sustentabilidade nos planos
ambiental, econômico e social: prospecção de métodos e indicadores no segmento de transportes urbanos. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPAD, 37., Rio de Janeiro, 2013. Anais...
PEREIRA, Marcos Tadeu. Como a convergência de água,
efluentes, emissões, energia, eficiência energética e economia de baixo carbono irá impactar o futuro. Revista DAE, v.
60, n. 193, p. 28-37, set.-dez., 2013.
PEREIRA FILHO, Mario Leite; FERREIRA Jr., Antonio Francisco
Gentil; GOEBEL, Pierre; PIMENTEL, Gutemberg; ARAUJO, Marcelo. Electromagnetic interference of high voltage transmission lines on lines on oil gas pipelines: impact of data input
and coupling model on mitigation actions. In: RIO PIPELINE
CONFERENCE & EXPOSITION, 2011, Rio de Janeiro.
Proceedings... 6 p.
Pereira Jr., Paulo; Ambiel, Leandro B.; Leão, Rodrigo Junqueira; Rodovalho, Tainá G.; Garcia, Rafael H.; Santos
Jr., Auteliano A. Comparison of signal filtering technical for
ultrasonic waves used inspection of composite materials.

In: INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS
& EXPOSITION, IMECE 2013, ASME 2013, San Diego California.
Proceedings.... 10 p.
PEREIRA Jr., Sergio M.; SALVADOR, Vera L. R.; SATO, Ivone M.
Evaluation of the wood CCA preservative treatment process
of eucaliptus (eucaliptus ssp) by X-ray fluorescence technique. In: International Nuclear Atlantic Conference; Meeting
on Nuclear Applications, 11.; Meeting on Reactor Physics and
Thermal Hydraulics, 18.; Meeting on Nuclear Industry, 3.,
2013, Recife. Proceedings... São Paulo: ABEN, 2013.
PÉRIGO, E. A.; CRUZ, Israel Aparecido; ANTUNES, B.; BRAGA,
Ana Paola Villalva; LANDGRAF, Fernando José Gomes. How
extrinsic is the coercivity in NdFeB bonded magnets? IEEE
Transactions on Magnetics, v. 49, n. 9, 2013. Doi: 10.1109/
TMAG.2013.2253788. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.
jsp?arnumber=06484981
PÉRIGO, E. A.; MARTIN, Ramon Valls. Magnetic field and gradient standards using permanent magnets: designs considerations, construction and validation by nuclear magnetic
resonance. In: LATIN AMERICAN WORKSHOP ON MAGNETISM,
MAGNETIC MATERIALS AND THEIR APPLICATIONS, 10., 2013,
Buenos Aires. Proceedings…
PESQUERO, Naira Canevarolo; GÓNGORA-RUBIO, Mário
Ricardo; YAMANAKA, Hideko. A novel LTCC eletrochemical
cell construction and characterization: a detection compartment for portable devices. Analysist, DOI:10.1039/
C3AN00648D, Paper, 2013.
PISCOPO, Marcos Roberto; KNIESS, Cláudia Terezinha; TEIXEIRA, Cláudia Echevenguá; BIANCOLINO, Cézar Augusto. O setor
brasileiro de nanotecnologia: oportunidades e desafios. In:
ENCONTRO NACIONAL DA ANPAD, 37., 2013, RJ. Anais...
PORTO, Karina Meschini B.G. Porto; BORRELY, Sueli Ivone;
D’ALMEIDA, Maria Luiza. Efeitos da radiação gama em
propriedades de papel grau cirúrgico para embalagem. In:
ABTCP INTERNATIONAL PULP AND PAPER CONGRESS, 46., 2013,
São Paulo. Proceedings… São Paulo: ABTCP, 2013. 10 p.
PORTO, Karina Meschini Batista Geribello. Efeitos da radiação gama (Cobalto-60) nas principais propriedades físicas e
químicas de embalagens compostas por papel grau cirúrgico e filme plástico laminado, destinadas à esterilização de
produtos para saúde. São Paulo, 2013. 123 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Tecnologia Nuclear: aplicações, Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo, 2013.
Pozzer, Fabio Baratella; Campos, Gisleine Coelho de. Soluções inovadoras: drenagem de obras. Notícias da Constru-

RELATÓRIO ANUAL | 2013

121

PUBLICAÇÕES E PATENTES

ção, v. 10, n. 119, p. 44-45, jan-fev., 2013.

Q
QUEIROZ, Rayana Santiago de. Pesquisa e criação: desenvolvimento de coleção de fios artesanais de fibras paina. São
Paulo, 2013. 99 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Têxtil e
Moda, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.
QUITETE, Eduardo Brandau; MENEZES, Priscila Melo Leal; MIRANDA, Angélica Oliveira. Reatividade potencial de diabásio,
rocha semelhante ao basalto: abordagem microestrutural.
In: CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 55., 2013, Gramado. Anais... São Paulo: IBRACON, 2013. 16 p.

R
122

ning by a metallurgical processing route = Rota metalúrgica
para refino de silício. REM: Revista da Escola de Minas, v. 66,
n. 4, p. 479-484,. out.-dez., 2013.
Ribeiro, Tiago Ramos; NIGLIO, Guilherme Balardino; Ferreira Neto, João Batista; TAKANO, Cyro. Torrefaction of
sugar cane bagasse. In: JAPAN-BRAZIL SYMPOSIUM ON DUST
PROCESSING ENERGY ENVIRONMENT IN METALLURGICAL
INDUSTRIES, 9., 2013, Ouro Preto. Proceedings... 13 p.
RIBOTTA, Luis Carlos; MOREIRA, Lucas Diogo; BARBOSA, J. R.;
REGINA, J. V. M.; MANUZZI, J. L.; CARVALHO, A. M. B. Monitoramento sismológico com as estações da RSIM / RSBC / SP7
/ QQ1 e a sismicidade na região Sul do Brasil entre 2000 e
2012. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF THE BRAZILIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, 13., 2013, Rio de Janeiro. Proceedings… Rio
de Janeiro: SBGf, 2013. 6 p.
Rocha, Ronaldo; Costa, Bruno Ricardo. Medidas de rotação
em tubos de inclinômetros para correção de deslocamentos
horizontais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTABILIDADE DE
ENCONSTAS, 6., 2013, Angra dos Reis. Anais.... 7 p.

Ribeiro, J. S. L.; Panossian, Zehbour; Selmo, Silvia Maria de
Souza Proposed criterion to assess the electrochemical
behavior of carbon steel reinforcements under corrosion in
carbonated concrete structures after patch repairs. Construction and Building Materials, v. 40, p. 40-49, 2013.

RODRIGUES, Daniel; JANASI, Suzilene R.; FREDERICCI, Catia;
CAMPOS, Marcos F. de; CASTRO, José A. de. The shrinkage of
CoCrMo beads during sintering. In: EURO PM2013 INTERNATIONAL POWDER METALLURGY CONGRESS & EXHIBITION,
2013, Gothenburg, Sweden. Proceedings… 6 p.

Ribeiro, João Carlos. Modelo físico para investigação da
sinterização de micro-esferas de CoCrMo usadas nos revestimentos de biomateriais. São Paulo, 2013. 104 f. Dissertação
(Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.

Rodrigues Jr., D. L.; Nishikawa, Thomas S. P.; Almeida, Adriano A.; Landgraf, Fernando José Gomes; Martin, Ramon
Valls. The effect of recovery annealing on the magnetic and
mechanical properties of non-oriented electrical steels. In:
SOFT MAGNETIC MATERIALS CONFERENCE, 21., SMM21, 2013.,
Budapest, Hungrary. Proceedings... + Abstract... 4 p. + 1 p.

Ribeiro, Mayara Cristiane de Abreu Vieira Moraes. Aplicação
dos indicadores de sustentabilidade global reporting initiative: um estudo de caso no Sistema Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo - SESCOOP/
SP. São Paulo, 2013. 125 f. Dissertação (Mestrado Profissional)
- Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,
Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.

ROMERO, S. A.; CAMPOS, M. F. de; CASTRO, J. A. de; MOREIRA, A.
J.; LANDGRAF, Fernando José Gomes. Microsctructural changes during the slow-cooling annealing of nanocrystalline
SmCo 2:17 type magnets. Journal of Alloys and Compounds,
v. 551, p. 312-317, 2013.

RIBEIRO, Tiago Ramos. Formação macrossegregação de
carbono no silício durante a solidificação direcional ou
decantação de carbonetos. São Paulo, 2013. 94 f. Dissertação
(Mestrado) - Curso de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2013.
RIBEIRO, Tiago Ramos; LIMA, Moysés Leite de; MARTORANO,
Marcelo Aquino; FERREIRA NETO, João Batista. Silicon refi-

RELATÓRIO ANUAL | 2013

Rosa, Fabio Pozzer. Controle de erosão e sedimentação em
sistemas da drenagem provisória de obras urbanas no município de São Paulo: análise de práticas e recomendações.
São Paulo, 2013. 159 f. Dissertação (Mestrado Profissional) Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,
Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
RUIZ, Mauro Silva; CABRAL JR., Marsis; TANNO, Luiz Carlos; COELHO, J. M.; CORTÊS, P. L. Desafios e perspectivas da produção
de areia industrial. Holos, v. 29, n. 5, p. 50-68, 2013.

