PATEM

Programa de apoio tecnológico aos municípios

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Sobre o Patem
Quem

pode ser beneficiado
Municípios que não contam com recursos nem capacitação funcional para
solucionar situações emergenciais ou para orientar o desenvolvimento local.

financia e apoia
O Programa é financiado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo (SDECTI) e conta com
apoio técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

Como

participar
Para participar o município deve apresentar um ofício à SDECTI
solicitando o serviço.

os custos são calculados
Os custos de cada atendimento serão calculados pelo IPT e podem variar
dependendo do volume e da complexidade do trabalho, do tempo
despendido e da quantidade de ensaios e profissionais envolvidos.

Qual

é o investimento
A maior parte dos recursos do Patem é alocada pela SDECTI, mas cabe aos
municípios arcar com uma contrapartida* financeira, que pode variar de 0% a
50% do custo total do atendimento.

*A contrapartida é definida pelo cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM) estabelecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, e pode variar em função do valor da arrecadação do município solicitante.

Sobre o IPT
O IPT é um instituto de pesquisas vinculado
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São
Paulo e colabora há mais de cem anos para o
desenvolvimento do País.
Contando com laboratórios capacitados e equipe de
pesquisadores e técnicos altamente qualificados, o
IPT atua de forma multidisciplinar em quatro grandes
áreas - inovação, pesquisa & desenvolvimento;
serviços tecnológicos; desenvolvimento & apoio
metrológico, e informação & educação em
tecnologia. Suas competências contemplam os
mais diversos segmentos como energia, transportes,
petróleo & gás, meio ambiente, construção civil,
recursos hídricos, águas subterrâneas, cidades,
materiais, saúde e segurança.
Uma das principais vocações do instituto é dar
suporte tecnológico ao poder público. O IPT realiza
atendimentos por meio do Patem há mais de
25 anos, apresentando soluções para demandas
tecnológicas dos municípios que possam promover
o desenvolvimento local e proporcionar ganhos
significativos para a sociedade.
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Infraestrutura pública
Apoio técnico para conservação, integridade e segurança de
obras de arte e de infraestrutura, como pontes, viadutos, túneis,
edificações, estradas vicinais e ruas

Infraestrutura e patrimônio histórico

Identificação e priorização das obras de arte que apresentem
maior risco para os usuários
Apoio técnico para manutenção, conservação e análise de
problemas em vias urbanas e rurais
Apoio técnico para especificação e validação de sistemas de
gestão de iluminação pública

O IPT realizou georreferenciamento completo
do parque luminoso de Guarulhos

Inspeção em ponte

7

Edificações e
monumentos históricos
Mapeamento, avaliação de risco, diagnóstico e recomendações
para edificações e monumentos históricos, por meio de análise
multidisciplinar de:

Biodeterioração em acervos culturais e madeiramento
(fungos, cupins e brocas de madeira)
Corrosão e patologias de revestimentos
Instalações prediais, caixilhos e outros componentes

O IPT analisou as edificações históricas afetadas pela enchente
em S. Luiz do Paraitinga e apontou medidas para sua recuperação

Vistoria na Igreja Matriz Bom Jesus da Cana Verde,
em Batatais, para investigar infestações de cupins

Infraestrutura e patrimônio histórico

Estrutura (inclusive de madeira)
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Pavimentação
Auditoria da qualidade de pavimentos e da execução de obras de
pavimentação
Proposição de medidas corretivas para problemas na pavimentação

Infraestrutura e patrimônio histórico

Desenvolvimento de novos materiais para pavimentos:
Utilização de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) para
cascalhamento de estradas vicinais e produção de concreto não
estrutural para calçamento
Misturas asfálticas especiais de alta durabilidade,
pavimentos permeáveis e pavimentação de baixo custo

Inspeções das obras de pavimentação do
aeroporto de Guarulhos em 2014

Pavimento de baixo ruído em trecho do Rodoanel
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Arborização urbana
Avaliação do estado fitossanitário (cupins, fungos e doenças)
e do risco de queda de árvores em áreas públicas
Software para gestão da arborização urbana e avaliação de risco de queda

O IPT possui equipamentos para
avaliação do interior da árvore por
tomografia e desenvolveu um software
para a gestão da arborização

Infraestrutura e patrimônio histórico

Apoio tecnológico ao Plano Diretor de Arborização Urbana – PDAU
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Uso e ocupação do solo
Investigação, avaliação dos riscos e elaboração de diretrizes para
o controle de erosão urbana e rural, assoreamento, deslizamentos,
estabilização de taludes, enchentes e inundações
Mapeamento e setorização de áreas de risco e diretrizes para sua
recuperação e reurbanização

Estudos geológicos e ambientais

Gestão de riscos e desastres naturais
Elaboração de cartas geotécnicas municipais: cartas de
suscetibilidade, cartas de aptidão à urbanização e cartas de risco
Elaboração de planos de manejo de parques municipais

Setorização de área de risco - favela Madalena, São Paulo

Estudos para o controle de processo erosivo de
grande porte (boçoroca) em área periurbana
do município de Santa Bárbara D’Oeste
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Avaliações e
diagnósticos ambientais
Avaliação e monitoramento de impactos ambientais associados
a obras de infraestrutura e recomendações para sua mitigação

Apoio ao licenciamento ambiental em áreas de supressão
de vegetação, definição de compensações e de áreas para
conservação
Mapeamento sonoro urbano e diretrizes para mitigação do
impacto do ruído sobre comunidades
Elaboração de planos de gestão ambiental por ACV - Avaliação
de Ciclo de Vida

