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Bloco de Silício Grau Solar cristalizado direcionalmente no IPT
O bloco obtido a partir da cristalização de silício de grau solar
purificado no IPT (pureza maior que 99,999%) é a matéria-prima
usada na obtenção das lâminas destinadas à produção das células
fotovoltaicas utilizadas na geração de energia solar
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Fernando José Gomes Landgraf
Diretor-Presidente

É com satisfação que apresentamos o Relatório Anual de 2014 do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). Instrumento de
transparência institucional, esta publicação traz avanços significativos
realizados ao longo do ano rumo ao objetivo de conquistar mais presença,
mais inovação e mais impacto nas sociedades paulista e brasileira.
Apesar da conjuntura econômica desfavorável, 2014 trouxe, para o IPT, uma
série de resultados positivos. A começar por mais um recorde de receita.
Em 2014 foram R$ 97,6 milhões, ante os R$ 90 milhões do ano anterior.
Tal sucesso não seria possível sem o esforço e o engajamento de toda a
comunidade ipeteana.
Foi em 2014 que o debate interno sobre o Planejamento Estratégico, iniciado
no ano anterior, adquiriu mais difusão e solidez, passando a contar com o
envolvimento de um número maior de pessoas em prol de uma visão de
futuro: chegar em 2018 com 40% da receita proveniente de projetos e serviços
ligados à inovação.
Alguns passos foram dados em direção a essa meta. Em 2014, a receita
obtida com inovação atingiu 23%, seu maior patamar na história. Além disso,
houve um incremento de quase 40% da quantidade de patentes e softwares
registrados, em comparação com 2013.
Uma ação importante para ampliar o incentivo à inovação foi a assinatura
do termo de cooperação com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial (Embrapii), que reconhece o IPT como Unidade Embrapii na área
de Desenvolvimento de Tecnologias de Materiais e Alto Desempenho, em
que o Instituto possui larga tradição.
A parceria cada vez mais intensa com o Governo do Estado de São Paulo
também colheu bons frutos, como a inauguração do Centro de Controle
da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a ampliação
do Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado
de São Paulo (Patem), que em 2014 obteve orçamento recorde, de
R$ 4,67 milhões.
Outro dado muito comemorado de 2014 foi o resultado da Pesquisa de
Clima, que detectou: 92% dos funcionários e colaboradores têm orgulho de
trabalhar no IPT. Nesse ponto, contribuem para a valorização das equipes os
programas de capacitação, muitos dos quais realizados com o suporte da
Fundação de Apoio ao IPT (FIPT).
Nas páginas seguintes apresentamos uma série de projetos de diferentes
portes que se destacaram em 2014 e que ajudaram a elevar a inovação em
empresas privadas, a incrementar o desenvolvimento econômico do Estado
e a ampliar o impacto do IPT na sociedade. Atualizações e informações
adicionais sobre as atividades realizadas pelo IPT podem ser obtidas por
meio do website (www.ipt.br).
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Quem é o IPT

O IPT é uma entidade centenária que se renova
continuamente para prover desenvolvimento
tecnológico, inovação e competitividade
para empresas, governos e para a sociedade.
Conheça mais sobre o Instituto e suas variadas
competências no capítulo a seguir.
A história de quem nasceu para inovar
Tecnologia exclusiva
Centros Tecnológicos: as múltiplas facetas do IPT
IPT em números
Indicadores

A história de quem nasceu para inovar
Com infraestrutura
moderna e um corpo
de pesquisadores e
técnicos qualificados,
o IPT trabalha
para aumentar a
competitividade das
empresas e promover
melhor qualidade de
vida às pessoas