PUBLICAÇÕES E PATENTES

RUIZ, Valmir; PEREIRA, Marcos Tadeu; TAIRA, Nilson Massami.
Turbine flowmeter and viscosity effects of liquid hydrocarbons. In: INTERNATIONAL FLOW MEASUREMENT CONFERENCE, 16., 2013, Paris. Proceedings… (FLOMEKO, 2013)

S
SACCOCCIO, Eduardo Maziero; MORAES, Sandra Lúcia de.
Processos químicos: nanorremediação. In: MORAES, Sandra
Lúcia de; TEIXEIRA, Claudia Echevengua; MAXIMIANO, Alexandre Magno de Sousa (Orgs.). Guia de elaboração de planos
de intervenção para o gerenciamento de áreas contaminadas. São Paulo: IPT, 2013. Seção 2, Cap.7, p. 195-229. (IPT
Publicação, 4372)
Sahade, Renato Freua; Machado, Luciana Varella; Cavani,
Gilberto de Ranieri. Avaliação de sistemas de recuperação de
fissuras em revestimentos de vedação. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DAS ARGAMASSAS, 10., 2013, Fortaleza.
Anais... Fortaleza: Univ. Federal do Ceará, 2013. 15 p.
SALOMONI, Roseli; SILVA, Elda Sabino; RIBEIRO, C. M. S.; RODRIGUES, Maria Filomena da Andrade. Isolamento e seleção de
microrganismos produtores de PHB a partir de glicerol. In:
SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 9., SIMPÓSIO NACIONAL ENZIMÁTICA DE BIOMASSAS, 10., 2013, Foz do Iguaçu.
Anais... São Paulo: ABEQ, 2013. 4p.
Sanchez, Leandro dos Reis. Técnica para detecção de problemas de compatibilidade das aplicações nos navegadores
web. São Paulo, 2013. 122 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
SANCHEZ JR., Oswaldo. ACV como suporte à P+L na indústria
de iluminação. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ADVANCES
IN CLEANER PRODUCTION: INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTEINABILITY STRATEGIES, 4., 2013, São Paulo.
Proceedings…
SANCHEZ JR., Oswaldo. LCA of lighting products: looking for
methodological consistency. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE CYCLE ASSESSMENT, 5., CILCA, 2013, Mendoza,
Argentina. Sustainability metrics from cradle to grave. Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de
Mendoza, 2013. p. 472-479.
Santana, Ildo Ferreira. Avaliação energética de sistema de
condicionamento de ar para centro comercial. São Paulo,
2013. 116p. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenado-

ria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
Santos, Alessandro Santiago dos; Miyake, Mário Yoshikazu.
Adicionando valor em instalações de pesquisa experimental
para a Internet do futuro: requisitos, lacunas e recomendações. In: CONFERÊNCIA IBERO AMERICANA DA WWW/INTERNET, 2013, Porto Alegre. Anais... 8 p.
SANTOS, Célia Aparecida de Lino; JOAQUIM, Antonio Carlos;
SANTOS, José V.S. dos; FLOR, Juliana P.; SANTOS JR., Horácio
Oliveira; PANOSSIAN, Zehbour; PIMENTA, Gutemberg de S.
Ensaios de corrosão sob tensão do aço API 5L X70 em meio
de etanol. Corrosão Protecção e Materiais, v. 32, n. 1, p. 19-23,
2013.
SANTOS, Mario Roberto; TEIXEIRA, Cláudia Echevenguá;
KNIESS, Claudia Terezinha. Métodos empregados na avaliação de desempenho ambiental na valorização de resíduos
sólidos de processos industriais. In: ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE, 15.,
2013, São Paulo. Anais... São Paulo: ENGEMA, 2013.
Santos, Rafael Francisco Cardoso dos; Castro, Alessandra
Lorenzetti. Dosagem de concreto autoadensável com alto
teor de ar incorporado aplicado em paredes de concreto. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE CONCRETO, 55., 2013, Gramado.
Anais... São Paulo: IBRACON, 2013. 16 p.
Saraiva, Witis Pena. Aplicação de curvas de aprendizagem
na execução de estruturas de concreto armado em edifícios
com pavimentos repetitivos. São Paulo, 2013. 97p. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino
Tecnológico, São Paulo, 2013.
SARULS , Roberto. Otimização da produtividade em usinagem de metais: comparação entre fluidos de corte de bases
mineral e vegetal. São Paulo, 2013. 62p. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico,
São Paulo, 2013.
Schianti, Juliana de Novais; Cerize, Natália Neto Pereira;
Oliveira, Adriano Marim de; Derenzo, Silas ; GÓngora-RÚbio, Mário Ricardo. Scaling up of rifampicin nanoprecipitation process in microfluidic devices. Progress in Nanotechnology and Nanomaterials, v. 2, n. 4, p. 101-107, Oct., 2013.
Schianti, Juliana de Novais; Cerize, Natália Neto Pereira;
Oliveira, Adriano Marim de; Derenzo, Silas; Seabra, Antônio C.; GÓngora-RÚbio, Mário Ricardo. Rifampicin nanoprecipitation using flow focusing microfluidic device. Journal of
Nanomedicine and Nanotechnology, v. 4, n. 3, p. 1-6, 2013.

RELATÓRIO ANUAL | 2013

123

PUBLICAÇÕES E PATENTES

SECKLER, Marcelo M.; GIULIETTI, Marco; BERNARDO, André;
DERENZO, Silas; CEKINSKI, Efraim; SILVA, André Nunis da;
KRAMER, Herman J. M.; BOSCH, Max. Salt crystallization on a
1 m3 scale: from hierarchical design to pilot plant operation.
Industrial and Engineering Chemistry Research, v. 52, n. 11, p.
4161-4167, 2013.
Sennes, Roberto Ararê. Projeto quadra a quadra: uma metodologia de transformação do ambiente urbano. São Paulo,
20132. 120p. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
Silva, Alexis da Rocha. Classificação de defeitos de software
usando ODC: um estudo de caso para uma linha de produtos de software. São Paulo, 2013. 145p. Dissertação (Mestrado
Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.
SILVA, André Luiz Nunis; ALDEIA, Wagner. Processos químicos:
oxidação química. In: MORAES, Sandra Lúcia de; TEIXEIRA,
Claudia Echevengua; MAXIMIANO, Alexandre Magno de
Sousa (Orgs.). Guia de elaboração de planos de intervenção
para o gerenciamento de áreas contaminadas. São Paulo:
IPT, 2013. Seção 2, Cap.5, p. 155-193. (IPT Publicação, 4372)

124

SILVA, Daniela Lima; BRITO, Sidney da Col. de; TEIXEIRA, Claudia Echevenguá; AGUIAR, Alexandre de Oliveira. Indicadores
de sustentabilidade e a relação com a inovação: os casos
Philips e Siemens. In: Simpósio Internacional de Gestão de
Projetos, 2., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, 1., 2013, São Paulo. Anais... SP: SINGEP, 2013

SILVA, Elda Sabino da; MONTEMOR, Antonio Fernando; WADA,
Maria Alice Alves; OTA, Eliza Mami. Seleção de microrganismos produtores de ácido láctico utilizando hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana. In: SIMPÓSIO NACIONAL
DE BIOPROCESSOS, 9., SIMPÓSIO DE HIDRÓLISE ENZIMÁTICA
DE BIOMASSAS, 10., 2013, Foz do Iguaçu. Anais... São Paulo:
ABEQ, 2013. 4 p.
SILVA, Patricia Barboza da. Estabilização de misturas de resíduos sólidos de demolição e da indústria cerâmica para uso
em camadas de pavimentos viários. São Paulo, 2013. 172 f.
Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia de Transportes, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.
Silva, Rodrigo de Souza. CBRS - técnica simplificada para
sistemas de recomendação baseada em algoritimos de
agrupamento. São Paulo, 2013. 82p. Dissertação (Mestrado
Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.
Silva Jr., Helio Correa da; Grinberg, Marcelo; Conti, Mardel B. de; Szajnbok, Moyses. Experimental evaluation of
oscillatory flow around 2D sections through PIV. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PRACTICAL DESIGN OF SHIPS
AND OTHER FLOATING STRUCUTRES, 12., 2013,Chamgwon City,
Korea. Proceedings... 5 p.
Silveira, João Ricardo Filipini da; Cekinski, Efraim; Sousa, Francisco Domingues Alves de. Modeling a sugar-cane
bagasse gasifieR via CFP. In: JAPAN-BRAZIL SYMPOSIUM ON
DUST PROCESSING ENERGY ENVIRONMENT IN METALLURGICAL INDUSTRIES, 9., 2013, Ouro Preto. Proceedings... 7 p.

SILVA, Diogo Cesar Borges; BALDO, Crhistian Raffaelo. X-ray
computed tomography applied as a comprehensive technique for material analysis and dimensional measurement of
metallic parts. In: THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MEASUREMENT TECHNOLOGY AND INTELLIGENT INSTRUMENTS,
11., 2013, Aachen, GE. Proceedings… 5p.

Simioni Neto, Ettore. Seleção de padrões de projeto em migração de aplicativo para nuvem: um método baseado em
requisitos de elasticidade. São Paulo, 2013. 123 f. Dissertação
(Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.

Silva, Diogo Cesar Borges; Baldo, Crhistian Raffaelo; Yamanaka, Douglas Mamoru. Desafios envolvidos na medição de
componentes compostos por mais de um material utilizando tomografia computadorizada por absorção de raios X. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA, 7., 2013, Ouro Preto.
Anais... 4 p.

SIQUEIRA, Alessandra Gonçalves; AZEVEDO, Adalberto Aurélio; SOUZA, Luiz Antonio Pereira; SILVA, Mariucha da. Modificações fluviais à justante de barragens. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 14.,
2013, Rio de Janeiro. Anais... São Paulo: ABGE, 2013.

SILVA, Diogo Cesar Borges; BALDO, Crhistian Raffaelo. Análise
de materiais em dimensionamento de peças metálicas utilizando tomografia computadorizada de raios X. In: CONGRESSO DA QUALIDADE EM METROLOGIA REDE METROLÓGICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2013, São Paulo. Anais... São Paulo:
REMESP, ABIMAQ, 2013. 18 p.