Avaliação de impactos
à cobertura vegetal

Estudos geológicos e ambientais

Mapeamento e caracterização da cobertura vegetal
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Aterros sanitários e
gestão de resíduos sólidos
Assessoria para adequação de projetos de aterros sanitários
Indicação de local para instalação de aterro sanitário e diretrizes
para a correta preparação da área

Estudos geológicos e ambientais

Diretrizes para projetos de encerramento e recuperação da área
de aterros controlados e aterros em valas
Geração de subsídios técnicos para o incremento de projetos
de reúso e reciclagem de resíduos sólidos urbanos
Elaboração de planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos

Aterro de resíduos sólidos de Bauru, onde
o IPT realizou a avaliação de conformação
e estabilidade de taludes, verificação do
tipo de operação e forma de deposição dos
resíduos, além da presença de afloramento
de chorume e emanação de gases
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Áreas contaminadas
Diagnóstico ambiental e avaliacão de risco de áreas contaminadas
Elaboração de planos de intervenção

O IPT dispõe de coletor de amostras e
laboratório móvel para diagnosticar
terreno contaminado

Estudos geológicos e ambientais

Recuperação das áreas por meio do uso de vegetação,
métodos físicos, químicos ou térmicos
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Gerenciamento de
recursos hídricos
Elaboração de planos municipais de recursos hídricos
Subsídio técnico ao planejamento e gerenciamento integrado dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos
Estudos e diagnósticos para desenvolvimento e proteção ambiental de
bacias hidrográficas de interesse estratégico para o município

Recursos hídricos

Diagnóstico e monitoramento do transporte e deposição de sedimentos
(assoreamento) nos corpos d’água, e proposições de ações preventivas e
corretivas para a contenção dos sedimentos nas áreas fontes
Subsídio técnico ao uso racional da água em edificações públicas

Represa Billings, em São Paulo
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Águas subterrâneas
Caracterização hidrogeológica de territórios municipais visando ao
aproveitamento das águas subterrâneas para o abastecimento público
Diagnóstico da qualidade das águas subterrâneas e estabelecimento de
estratégias para sua proteção
Estudos para locação e projetos de poços para abastecimento público e
estabelecimento de áreas reservadas para sua instalação

Avaliação de impactos em aquíferos decorrentes do uso e ocupação
do solo urbano

O IPT pode orientar a correta gestão de reservas
estratégicas para abastecimento municipal

Recursos hídricos

Caracterização hidrogeológica e do uso e ocupação do solo no entorno
de poços de abastecimento público e estabelecimento de áreas de
restrição e controle
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Recursos minerais e indústria
de base mineral
Apoio tecnológico para o desenvolvimento do setor
mínero-cerâmico municipal

Desenvolvimento econômico

Indicação de ações para expansão da produção mineral,
verticalização do setor e atração de novos investimentos
Apoio técnico ao planejamento, ordenamento e uso
sustentável dos recursos minerais: planos diretores de
mineração e zoneamento minerário
Suporte à implantação e desenvolvimento de polos
mínero-industriais e arranjos produtivos locais de base mineral
Subsídios técnicos para solução de conflitos e compatibilização
da mineração com outras formas de uso e ocupação do solo
Identificação e qualificação de jazidas minerais para a indústria
cerâmica e materiais para construção civil
Diretrizes para recuperação de áreas degradadas e redução dos
impactos ambientais
Avaliação e aprimoramento de produtos cerâmicos (telhas,
blocos, revestimentos) para a construção civil
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O polo cerâmico de Santa Gertrudes, maior
produtor de cerâmica de revestimentos do
Brasil, está implementando o primeiro Plano
Diretor de Mineração do país, elaborado pelo
IPT. Um dos objetivos é garantir o suprimento
do parque cerâmico em bases sustentáveis

Desenvolvimento econômico

Instalações de mineração de
areia para construção civil
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Desenvolvimento
socioeconômico municipal
Avaliação do perfil socioeconômico e institucional do município

Desenvolvimento econômico

Estudos para o desenvolvimento e implantação de tecnologias da
informação e comunicação no município: infraestrutura de rede,
serviços públicos digitais (e-gov e m-gov) e fisco digital

Testes de usabilidade dos serviços
digitais do Poupatempo em São Paulo
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Distritos industriais e
de serviço
Avaliação geológico-geotécnica e ambiental de áreas para a
instalação de distritos industriais e de serviços
Estudos para a melhoria da infraestrutura necessária ao
desenvolvimento dos distritos

Desenvolvimento econômico

Subsídios técnicos para elaboração de anteprojetos de
distritos industriais

IPT
Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo
Av. Prof. Almeida Prado, 532
Cidade Universitária - Butantã - São Paulo - SP
CEP 05508-901
Central de Relacionamento com o Cliente
(11) 3767-4102 / 4456 / 4091
ipt@ipt.br
twitter.com/@iptsp
youtube.com/IPTbr
facebook.com/iptsp
www.ipt.br
SDECTI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação
Rua Bela Cintra, 847 - 8º andar
Consolação - São Paulo – SP
CEP 01415-903
(11) 3218-5711
gabinete@sdecti.sp.gov.br
www.desenvolvimento.sp.gov.br

Apoio

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

fundação de apoio ao
instituto de pesquisas tecnológicas