Pesquisadores realizam, em 1904,
ensaio de resistência de material
nas instalações do Instituto
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Referência nacional em

autoestradas, usinas hidroelétricas e

desenvolvimento tecnológico, o Instituto

aeroportos. O Instituto também teve papel

de Pesquisas Tecnológicas do Estado de

significativo na implantação das indústrias

São Paulo (IPT) alia pesquisa e inovação à

siderúrgica e aeronáutica brasileiras, na

tradição e credibilidade de uma entidade

montagem das primeiras centrífugas para

com 116 anos de história.

beneficiamento de urânio e na elaboração

Pioneiro em áreas como metrologia,

de normas técnicas, instrumentos

energia, transportes, construção civil e meio

importantes para garantir qualidade,

ambiente, o IPT atua nos diversos setores

segurança e confiabilidade a produtos e

por meio de ensaios, calibrações, pesquisas,

serviços utilizados por todos os cidadãos.

difusão de conhecimento e educação

Mais recentemente, acompanhando as

em tecnologia.

demandas por desenvolvimento sustentável,

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento

ampliou sua atuação em áreas como

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

bionanotecnologia, materiais para geração de

do Estado de São Paulo, o Instituto tem

energia e recuperação de áreas degradadas.

atuado, desde 1899, no suporte à elaboração

Com infraestrutura moderna e um corpo de

de políticas públicas e em projetos de apoio

pesquisadores e técnicos qualificados, o IPT

às indústrias brasileiras.

trabalha para aumentar a competitividade

Ao longo do século XX, o IPT envolveu-se em

das empresas e promover melhor qualidade

uma série de empreendimentos relevantes

de vida às pessoas, por meio de projetos

para o desenvolvimento do país, dos

realizados em parceria com municípios,

primeiros arranha-céus da capital paulista,

estados, União e também fortemente

a obras de infraestrutura, incluindo

com o setor privado.

Tecnologia exclusiva
Um indicador do grau de inovação e

(Towing Tank) de grande comprimento.

estruturas offshore e vibrações produzidas

desenvolvimento do IPT é a oferta de

Único do gênero no Brasil, o TC consiste

por tráfego rodoviário e ferroviário.

uma série de ensaios e equipamentos

em um circuito fechado de água circulante

No Núcleo de Estruturas Leves, instalado

que só são disponibilizados no Brasil

que permite ensaiar modelos em escala

no Parque Tecnológico de São José dos

pelos laboratórios do Instituto. O Núcleo

reduzida de hélices e apêndices de

Campos, há uma infraestrutura única no

de Bionanomanufatura, por exemplo,

embarcações. Já o Tanque de Reboque tem

Brasil com equipamentos de Friction Stir

conta com uma Máquina de Medição

aplicação em ensaios de modelos físicos em

Processing e Conformação Superplástica

Tridimensional Multisensores que trabalha

escala reduzida de embarcações.

para trabalhos com materiais metálicos.

com elevado grau de precisão e é utilizada

Ainda entre os ensaios oferecidos

O espaço conta também com máquina

para testar componentes, dispositivos e

com exclusividade pelo IPT, há os

de deposição automática de fitas

sistemas em escala micrométrica.

de Coluna Ressonante para estudo

em superfícies côncavas e convexas

O Centro de Tecnologia em Metalurgia e

do comportamento do solo frente a

e máquina de deposição de fitas em

Materiais possui dois equipamentos de alta

solicitações dinâmicas. Promovidas

superfícies planas em uma sala limpa

tecnologia: um atomizador a gás inerte,

pelo Centro de Tecnologia de Obras de

Classe 9 para ensaios de materiais

empregado na produção de pós metálicos

Infraestrutura, essas análises são úteis

compósitos.

reativos para a fabricação de peças

na resolução de diversos problemas

No Centro de Química e Manufaturados,

metálicas, e um forno de cristalização para

de engenharia, como os que envolvem

a novidade é um equipamento chamado

a produção de silício de grau solar.