RELATÓRIO ANUAL | 2013

Sobral , Fernanda Amaral Dantas. Plano ambiental de
conservação e uso do entorno de reservatórios artificiais
de hidrelétricas no Estado de São Paulo: analise do desenvolvimento da ferramenta e contribuições para a elaboração
de termo de referencia. São Paulo, 2013. 186 f. Dissertação
(Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológi-

PUBLICAÇÕES E PATENTES

co, São Paulo, 2013.
Souza, Caroline Almeida. A construção da estratégia brasileira de REDD: a simplificação do debate na priorização da
Amazônia. Ambiente & Sociedade, v. 16, n.1, p.99-116, jan.-mar., 2013.
SOUZA, Eduardo de. Orientador: Aguinaldo Aragon Fernandes. Proposta de alteração do método CBAM para uso na
tomada de decisão de atualização de softwear com base na
percepção dos tomadores de decisão. São Paulo, 2013. 118p.
Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
SOUZA, Júlio Cesar Sabadini de; MITIDIERI FILHO, Cláudio
Vicente. A norma brasileira de desempenho, NBR 15.575 parte
4: sistemas de vedação vertical internos e externos. Revista
da ANICER, ano 16, n.80, p.22-24, fev., 2013.
Souza, Leandro Rodrigues de. Roteiro para tomada de
decisão em projeto de arquitetura de software com base
em regras de produção. São Paulo, 2013. 112 f. Dissertação
(Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
SOUZA, Luiz Antonio Pereira de; AZEVEDO, Adalberto Aurélio; SILVA, Mariucha da. Side scan sonar applied to water
reservoir. In: RIO ACOUSTICS 2013, IEEE/OES ACOUSTIOC IN
UNDERWATER GEOSCIENCES SYMPOSIUM, 2013, Rio de Janeiro. Proceedings…
SOUZA, Luiz Antonio Pereira de; MAHIQUES, Michel M de. Geofisica marina aplicada al estudio de los riesgos geoógicos
litorales. In: ALCÁNTARA-CARRIÓ, Javier; MONTOYA-MONSTES,
Isabel; CORREA-ARANGO, Iván D. II Manual de métodos em
teledeteccion aplicada a la preveción de riesgos naturales
em el litoral. Valência: Universidad Católica de Valencia,
Cyted, 2013. p. 135-158.

Souza, Wellington de. MPED: um método para especificar
requisitos de desempenho de software baseado em padrões
de requisitos não funcionais e na engenharia de desempenho de software. São Paulo, 2013. 164 f. Dissertação (Mestrado
Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.
SOWMY, Daniel Setrak. Aquecimento solar de água: metodologia de avaliação da incerteza na medição do desempenho
térmico de coletores solares planos utilizando simulador
artificial de radiação solar. São Paulo, 2013. Tese (Doutorado
em Engenharia de Sistemas Prediais) – Universidade de São
Paulo, Escola Politécnica, São Paulo, 2013.
Sposito, Marcos. Um roteiro computacional baseado em
casos e decisões arquiteturais para reuso de conhecimento
arquitetural. São Paulo, 2013. 95 f. Dissertação (Mestrado
Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, SP, 2013.
STABILE, Rodrigo Augusto; FERREIRA, Andre Luiz; CARVALHO,
Ana Maciel de; SIQUEIRA, Alessandra Gonçalves; BITAR, Omar
Yazbek. Análise de fatores condicionantes de instabilizações
em encostas como subsídio para a modelagem estatística da
suscetibilidade a deslizamentos. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 14., 2013, Rio de
Janeiro. Anais... São Paulo: ABGE, 2013. Cd-Room.
Suzuki, Felipe Kazuo Shimizu. Avaliação dos referenciais
legais quanto aos serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário em regiões ocupadas da
zona de amortecimento do Parque Estadual de Ilhabela
(SP). São Paulo, 2013. 115 f. Dissertação (Mestrado Profissional)
- Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,
Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.

T

SOUZA, Luiz Antonio Pereira de; SILVA, Mariucha da; OLA, Kim.
Why multi-frequency approach on shallow water seismic
investigation? In: INTERNATIONAL CONGRESS OF THE BRAZILIAN GEOPHYSICAL SOCIETY & EXPOGEF, 13., 2013, Rio de
Janeiro. Proceedings…

Takayanagui, Sonia Sattie. Avaliação da aplicação da biorremediação em solo contaminado por PCB. São Paulo, 2013. 63
f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.

SOUZA, Luiz Antonio Pereira de; SILVA, Mariucha da; SIQUEIRA, Alessandra Gonçalves; AZEVEDO, Adalberto Aurélio;
DUARTE, Heraldo. Contribuição da geofísica no estudo de
processos erosivos a jusante de barragens: o caso de Porto
Primavera. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE
ENGENHARIA E AMBIENTAL, 14., 2013, Rio de Janeiro. Anais...
São Paulo: ABGE, 2013. 10p

Tambani, Pâmela Coelho; Santos, Jorge Luís Dias dos;
Hirayama, Danilo Eiji; Mendonça, Marcelo Aparecido;
Antonoff, Heloísa Burkhardt. Estudo comparativo entre as
metodologias Eschka, infravermelho, condutividade térmica
(TCD) e ultravioleta para determinação de enxofre total em
combustíveis sólidos. Química Nova, v. 36, n. 6, p. 870-873,
2013.

RELATÓRIO ANUAL | 2013

125

PUBLICAÇÕES E PATENTES

Tanno, Luiz Carlos; Cabral Jr., Marsis; Gamba, Carlos Tadeu
de Carvalho; Albarelli, Daniel Seabra Nogueira Alves. Avaliação da disponibilidade de matéria-primas para as indústrias
de cerâmica vermelha da região do médio-baixo Rio Tietê,
Estado de São Paulo. Cerâmica Industrial, v.18, n.4, p.7-15, jul./
ago., 2013.
TEIXEIRA, Claudia Echevenguá; ARDUIN, Rachel Horta; SANCHEZ JR., Oswaldo; CUNHA, Ana Carolina La Laina, MAXIMIANO, Alexandre. Life cycle assessment applied to technology
for the remediation of contaminated sites: a case study with
chemical oxidation. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON
LIFE CYCLE ASSESSMENT, 5., CILCA, 2013, Mendoza, Argentina.
Sustainability metrics from cradle to grave. Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Mendoza, 2013. p.490-496.

126

TEIXEIRA, Cláudia Echevenguá; MORAES, Sandra Lúcia de;
MAXIMIANO, Alexandre Magno de Souza; YU, Abraham Sin
Oih; ARDUIM, Rachel Horta. Tomada de decisão e elementos técnicos para elaboração de planos de intervenção. In:
MORAES, Sandra Lúcia de; TEIXEIRA, Claudia Echevengua;
MAXIMIANO, Alexandre Magno de Sousa (Orgs.). Guia de
elaboração de planos de intervenção para o gerenciamento
de áreas contaminadas. São Paulo: IPT, 2013. Seção 3, Cap.12,
p. 355-395. (IPT Publicação, 4372)
TEIXEIRA, Cláudia Echevenguá; SILVA, Olenir Aparecida;
SILVA, Andre Cadete. Avaliação da aplicação das normas de
classificação de resíduos sólidos: uma análise de conteúdo.
In: ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE, 15., 2013, São Paulo. Anais... São Paulo:
ENGEMA, 2013.
Teixeira, j. c.; nabeta, s.; MARTIN, Ramon Valls PÉRIGO, E.
Analysis of the magnetic properties of a composite by using
a 3D finite element method. In: LATIN AMERICAN WORKSHOP
ON MAGNETISM, MAGNETIC MATERIALS AND THEIR APPLICATIONS, 10., 2013, Buenos Aires. Proceedings…
Teodoro, Carla Regina de Oliveira; Weiss, James Manoel
Guimarães; Mendes, Maria Aparecida Padilha Gandara.
Análise da estrutura de custos do transporte hidroviário de
carga. In: SEMINÁRIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO
HIDROVIÁRIO INTERIOR, SOBENA HIDROVÁRIO, 8., 2013, Jaú.
Anais... 8 p.
THOMAZ, Ercio. Soluções inovadoras: agora é para valer. Notícias da Construção, Ano 10, n.121, p.42-44, abr., 2013.
Tozetti, Karla Dubberstein; Albertin, Eduardo; Scandian,
Cherlio. Efeito da carga e do tamanho do grão abrasivo no
desgaste do ferro fundido branco 19,9% cromo e 2,9% car-

RELATÓRIO ANUAL | 2013

bono. In: CONGRESSO ANUAL DA ABM; ABM INTERNATIONAL
ANNUAL CONGRESS, 68., 2013, Belo Horizonte. Anais... 12 p.
TUNUSSI, Ariane Simões; CERIZE, Natália Neto Pereira;
GUIMARÃES, Kleber Lanigra; POÇO, João Guilherme Rocha;
PATTO, Daniela da Cunha Souza; OLIVEIRA, Adriano Marim de.
Nanoencapsulação de ativo anti-hiv empregando nanospray
dryer. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMERO, 12., 2013,
Florianópolis. Anais... 4 p.

U
ULSEN, Carina; KAHN, Henrique; MASINI, Eldon A.; ANGULO,
Segio C.; JOHN, V.M. Production of recycled sand from construction and demolition waste. Construction and Building
Materials, v. 4, p. 1168-1173, 2013.
ULSEN, Carina; KAHN, Henrique; HAWLISTSCHEK, Gustav;
MASINI, Eldon A.; ANGULO, Sergio C. Separability studies of
construction and demolition waste recycled sand. Waste
Management, v. 33, n. 3, p. 656-662, 2013.
Urushibata, Carolina Emi. Programas de melhoria habitacional em favelas pós-hurbanizadas: experiências nos
municípios de Taboão da Serra e Diadema. São Paulo, 2013.
171 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Coordenadoria
de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.
Vechi, Nívea Regina Gallo. Proposição de um modelo de
sistema de gestão ambiental para pequenas e médias empresas prestadoras de serviços do segmento de construção
civil. São Paulo, 2013. 166 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo, Coordenadoria de Ensino Tecnológico, São Paulo, 2013.

V
VERGNHANINI FILHO, Renato; ANDRADE, Luiz Antonio; BRITO,
Hudson B. de. Unidade móvel para avaliação do consumo de
energia e da emissão de poluentes atmosféricos de equipamentos industriais de combustão. In: SEMINÁRIO DE BALANÇOS ENERGÉTICOS GLOBAIS E UTILIDADES, 34; ENCONTRO DE
PRODUTORES E CONSUMIDORES DE GASES INDUSTRIAIS, 28.,
2013, Vitória. Anais... São Paulo: ABM, 2013. 12 p.
VERGNHANINI FILHO, Renato; MOREIRA, José Roberto Nunes.
Manual sobre uso racional do gás natural em equipamentos

PUBLICAÇÕES E PATENTES

de combustão. In: SEMINÁRIO DE BALANÇOS ENERGÉTICOS
GLOBAIS E UTILIDADES, 34; ENCONTRO DE PRODUTORES E
CONSUMIDORES DE GASES INDUSTRIAIS, 28., 2013, Vitória.
Anais... São Paulo: ABM, 2013. 12 p.

Y

VERGNHANINI FILHO, Renato; SPEGIORIN, Luiz. Implantação
de sistemas de recuperação de energia em forno cadinho de
fusão de zinco operando com gás natural. In: SEMINÁRIO DE
BALANÇOS ENERGÉTICOS GLOBAIS E UTILIDADES, 34; ENCONTRO DE PRODUTORES E CONSUMIDORES DE GASES INDUSTRIAIS, 28., 2013, Vitória. Anais... São Paulo: ABM, 2013. 12 p.

YAMANAKA, Douglas Mamoru; BALDO, Crhistian Raffaelo.
Dimensional measurement and evoluation of intricate
features using tactile-optical micro-probes on coordinate
measuring machines. In: THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM
OF MEASUREMENT TECHNOLOGY AND INTELLIGENT ISNTRUMENTS, 11., 2013, Aachen, GE. Proceedings… 4p.

VIEIRA, Rubens; GANDOLFO, Otavio Coaracy Brasil. Investigando a estrutura do pavimento por método não destrutivo
(GPR). In: REUNIÃO ANUA DE PAVIMENTAÇÃO, 42., 2013, Gramado. Atas... 12 p.

YAMANAKA, Douglas Mamoru; BALDO, Crhistian Raffaelo;
SILVA, Diogo Cesar Borges. Uso de máquinas de medição por
coordenadas com múltiplos sensores para dimensionamento de peças com geometrias intrincadas = Use of coordinate
measuring machines with measuring sensors for dimensioning parts with in trincate features. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA, 7., 2013, Ouro Preto. Anais... 4 p.

Viríssimo, Denis Bruno; Russo, Marcelo Cristiano; Brazolin, Sérgio; Amaral, Raquel Dias de Aguiar Moraes. ARBIO:
sistema de gestão da arborização. In: CONFERÊNCIA IADIS
IBERO-AMERICANA COMPUTAÇÃO APLICADA, 2013, Porto
Alegre. Anais... 6 p.
VITTORINO, Fúlvio; ONO, Rosaria. Técnicas estatísticas aplicadas à avaliação pós-ocupação (APO) em habitações. In: VILLA,
Simone Barbosa; ORNSTEIN, Sheila Walbe (Orgs.). Qualidade
ambiental na habitação: avaliação pós-ocupação. São Paulo:
Ed.Oficina de Textos, 2013. Cap.8, 22 p.
VITTORINO, Fúlvio; UCHÔA, Gianne. Método para avaliação
de coberturas verdes. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE
HABITAÇÃO NO ESPAÇO LUSÓFONO, 2., e CONGRESSO CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO SUSTENTÁVEL NO ESPAÇO LUSÓFONO, 1., 2013, Lisboa. Actas... Lisboa: LNEC, 2013. CD, G033. e In:
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA LARES, 13., 2013, SP. Anais...

W
WAELKENS, Anne Catherine; MITIDIERI FILHO, Cláudio Vicente. Projeto de arquitetura com base no conceito de desempenho, em software BIM. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE
HABITAÇÃO NO ESPAÇO LUSÓFONO, CIHEL, 2., e CONGRESSO
CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO SUSTENTÁVEL NO ESPAÇO LUSÓFONO, 1., 2013, Lisboa. Actas... Lisboa: LNEC, 2013. CD, G025.
Watai, R. A.; Ruggeri, F.; Tannuri, E. A.; Weiss, James Manoel
Guimarães. Evaluation of empirical and numerical methods
on the prediction of hydrodynamic loads involved in the
passing ship problem. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SHIP MANOEUVRING IN SHALLOW AND CONFINED WATER, 3.,
2013, Ghent, Belgium. Proceedings... 9 p.

Yasumura Sasaki, Patrícia Kaji. Evolução da qualidade de
papel higiênico e papel toalha no Brasil nos últimos cinco
anos. In: ABTCP INTERNATIONAL PULP AND PAPER CONGRESS,
46., 2013, São Paulo. Proceedings… São Paulo ABTCP, 2013. 10 p.
YOJO, Takashi; MATTEUCCI, Cyntia; MIRANDA, Maria José de
Andrade Casimiro; OLIVEIRA, Claudio Batista de. Método
estatístico para tratamento de amostras heterogêneas em
comparações interlaboratoriais = Statistical method for handling of heterogeneous samples in interlaboratory comparisons. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA, 7., 2013,
Ouro Preto. Anais... 4 p
YOSHIKAWA, Nestor Kenji; MAXIMIANO, Alexandre Magno
de Sousa. Medidas institucionais. In: MORAES, Sandra Lúcia
de; TEIXEIRA, Claudia Echevengua; MAXIMIANO, Alexandre
Magno de Sousa (Orgs.). Guia de elaboração de planos de
intervenção para o gerenciamento de áreas contaminadas.
SP: IPT, 2013. Seção 2, Cap.4, p. 121-131. (IPT Publicação, 4372)
YU, Abraham Sin Oih; LANDGRAF, Fernando José Gomes; ETT,
Gerhard; SILVEIRA, João Ricardo Filipini da. PL1: IPT bagasse
gasification conceptual engineering. In: INTERNATIONAL SOCIETY OF SUGAR CANE TECHNOLOGISTS CONGRESS, 28., 2013,
São Paulo. Proceedings… 15p.
YU, Abraham Sin Oih; OTA, Eliza Mami; PICCOLI ANDRADE; Rosane Aparecida Moniz; SILVA, Elda Sabino da; GONÇALVES, L.
R.; RIBEIRO, C. M. S.; RODRIGUES, Maria Filomena de Andrade;
MAIORANO, Alfredo Eduardo. Influência de parâmetros de
processo na viabilidade econômica do processo de produção de PHB a partir de resíduo da produção de biodiesel. In:
SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 9., SIMPÓSIO DE HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE BIOMASSAS, 10., 2013, Foz do Iguaçu.
Anais... São Paulo: ABEQ, 2013. 4p.

RELATÓRIO ANUAL | 2013

127

PUBLICAÇÕES E PATENTES

Patentes

128

Laboratório de Processos Metalúrgicos – LPM
João Batista Ferreira Neto
Moysés Leite de Lima
Eduardo Albertin
Tiago Ramos Ribeiro

“Processo de purificação de silício por meio de
solidificação controlada sob centrifugação”

Laboratório de Metrologia Elétrica – LME
Ramon Valls Martin
(com um colaborador externo)

“Equipamento para caracterização magnética
de nanopartículas e método de medição”

Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas – LPP
Adriano Marim de Oliveira
Natália Neto Pereira Cerize
Kleber Lanigra Guimarães
João Guilherme Rocha Poço

“Uso de poli(dimetilsiloxano)-graft-poliacrilatos
para liberação controlada de ativos em meio
alcalino e processo de obtenção de ativos revestidos”

Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas – LRAC
Alex de Oliveira e Oliveira
Marcela Maciel de Araújo
Scandar Gasperazzo Ignatius

“Modelo físico para simulação de dessorção
térmica in situ em solos contaminados com
produtos orgânicos”

Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas – LPP
Adriano Marim de Oliveira
Renato Rosafa Gavioli
Natalia Neto Pereira Cerize
Maria Helena Ambrosio Zanin
Kleber Lanigra Guimarães
Lucilene Betega de Paiva
(com dois colaboradores externos)

“Método de nanoencapsulação de ativos em
dupla emulsão inversa e produtos resultantes”

Laboratório de Materiais de Construção Civil – LMCC
Valdecir Angelo Quarcioni
Sérgio Cirelli Ângulo
Mario Sérgio Guilge

“Unidade de produção de cimento pozolânico
de baixo impacto ambiental, obtido por resíduo
misto de construção e demolição (rcd), processo
e produtos resultantes para a construção civil”

Laboratório de Processos Metalúrgicos – LPM
Catia Fredericci
Tomoe Oide Tsubaki
Marilia Santos Menossi
André Luiz Nunis da Silva
Fernando José Gomes Landgraf – Diretor -presidente
(com um colaborador externo)

“Recuperação de neodímio de imãs Nd-Fe-B”

Laboratório de Metrologia Elétrica – LME
Ramon Valls Martin

RELATÓRIO ANUAL | 2013

PUBLICAÇÕES E PATENTES

Laboratório de Processos Metalúrgicos – LPM
Catia Fredericci
Tomoe Oide Tsubaki
Marilia Santos Menossi
André Luiz Nunis da Silva
Fernando José Gomes Landgraf – Diretor -presidente
(com um colaborador externo)