esforços em estruturas provocados por

AutoSpec, que ajuda na análise de

No Centro de Tecnologia Mecânica, Naval

terremotos, fundações de máquinas,

compostos em matrizes ambientais para

e Elétrica os destaques são o Túnel de

centrais nucleares, fundações de

atender projetos de monitoramento de

Cavitação (TC) e o Tanque de Reboque

equipamentos de precisão, vibrações em

Poluentes Orgânicos Permanentes (POPs).
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A competência
tecnológica e
laboratorial do IPT
está distribuída
por nove centros
tecnológicos e três
núcleos. Saiba mais
sobre cada um
deles a seguir

CQuiM
Centro de Química e Manufaturados
Tem excelência em análises químicas de materiais, na caracterização
físico-química de combustíveis e lubrificantes e na avaliação de desempenho
de produtos poliméricos, têxteis, couros e artigos para a segurança. Atua
no desenvolvimento de novos materiais e de soluções tecnológicas para o
controle e melhoria da qualidade dos produtos e processos produtivos. Possui
cinco laboratórios: Referências Metrológicas, Calçados e Produtos de Proteção,
Combustíveis e Lubrificantes, Tecnologia Têxtil e Análises Químicas.

CTMetro
Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos
Seus laboratórios atendem diferentes áreas da metrologia mecânica,
elétrica, de vazão e de velocidade de fluidos. Oferece serviços
tecnológicos e projetos de Pesquisa & Desenvolvimento que envolvem
desde a calibração de medidores e ensaios de equipamentos à solução
de problemas metrológicos complexos. Incorpora os laboratórios
de Metrologia Mecânica, Fluidodinâmica e Eficiência Energética,
Metrologia Elétrica e de Vazão, além da seção de Óleo e Gás.

Centros Tecnológicos
Ciam
Centro de Tecnologia da Informação, Automação e Mobilidade
Tem atuação focada nos mercados de Tecnologia da Informação e Comunicações
(TIC), com destaque para os sistemas inteligentes de transportes. Atende
solicitações do poder público e de agências dos governos estadual e federal, além
de demandas de empresas privadas. Atua de modo integrado com diversas áreas
do IPT, agregando conhecimentos aos trabalhos realizados no desenvolvimento
de sistemas corporativos, redes e segurança digital, sistemas de engenharia,
automação, mobilidade e telemática aplicada a transportes. Engloba as seções
de Automação, Governança e Mobilidade Digital e de Soluções de Software e
Sistemas para Engenharia.

CT-Floresta
Centro de Tecnologia de Recursos Florestais
Produz e transfere tecnologias para a cadeia produtiva da madeira e contribui
para elaboração de políticas públicas, com vistas à produção florestal
ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa.
Com ensaios acreditados no Inmetro e na Rede Metrológica do Estado de São
Paulo (Remesp), o CT-Floresta conta com dois laboratórios: Papel e Celulose e
Árvores, Madeiras e Móveis, ambos com Certificação ISO 9001:2000. Também
possui uma seção de Sustentabilidade de Recursos Florestais.
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as múltiplas facetas

CT-Obras
Centro de Tecnologia de Obras
de Infraestrutura
Com foco nos mercados de mineração e
de construção civil pesada, provê apoio
tecnológico para problemas relacionados
aos diferentes materiais de construção. Atua
sobretudo na investigação de patologias em
estruturas, pavimentos e obras de arte, bem
como na caracterização e investigação do
comportamento geológico-geotécnico de
maciços. Inclui o Laboratório de Materiais de
Construção Civil, além das seções de Recursos
Minerais e Tecnologia Cerâmica, de Geotecnia
e de Engenharia de Estruturas.