“Reciclagem de imãs NdFeB em meio ácido”

Laboratório de Metrologia Elétrica – LME
Ramon Valls Martin
Laboratório de Metrologia Mecânica – LMM
Rodrigo Junqueira Leão
Gregory Müller Taccola

“Padrão primário para a calibração de transdutores de torque através da variação angular de
braço de reação”

Laboratório de Processos Metalúrgicos – LPM
João Batista Ferreira Neto
Moysés Leite de Lima
Eduardo Albertin

“Processo e equipamento para purificação de
silício por solidificação direcional”

Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas – LPP
Adriano Marim de Oliveira
Natália Neto Pereira Cerize
Kleber Lanigra Guimarães
Renato Rosafa Gavioli
Lucilene Betega de Paiva
(com uma colaboradora externa)

“Método de nanoencapsulação de ativos em
altas concentrações e produtos resultantes”

Programas de computador
Seção de Automação, Governança e Mobilidade Digital – SAGMD
Henrique Frank Werner Puhlmann
Vinicius Takashi Costa
Fernando Marchi Nunes

VMS NTCIP TESTER ver 1.0

Seção de Soluções de Software e Sistemas para Engenharia – SSSE
Denis Bruno Virissimo
Maria Cristina Machado Domingues
Marcelo Cristiano Russo

ARBIO

Laboratório de Árvores, Madeiras e Móveis – LAMM
Sérgio Brazolin
Raquel Dias Aguiar Moraes Amaral
Takashi Yojo
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Mensagem aos acionistas
O IPT obteve receita própria recorde em 2013 ao atingir R$ 100 milhões, um aumento de 25% em
relação ao ano anterior. A iniciativa privada aumentou em 16% sua demanda, contribuindo com
52% da receita, e as empresas estatais e instituições governamentais aumentaram em 31% sua
demanda, atingindo 40% da receita total. O setor econômico privado que teve a maior contribuição para a receita do Instituto foi o das indústrias de transformação, com R$ 26 milhões. Os dois
maiores segmentos demandadores foram a fabricação de produtos químicos (R$ 3,1 milhões) e a
metalurgia (R$ 2,4 milhões). O segmento que mais cresceu foi o de equipamentos de informática,
produtos eletrônicos e ópticos.
Na relação com o Estado, o maior destaque foi um projeto concluído em 2013, que tratou do
desenvolvimento e validação de tecnologias para remediação do solo e água subterrânea contaminadas com organoclorados, conduzido com recursos do DAEE apoiado pelo BNDES no Programa
Funtec. Uma equipe multidisciplinar de cerca de 40 pesquisadores analisou o desenvolvimento
em escala laboratorial de cinco rotas tecnológicas de remediação, tratamento químico, nanorremediação, dissorção térmica, bioremediação e fitorremediação e indicou ao DAEE a tecnologia
mais eficiente para enfrentar o passivo ambiental.
Os indicadores de inovação usados na gestão do Instituto também superaram os resultados
históricos, tanto em número de patentes depositadas quanto em número de artigos publicados, e
o principal termômetro dos indicadores de inovação, a receita com projetos de P&D, aumentou de
R$ 17 para R$ 21 milhões. Parte dessa receita está associada a projetos de inovação em que o cliente
empresarial é apoiado por órgãos de fomento, e cinco projetos tiveram margem de contribuição
compulsoriamente próxima a zero. Essa situação, somada ao decréscimo da dotação estadual em
2013 e ao significativo aumento da depreciação, prejudicou o resultado econômico final.
O Instituto também contou com R$ 10 milhões de investimento do Governo do Estado, dando continuidade ao processo de modernização de instalações iniciado na gestão anterior. O investimento acumulado nos últimos seis anos foi de R$ 140 milhões. Mais de um terço foi investido no novo
centro de Bionanomanufatura, que assinou dez contratos de P&D com empresas no novo modelo
Embrapii de apoio à inovação, onde a empresa, o Governo Federal e o Governo Estadual entram
com partes iguais no custeio do projeto.
Ressaltamos ainda que o principal patrimônio do IPT, que são seus empregados, tem mantido
boa qualidade em seus trabalhos e boa produtividade, sem o que não teríamos atingido a marca
recorde de 100 milhões de reais.
A Diretoria
Março de 2014
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Balanços patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2013 e
de 2012 (em milhares de reais)
ATIVO

2013

PASSIVO

2012

2013

N.E.

2012

N.E.

CIRCULANTE

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa

3

12.173

17.122

Aplicações financeiras créditos vinculados

4

44.205

32.744

Contas a receber

5

9.514

8.591

Impostos e contribuições a recolher

9

1.372

1.330

Adiantamento de clientes

11

6.960

10.155

6.450

4.631

10.167

8.898

285

315

Parcelamentos fiscais

5.981

5.576

1.051

344

25

36

Subvenções governamentaisAgencias de Fomento

49.052

34.610

Depósitos compulsórios

351

27

160

183

Outros valores a receber

113

395

85.637

72.139

75.539

65.535

Adiantamentos a colaboradores e terceiros
Impostos antecipados e a recuperar

6

Estoques
Serviços em andamento
Despesas pagas antecipadamente

Total do Ativo Circulante

Fornecedores
Salários a pagar e encargos a recolher

Obrigações a pagar - férias e encargos

12

Outras obrigações
Total do Passivo Circulante

5.751

5.152

4.485

2.696

2.481
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NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo

448

341

Imobilizado

7

208.624

199.850

Intangível

8

1.198

1.038

210.270

201.229

Total do Ativo Não Circulante

13

Parcelamentos fiscais
Outras exigibilidades
Provisão para riscos fiscais,
trabalhistas e cíveis

14

Total do Passivo Não Circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reservas de capital
Reservas de lucros
Recurso para aumento de capital
Prejuízos acumulados
Total do Patrimônio Líquido

285.809

266.764

19.865

24.022

14.052

5.561

10.417

9.007

44.334

38.590

261.658

237.165

9.382

9.382

15

Capital social

TOTAL DO ATIVO

5.469

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

264

264

9.901

24.493

(125.367)

(115.269)

155.838

156.035

285.809

266.764

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
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Demonstrações do resultado para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2013 e de 2012 (em milhares de reais)

Receita de Serviços e Produtos

2013

2012

90.047

74.382

Subvenção econômica

63.128

62.798

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

153.175

137.180

(12.403)

(10.287)

Impostos incidentes sobre vendas e serviços prestados
Devoluções e abatimentos

(763)

(116)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

140.009

126.777

Custo dos serviços prestados e produtos vendidos

(107.676)

(97.850)

32.333

28.927

(28.832)

(25.459)

(1.124)

(862)

Serviços de terceiros

(7.553)

(7.195)

Depreciações e amortizações

(1.835)

(1.374)

(3.699)

(3.255)

387

534

(42.656)

(37.611)

(10.323)

(8.684)

Receitas financeiras

2.450

2.053

Despesas financeiras

(2.225)

(2.668)

(10.098)

(9.299)

-

-

(10.098)

(9.299)

LUCRO BRUTO
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Gerais e administrativas
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Honorários Conselho de Administração e Fiscal

Provisões diversas
Outras (despesas) e outras receitas operacionais, líquidas
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de renda e contribuição social
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
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Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2013 e de 2012 (em milhares de reais)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações
Ajuste de exercícios anteriores

Constituição de provisão para perdas com imobilizado
Valor residual do imobilizado baixado
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Aplicações financeiras vinculadas
Contas a receber
Adiantamentos a colaboradores e terceiros

Impostos antecipados e a recuperar
Estoques

2013

(10.098)

8.531

(1.069)
92

395
1.050

(11.461)
(923)
(42)

(6.566)
(1.134)
172

30

27

1.070

(1.819)
(707)

Depósitos compulsórios

(324)

Outros valores a receber

Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores

Salários a pagar e encargos a recolher
Impostos e contribuições a recolher

Provisão para Imposto de Renda e CSLL
Adiantamento de clientes

Obrigações a pagar - férias e encargos
Parcelamentos fiscais

(9.299)

13.402

Serviços em andamento

Despesas pagas antecipadamente

2012

11

(67)

1.087
450

(19)
140

282

(334)

(282)

1.353

215

282

667

348

-

(2.189)

1.269

1.257

(3.195)
405

2.671

425

Subvenções governamentais - agências de fomento

14.442

8.400

Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais

1.942

6.853

Outras obrigações

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Redução do realizável a longo prazo
Aquisição de bens do imobilizado

Doações recebidas em bens
Adição de intangível

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Parcelamentos

Outras exigibilidades

Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Dotação para aumento de capital

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
No início do exercício

No final do exercício

AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(23)

(107)

(10.719)
(11.550)
(160)

(127)

495

(27.747)
(7.340)
(418)

(22.536)

(35.010)

(4.157)

(3.170)

1.410

(1.890)

15.645

23.005

8.491

9.901

(4.949)

3.572

24.493
(5.152)

17.122

22.274

(4.949)

(5.152)

12.173

17.122

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012
(em milhares de reais)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Aumento de capital

Reserva de lucros

Capital
Social

Reserva de
Capital

Legal

Incentivos Fiscais

Recurso para
Aumento de capital

Prejuízos
Acumulados

213.951

9.382

-

264

23.214

(105.970)

Total
140.841

23.214

-

-

-

(23.214)

-

0

Recurso para aumento de capital

-

-

-

-

24.493

-

24.493

Prejuízo do exercício

-

-

-

-

-

(9.299)

(9.299)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

237.165

9.382

-

264

24.493

(115.269)

156.035

Aumento de capital

24.493

-

-

-

(24.493)

-

0

Recurso para aumento de capital

-

-

-

-

9.901

-

Prejuízo do exercício

-

-

-

-

-

(10.098)

(10.098)

9.382

-

264

9.901

(125.367)

155.838

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 261.658

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (em milhares de reais)
1. Contexto operacional
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
S.A. - IPT tem por objetivo atender a demanda de ciência e
tecnologia dos setores público e privado, no seu campo de
atuação, bem como contribuir para o desenvolvimento do
conhecimento científico e tecnológico, cabendo-lhe entre
outras atividades: (a) executar projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico; (b) dar apoio técnico ao
desenvolvimento da engenharia e da indústria; (c) formar e
desenvolver equipes de pesquisa, capazes de contribuir para
o equacionamento e a solução dos problemas de tecnologia
industrial do Estado e do País; (d) colaborar em programas
de especialização de técnicos diplomados pela Universidade
de São Paulo, e por outras instituições de ensino superior
em áreas de interesse da ciência e da tecnologia; (e) celebrar
convênios ou contratos com pessoas físicas ou jurídicas
de direito público ou privado, nacionais e estrangeiras; (f)
prestar serviços a órgãos e entidades do setor público e
privado; (g) explorar, direta ou indiretamente, os resultados
das pesquisas realizadas; (h) requerer o registro de patentes;
(i) ceder o uso de patentes e de outros direitos; (j) editar e
publicar trabalhos técnicos, na forma de boletins, revistas e
livros.
Para o desenvolvimento desses objetivos e para manter suas
operações, o IPT recebe dotações orçamentárias do Governo
do Estado de São Paulo e subvenções governamentais de
agências de fomento.
O IPT é um instituto vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado
de São Paulo e há mais de cem anos vem colaborando para o
processo de desenvolvimento do País.
Considerado um dos maiores institutos de pesquisas tecnológicas do Brasil, o IPT conta com laboratórios capacitados e
equipe de pesquisadores e técnicos altamente qualificados,
atuando nas seguintes áreas - inovação, pesquisa e desenvolvimento, serviços tecnológicos, desenvolvimento e apoio
metrológico, informação e educação em tecnologia.

2. Resumo das principais práticas contábeis
As demonstrações contábeis preparadas pelo IPT estão em
conformidade com as Leis Federais nº 6.404/76, nº 11.638/07
e nº 11.941/09. As principais políticas contábeis aplicadas na
preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo, e vêm sendo aplicadas de modo consistente em
todos os exercícios apresentados.
2.1 – Base de Preparação e Apresentação
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo
apresentadas em conformidade com as Leis Federais nº
6.404/76, nº 11.638/07 e nº 11.941/09, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). As demonstrações contábeis foram preparadas
considerando o custo histórico como base de valor.
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso
de certas estimativas contábeis e também o exercício de
julgamento por parte da Administração do IPT no processo
de aplicação das políticas contábeis não havendo, todavia,
áreas ou situações de maior complexidade que requerem
maior nível de julgamento ou estimativas significativas para
as demonstrações contábeis.
2.2 – Moeda Funcional e Moeda de Apresentação
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em
milhares de Reais, que é a moeda funcional do IPT e também,
a sua moeda de apresentação.
2.3 – Caixa e Equivalentes de Caixa
Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo, e aplicações financeiras de curto prazo
e de alta liquidez e com risco insignificante de mudança
de valor demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço, tendo como contrapartida o
resultado do exercício.
2.4 – Aplicações Financeiras – Créditos Vinculados
Aplicações financeiras de liquidez imediata, dos recursos
recebidos das Agências de Fomento, estão demonstradas
ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço.
2.5 – Instrumentos Financeiros (CPC 14)
A administração classifica seus ativos financeiros sob as
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seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do
resultado e recebíveis. A classificação depende da finalidade
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. Mensurados ao valor justo
por meio do resultado – São ativos financeiros mantidos
para negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria
são classificados como ativo circulante. Os ganhos ou perdas
decorrentes das variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são
apresentados na demonstração do resultado na rubrica
“Receitas Financeiras” no período em que ocorrem. Os rendimentos das aplicações financeiras relativos aos créditos
vinculados são registrados em conta de “Subvenções Governamentais-Agências de Fomento”. Recebíveis – Incluem-se
nesta categoria os recebíveis que são ativos financeiros não
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não
cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo
circulante, exceto aqueles com prazo superior a 12 meses
após a data do balanço, classificados conão circulantes. Os
recebíveis do Instituto compreendem caixa e equivalentes
de caixa, contas a receber e outros créditos.
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Durante os exercícios de 2012 e 2013, o Instituto não operou
com instrumentos financeiros derivativos (operações de
hedge, swap, contratos a termo e outros).
2.6 – Contas a Receber
As contas a receber correspondem a transações realizadas
com clientes nacionais e no exterior, registradas pelo valor
faturado, diminuído, depois de esgotados os recursos administrativos de cobrança, das Perdas Estimadas em Crédito de
Liquidação Duvidosa.
2.7 – Estoques e Demais Ativos Circulantes
Os estoques, representados substancialmente por materiais
laboratoriais, produtos químicos e de proteção individual,
foram registrados pelo seu valor de aquisição, deduzidos
quando aplicável, por provisão para fazer face a eventuais
perdas na sua realização. Os demais ativos circulantes estão
demonstrados ao valor de custo ou de realização.
2.8 – Imobilizado
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição ou doação, menos o valor da depreciação e
de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo de
aquisição inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. A depreciação é calculada e contabilizada
usando o método linear para alocar seus custos e tendo
como base as taxas que levam em conta a expectativa de
vida útil dos bens, demonstradas na nota nº 7, não considerando o valor residual.
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2.9 – Intangível
Estão representados por marcas e patentes e licenças de uso
de softwares adquiridas, que são capitalizadas com base nos
custos incorridos na sua aquisição e preparo do software
para sua utilização. Esses custos são amortizados durante
sua vida útil estimável em cinco anos.
As marcas e patentes por não terem vida útil definida estão
sendo amortizadas no período de dez anos.
2.10 – Provisão para Perdas por Impairment em Ativos não
Financeiros
No exercício de 2013 o IPT fez a reversão da Provisão para
Perdas por Impairment em ativos não financeiros.
Os Bens adquiridos ou recebidos em doação através de
agências de fomento visam a atender aos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esses bens são adquiridos para atender as demandas específicas dos diversos
laboratórios do IPT, ou seja, não são bens encontrados no
mercado equivalentes a bens de “prateleira”.
Estes bens, após o fim de sua utilização nesses projetos, não
são comercializados no mercado devido a sua especificidade
e principalmente por determinação do Decreto Estadual nº
27.041/87, alterado pelo Decreto nº 27.163/87, pelos quais o IPT
é obrigado a destinar os bens fora de uso, a título de doação,
ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.
Esta análise quanto as razões de dispensa da necessidade de
testar a recuperabilidade dos bens desenvolvidos de forma
específica nos projetos do IPT bem como a sua destinação,
está amparada pelo Parecer emitido pelos Auditores Externos Independentes.
2.11 – Fornecedores
As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar
por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal
das atividades, sendo reconhecidos ao valor da fatura ou do
contrato correspondente. As referidas contas a pagar são
classificadas como passivos circulantes se o pagamento for
devido no período de até um ano após a data do balanço.
Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.
2.12 - Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis
Atualizadas até as datas dos balanços pelo montante provável das perdas, observadas suas naturezas e apoiadas na
opinião dos advogados. Para fins de demonstrações estão
apresentadas líquidas dos depósitos judiciais correlacionados. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos na nota
explicativa nº 14.
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2.13 – Parcelamentos Fiscais
Atualizados pelas variações monetárias e pelos juros incorridos até as datas dos balanços, conforme previsto contratualmente e demonstrados na nota explicativa nº 13.

2.15 – Demais Passivos Circulantes
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas.

2.14 - Imposto de Renda e Contribuição Social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidos do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente
de R$ 240 mil para imposto de renda, e 9%, sobre o lucro
tributável para contribuição social sobre o lucro líquido,
e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real
conforme nota explicativa nº 10.

2.16 – Reconhecimento da Receita
A receita compreende o valor faturado pelos serviços prestados,
e é reconhecida com base nos serviços realizados até a data-base do balanço, na medida em que todos os custos relacionados
aos serviços possam ser mensurados confiavelmente.
As subvenções recebidas do Governo do Estado de São Paulo
para custeio são reconhecidas no momento de seu recebimento.

3. Caixa e equivalentes de caixa
2013

2012

Caixa

92

91

Bancos conta movimento

87

536

Aplicações financeiras

11.994 16.495
12.173

2013
Sistema de Administração Financeira para Estados
e Municípios – SIAFEM
Fundos de investimento em renda fixa

17.122

2012

1.229

2.290

10.765

14.205

11.994

16.495
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Os recursos aplicados no SIAFEM são oriundos de recebimentos de clientes que operam nesse mesmo sistema e são remunerados em aproximadamente 95% da taxa SELIC.
As aplicações financeiras referem-se substancialmente a cotas de fundo de investimento junto ao Banco do Brasil com rendimento aproximado de 7% ao ano.
Os rendimentos auferidos no exercício por conta dessas aplicações financeiras é de: R$1.485 em 2013 (R$1.554 em 2012)

4. Contas correntes e aplicações financeiras - créditos vinculados
2013
Contas correntes vinculadas
Aplicações financeiras vinculadas

2012

15

4

44.190

32.740

44.205

32.744

Referem-se a contas correntes bancárias e aplicações financeiras em fundo de investimentos. Esses recursos são disponibilizados a título de Subvenção Governamental por Agencias de Fomento para financiamento de projetos específicos não caracterizados como prestações de serviço.
Os rendimentos auferidos no exercício por conta dessas aplicações financeiras são incorporados aos recursos disponibilizados pelas agências de fomento, classificados na rubrica “Subvenções Governamentais – Agência de Fomento”, e permanecem
vinculados para a realização dos respectivos projetos, não constituindo, portanto receita financeira do IPT.
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5. Contas a receber
Contas correntes vinculadas

2013

2012

9.693

8.833

(179)

(242)

9.514

8.591

Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa

Não ocorreram movimentações significativas nas perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa nos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2013 e de 2012.
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 a abertura de contas a receber por idade de vencimento era composta como segue:
2013
A vencer

5.521

6.075

De 1 a 30 dias

2.588

545

De 31 a 60 dias

258

131

De 61 a 90 dias

500

34

De 91 a 180 dias

417

315

409

1.733

4.172

2.758

9.693

8.833

Há mais de 180 dias

140

2012

Apesar do montante de vencidos há mais de 90 dias somarem R$ 826, as perdas estimadas provisionadas são de R$ 179 porque
o critério para sua constituição ocorre somente após esgotarem-se todos os recursos administrativos de cobrança.

6. Impostos antecipados a recuperar
2013
COFINS a Compensar

301

235

46

Contribuição Social a Compensar

1.375

1.145

Imposto de Renda a Compensar

1.630

448

IRRF sobre Aplicações Financeiras

670

-

IRRF a Compensar

1.451

2.481

INSS a Compensar

-

210

IPI a Compensar

1

-

ISS a Compensar

34

-

6.450

4.631

PASEP a Compensar
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Os saldos de impostos e contribuições a compensar compreendem os montantes desembolsados a título de antecipações de
impostos e contribuições e/ou retidos de clientes, efetuados de acordo com a legislação fiscal vigente.
A movimentação no exercício findo em 31 de dezembro de 2013 é como segue:

COFINS a Compensar
PASEP a Compensar

Saldo em
31/12/2012

Acréscimos /
Transferências

Compensações

Saldo em
31/12/2013

301

1.530

(777)

1.054

46

331

(142)

235

Contribuição Social a Compensar

1.145

253

(23)

1.375

Imposto de Renda a Compensar

1.783

1.759

(1.912)

1.630

-

670

-

670

IRRF sobre Aplicações Financeiras
IRRF a Compensar

1.146

305

-

1.451

INSS a Compensar

210

(210)

-

-

IPI a Compensar

-

4

(3)

1

ISS a Compensar

-

38

(4)

34

4.631

4.680

(2.861)

6.450

7. Imobilizado
a) Composição do Imobilizado
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Taxa Anual de
Depreciação

Terrenos

Custo

Depreciação

2013

2012

-

37.283

-

37.283

37.283

Edifícios e Benfeitorias

4%

92.754

(28.019)

64.735

66.428

Máq. e Equipamentos

10%

124.474

(61.647)

62.827

43.930

Instalações

10%

14.800

(7.542)

7.258

7.985

Equipamentos de T.I.

20%

11.144

(8.556)

2.588

2.906

Instrumentos Diversos

10%

728

(709)

19

19

Veículos

20%

2.770

(1.444)

1.326

753

Móveis e Utensílios

10%

7.126

(1.871)

5.255

2.532

10.887

(835)

10.052

7.781

17.281

-

17.281

31.302

319.247

(110.623)

208.624

200.919

-

-

-

(1.069)

319.247

(110.623)

208.624

199.850

Outras imobilizações
Imobil. em Andamento
Redução ao Valor Recuperável
Total do Imobilizado
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b) A movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2013 é como segue:
31/12/2012

Adições

Baixas

Transferências

31/12/2013

Terrenos

37.283

-

-

-

37.283

Edifícios

91.906

-

-

848

92.754

Máquinas equipamentos

101.644

2.098

(3.958)

24.690

124.474

Instalações

14.922

12

(354)

220

14.800

Equipamentos de T.I.

13.417

140

(3.240)

827

11.144

946

3

(223)

2

728

Veículos

2.486

124

(518)

678

2.770

Móveis e utensílios

5.071

40

(1.200)

3.215

7.126

Instrumentos diversos

Outras imobilizações

8.882

-

-

2.005

10.887

Imobilizações em andamento

31.302

19.853

(989)

(32.885)

17.281

Transferências para Intangível

-

-

-

400

-

307.859

22.270

(10.482)

-

319.247

O valor de Imobilizações em Andamento do exercício de 2013 refere-se a máquinas e equipamentos em processo de importação e fazem parte do programa de revitalização do IPT, que em 2013 contou com aporte financeiro de R$ 9.901 por parte do
Governo do Estado de São Paulo para futuro aumento do Capital Social.
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c)Demonstração do efeito da reversão da provisão para perdas por impairment em ativos não financeiros, no resultado de
cada exercício encerrado anteriormente:

Resultado Líquido do Exercício

2010

2011

2012

1.500

10.892

(9.299)

Reversão da Provisão para Redução ao Valor Recuperável de Ativos

144

530

395

Resultado Líquido do Exercício Ajustado após reversão da provisão

1.644

11.422

(8.904)

8. Intangível
É composto como segue:

Taxa Anual de
Amortização

Custo

Amortização

2013

2012

Líquido

Líquido

Marcas e patentes

10%

436

(316)

120

125

Licença de uso de softwares

20%

1.698

(620)

1.078

913

2.134

(936)

1.198

1.038
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9. Impostos e contribuições a recolher
2013

2012

ISS

483

456

PASEP e COFINS

478

486

1.534

1.318

COFINS - Retenção

111

126

PASEP - Retenção

24

27

Outros

66

68

2.696

2.481

IRRF - Terceiros e Funcionários

10. Imposto de renda e contribuição social
As despesas de imposto de renda e contribuição social, apropriadas ao resultado do exercício podem ser demonstradas
como segue:

Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social

2013

2012

(10.098)

(9.299)

A legislação tributária vigente no Brasil não estabelece prazo para compensação dos prejuízos fiscais auferidos em anos
anteriores, porém limita sua utilização em 30% do imposto de renda devido no exercício. Também determina que as provisões
temporariamente indedutíveis devam ser adicionadas na apuração do lucro real para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social do exercício.
Em 31 de dezembro de 2013, o IPT possui prejuízos fiscais acumulados de R$ 77.495 e base negativa de R$ 55.370, respectivamente R$ 66.766 e R$ 44.642 em 2012. O imposto de renda e a contribuição social diferida sobre prejuízos fiscais e outras diferenças
temporariamente indedutíveis não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras em virtude dos prejuízos acumulados
incorridos nos últimos anos pelo IPT.

11. Adiantamentos de clientes
2013

2012

5.590

5.240

Embrapii – CNI

-

3.109

Plantarium Com Prod Alim Cosm Farm Manif

4

195

TCE Ind da Amazonia

-

153

1.366

1.458

6.960

10.155

Petrobrás

Outros
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12. Subvenções governamentais – agências de fomento
2013

2012

BNDES

23.555

26.668

FINEP

7.661

6.800

FEHIDRO

369

395

CNPQ

126

126

EMBRAPII

11.414

-

Outros

5.927

621

49.052

34.610

13. Parcelamentos fiscais
Os débitos que compõem o saldo do parcelamento estão demonstrados como segue:
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INSS Refis (a)

ISS

IPTU

TOTAL

Saldo em 31/12/2012

2.925

17.180

3.917

24.022

Saldo em 31/12/2013

1.403

15.317

3.145

19.865

(a) em Junho de 2011, o IPT consolidou os débitos existentes no Programa de Parcelamento da Receita Federal, estabelecido através da Lei
nº 11.941/2009 (Refis da Crise).

14. Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis.
O IPT é parte em ações judiciais e processos perante tribunais de naturezas trabalhistas, civis e tributárias decorrente do curso
normal de seus negócios.
As respectivas provisões para contingências foram constituídas considerando a avaliação da probabilidade de perda pelos
assessores jurídicos e são quantificadas por meio de modelos e critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada,
apesar da incerteza inerente ao prazo e valor.
A administração, com base na avaliação de seus assessores jurídicos, acredita que as provisões para contingências constituídas
são suficientes para cobrir as eventuais perdas com processos judiciais conforme apresentado a seguir:
a) Composição

2013

2012

Tributários

4.124

4.124

Trabalhistas (a)

5.375

4.617

918

266

10.417

9.007

Cíveis (a)

(a)Cíveis e Trabalhistas referem-se a riscos para os quais a Administração, juntamente com seus assessores jurídicos, entende ser provável o desfecho desfavorável ao IPT.

RELATÓRIO ANUAL | 2013

FINANCEIRO

15. Patrimônio líquido
a) Capital Social: O Capital Social subscrito e integralizado é composto de 26.165.744.740 ações ordinárias, nominativas, sem
valor nominal.
b) Reservas de Capital: Decorrente de doações e/ou subvenções para investimento devendo ser utilizada para aumento
de capital.
c) Recurso para Aumento de Capital: Aporte financeiro por parte do Governo do Estado de São Paulo para futuro aumento do
Capital Social.

16. Dotação orçamentária
Para o exercício de 2014, foi aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo Dotação Orçamentária no montante de R$ 64.770,
sendo R$ 59.770 para Custeio e R$ 5.000 para Investimentos, conforme aprovado na Lei do Orçamento do Estado de São Paulo
nº 15.265 de 26 de Dezembro de 2013.

17. Cobertura de seguros
Em 31 de dezembro de 2013, existe cobertura de seguros contra incêndio, raio, explosão, implosão e fumaça, dos prédios
do Instituto, com vencimento em 12 de agosto de 2014, de valor considerado suficiente pela administração para cobrir
eventuais sinistros.

18. Adequação às normas internacionais (IFRS) contábeis e reflexos nas demonstrações financeiras e contábeis
O IPT observou integralmente as Normas Contábeis Brasileiras e já se adequou às Normas Internacionais, inclusive dos CPC’S –
Comitês de Pronunciamentos Contábeis.
CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos
• O IPT entende que não se enquadra na exigência do teste de impairment dada às suas características de aquisição e
também da destinação dos bens após o fim de sua utilização.
• A análise quanto as razões de dispensa da necessidade de testar a recuperabilidade dos bens e a sua destinação estão
mencionadas na nota 2.10 e, também, estão amparadas pelo Parecer emitido pelos Auditores Externos Independentes.
CPC 03 – Demonstração dos fluxos de caixa
• Desde a vigência da Lei 11.638/07 o IPT tem adotado essa demonstração.
CPC 12 – Ajuste a valor presente
• O prazo médio das rubricas Contas a Receber e Fornecedores é inferior a 90 dias e os preços praticados para seus
efeitos, não possuem juros embutidos. Desse modo, não existe atividade de financiamento de natureza monetária, não
sendo necessário o ajuste a valor presente.
CPC 16 – Estoques
• Os estoques são registrados pelo seu valor original, não havendo indicação de que os valores sejam superiores aos
de realização.
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CPC 25 – Provisões, passivos e ativos contingentes
• As provisões estão em conformidade com esse pronunciamento, conforme nota explicativa nº 14.
CPC 26 – Apresentação das demonstrações contábeis
• Desde o exercício de 2010 foram implementadas as adequações previstas por este CPC, expressas no Balanço Patrimonial, na Demonstração de Resultado, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e na Demonstração dos
Fluxos de Caixa.
CPC 27 – Ativo imobilizado
• O IPT optou por não avaliar seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, conforme opção prevista
no CPC 27 e ICPC 10, considerando o método de custo, deduzido da depreciação e eventual previsão para perdas (Impairment Test – CPC 01), como o melhor método para avaliar os ativos imobilizados. As taxas de depreciação utilizadas
representam adequadamente a vida útil dos equipamentos, o que permite concluir que o valor do imobilizado está
próximo do seu valor justo. A aplicação desses pronunciamentos técnicos não trouxe impactos significativos para o IPT,
não sendo necessários quaisquer ajustes.
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Parecer do conselho fiscal sobre
as demonstrações financeiras
O Conselho Fiscal do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo S/A – IPT, representado pelos seus membros, subscritos
abaixo, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, compreendendo: o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa, complementadas pelas notas explicativas
e fundamentado nas verificações realizadas nos balancetes mensais
e, ainda, nas informações colhidas e nos esclarecimentos prestados
pelos órgãos da administração da empresa, no decorrer do exercício e
com base no Parecer dos Auditores Independentes Maciel Auditores
S/S, datado de 07 de Fevereiro de 2014. Os Conselheiros Fiscais são de
opinião que as contas e demonstrações contábeis estão em condições
de serem submetidas à deliberação e aprovação da Assembleia Geral
dos Acionistas.

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2014.
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CARLOS EDUARDO ESPOSEL
Conselheiro
FIRMINO LUIZ PEREIRA DA MOTA
Conselheiro
LUIZ CARLOS KAL IAMONDI MACHADO
Conselheiro
NEIVA APARECIDA DORETTO
Conselheira
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo S.A. – IPT é responsável pela elaboração
e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
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Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
estão livres de distorção relevante.
Um auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e
divulgações apresentados nas demonstrações financeiras.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente
se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o
auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e a adequada apresentação das demonstrações
financeiras da Companhia para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas
não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas
pela administração, bem como a avaliação da apresentação
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT em 31 de
dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase
Até o presente momento não é possível mensurar e nem
quantificar os reflexos que a MP 627/2013, quando convertida em Lei, trará ao resultado do IPT.
Outros assuntos
Auditoria dos valores referentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2013,
apresentados para fins de comparação foram anteriormente
auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório, datado de 15 de fevereiro de 2013, sem modificação na opinião.
São Paulo, 07 de fevereiro de 2014.
MACIEL AUDITORES S/S EPP
CRC/RS 5.460/O-0 – “S” – SP
ROGER MACIEL DE OLIVEIRA
Contador CRC/RS 71.505/O – 3 – “S” – SP
Responsável Técnico
ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
Contadora CRC/RS 65.932/O – 7 – “S” – SP
Responsável Técnica

Governo do Estado de São Paulo
Governador do Estado de São Paulo
Geraldo Alckmin
Vice-Governador do Estado de São Paulo
Guilherme Afif Domingos
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação
Rodrigo Garcia - 2013
Nelson Luiz Baeta Neves Filho - 2014

Diretoria
Diretor Presidente
Fernando José Gomes Landgraf
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Diretor Financeiro e Administrativo
Altamiro Francisco da Silva
Diretor de Operações e Negócios
Carlos Daher Padovezi
Diretora de Inovação
Zehbour Panossian
Diretor de Pessoas, Sistemas e Suprimentos
Walter Furlan - 2013
Eduardo Antunes Lemes - 2014

Coordenadoria de Contabilidade e Finanças
João Oswaldo Natale
Contador
Francisco Souto Outeda
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Unidades de Negócios – Diretoria
2013

2014

Centro de Engenharia Naval e Oceânica
José Carlos Zanutto

Centro de Tecnologia Mecânica, Naval e Elétrica
James Manoel Guimarães Weiss

Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos
Luiz Eduardo Lopes

Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais
Mário Boccalini Júnior

Centro de Metrologia de Fluidos
Kazuto Kawakita

Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura
José Maria de Camargo Barros

Centro de Metrologia Química
Claudia Maria Guimarães de Souza
Miguel Papai Jr.

Centro de Tecnologia de Recursos Florestais
Ligia Ferrari T. di Romagnano

Centro de Metrologia Mecânica e Elétrica
Crhistian Raffaelo Baldo
Manuel Antonio Pires Castanho
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Centro de Tecnologia da Informação,
Automação e Mobilidade
Maria Rosilene Ferreira
Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura
José Maria de Camargo Barros
Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais
Mário Boccalini Júnior
Centro de Tecnologia e Recursos Florestais
Ligia Ferrari T. di Romagnano
Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas
Antonio Gimenez Filho
Centro de Têxteis Técnicos e Manufaturados
Richard Pahl
Centro Tecnológico do Ambiente Construído
Fúlvio Vittorino
Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro
e Pequena Empresa
Mari Tomita Katayama
Núcleo de Bionanomanufatura
Álvaro José Abackerli

RELATÓRIO ANUAL | 2013

Centro de Tecnologias Geoambientais
Antonio Gimenez Filho
Centro Tecnológico do Ambiente Construído
Fúlvio Vittorino
Centro de Tecnologia da Informação, Automação e
Mobilidade
Maria Rosilene Ferreira
Centro de Química e Manufaturados
Miguel Papai Jr.
Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos
Kazuto Kawakita
Núcleo de Atendimento Tecnológico
à Micro e Pequena Empresa
Mari Tomita Katayama
Núcleo de Bionanomanufatura – Bionano
Álvaro José Abackerli

Conselho de Administração

Suportes Institucionais e à Operação

2014
Afonso Macchione Neto
Fernando José Gomes Landgraf
João Fernando G. de Oliveira
João Octaviano Machado Neto
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque
Nelson Luiz Baeta Neves Filho
Oswaldo Sanchez Junior
Rodrigo Garcia
Sérgio Tiezzi Júnior

Auditoria Interna
Rafael Palla dos Santos

2013
Carlos Henrique Flory
Geraldo Biasoto Júnior
Luiz Carlos Quadrelli
Pedro Rubez Jehá
Ros Mari Zenha
Vahan Agopyan

Assessoria Jurídica
Sonia Resende Barros - 2013
Fábio de Carvalho Groff - 2014
Assessoria de Marketing Corporativo
Guilherme Mariotto
Assessoria de Relações Corporativas
Gisele Sayuri Hashida
Gerência de Gestão da Qualidade
Cláudia Yuri Mizuta Prudêncio
Gerência de Administração Financeira de Projetos
Diraldo Nunes Pereira

Conselho de Orientação

Gerência de Orçamento e Controle
Wanderlei de Sá Azevedo

Presidente - Roberto Caiuby Vidigal
Vice-presidente - Pedro Luiz Barreiros Passos

Coordenadoria de Ensino Tecnológico
Eduardo Luiz Machado

Carlos Américo Pacheco
Carlos Henrique de Brito Cruz
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Aberturas de capítulos
Abertura

IPT em números

Impacto na sociedade

Fachada do prédio
do Núcleo de Bionanomanufatura

Destilação de ácido
nítrico em capela
de fluxo laminar
classe 100

Detalhe do mapa
de realização de
sondagens em solo

Apresentação

Modernização

Novas soluções

Detalhe da fachada
do prédio do Núcleo
de Bionanomanufatura

Detalhe do
amostrador do
cromatógrafo
gasoso acoplado ao
espetrômetro de
massas

Dispersão de
nanopartículas poliméricas em meio
aquoso

Índice

IPT e o mercado

Publicações e patentes

Lâminas histológicas de madeira da
Xiloteca

Fitas de aço estanhado por processo
de eletrodeposição
contínuo

Microscopia óptica
de fragmentos de
bagaço de cana hidrolizado. Aumento
de 400 vezes

O que é o IPT

Olho no futuro

Financeiro

Detalhe do sistema
de tomografia 3D

Automatic Tape
Laying Machine
para fabricação
de peças utilizando materiais
compósitos

Detalhe da máquina
para calibração e
medição de superfícies cilíndricas, esféricas e de diâmetro

Planejamento

Internacional

Ação em reunião
de planejamento
estratégico

Nanopartículas
carregadas com
inibidores de corrosão utilizadas
na preparação de
tintas para aplicação offshore
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