CTMNE

Cetac

Centro de Tecnologia Mecânica,
Naval e Elétrica

Centro Tecnológico do Ambiente
Construído

Desenvolve soluções tecnológicas
para aperfeiçoar novos dispositivos,
instalações, tecnologias e serviços para
os setores de engenharia mecânica,
naval e oceânica, elétrica e óptica.
Também realiza ensaios de emissão de
poluentes e estudos para adequação
do uso de combustíveis alternativos
em veículos. As atividades e serviços do
Centro abrangem todo o ciclo de vida
de produtos e instalações, incluindo
pesquisa, projeto, modelagem,
prototipagem e testes. Conta com a
seção de Manufatura de Protótipos
e cinco laboratórios: Equipamentos
Mecânicos e Estruturas, Engenharia
Naval e Oceânica, Engenharia Térmica,
Embalagem e Acondicionamento e
Equipamentos Elétricos e Ópticos.

CTGeo
Centro de Tecnologias Geoambientais
Atuando junto aos setores público e
privado, provê soluções tecnológicas
em gestão ambiental e planejamento
de áreas urbanas e rurais. Desenvolve
tecnologias e projetos de avaliação e
monitoramento de impactos ambientais,
além de cartas geotécnicas e planos de
gerenciamento de bacias hidrográficas.
Projetos de intervenção em áreas de
risco e de tratamento de resíduos
sólidos fazem parte do escopo do
CTGeo, que conta com o Laboratório de
Resíduos e Áreas Contaminadas, com
o Laboratório de Recursos Hídricos e
Avaliação Geoambiental e a com Seção de
Investigações, Riscos e Desastres Naturais.

Tem como principais focos o mercado de
construção de edifícios e o de materiais,
elementos, componentes e sistemas
construtivos. Oferece ensaios tecnológicos
de caracterização e desenvolvimento de
produtos, muitos deles não realizados
por outros laboratórios no país. Também
disponibiliza apoio tecnológico a programas
habitacionais e setoriais da qualidade.
Com presença marcante na definição e
proposição de marcos regulatórios em
políticas públicas, o Cetac atua ainda em
grandes sinistros envolvendo incêndios
e explosões, incluindo os Laboratórios:
Componentes e Sistemas Construtivos,
Instalações Prediais e Saneamento, Conforto
Ambiental e Sustentabilidade dos Edifícios
e Segurança ao Fogo e a Explosões.

NT-MPE

do IPT

Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro
e Pequena Empresa

CTMM
Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais

Dedica-se à resolução de problemas técnicos de
empresas de pequeno e médio porte, por meio de ações
de extensão tecnológica e de desenvolvimento. Oferece
qualificação técnica para aprimoramento de produtos
e assessoria à gestão da produção, bem como para
a adoção de tecnologias mais limpas nos processos
produtivos. Também dá apoio tecnológico à exportação
e conta com um conjunto de laboratórios móveis,
dotados de equipamentos para realização de ensaios
e experimentos.

Com uma atuação que abrange desde o
modelamento matemático até a experimentação
em escala piloto, reúne competências voltadas à
melhoria de processos produtivos e à concepção
e desenvolvimento de novas tecnologias para
produção e avaliação de desempenho de materiais.
Com intenso apoio às indústrias, o Centro conta
com o Laboratório de Corrosão e Proteção e com o
Laboratório de Processos Metalúrgicos.

Bionano

LEL

Núcleo de Bionanomanufatura

Núcleo de Estruturas Leves

Com foco na oferta de soluções para a indústria, trabalha com
as plataformas tecnológicas de biotecnologia, nanotecnologia,
microtecnologia e metrologia de ultraprecisão. O Núcleo
conta com o Laboratório de Micromanufatura, que projeta,
fabrica, caracteriza e testa componentes e sistemas em escala
micrométrica para as mais diversas aplicações. Também faz
parte do escopo do Bionano a miniaturização de processos e
dispositivos. Conta ainda com os laboratórios de Biotecnologia
Industrial e de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas.

Instalado no Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP), oferece
oportunidades de pesquisa e desenvolvimento no campo de materiais
metálicos, compósitos e híbridos. O foco técnico é no ciclo completo de
desenvolvimento, incluindo projeto, análise, simulação, prototipagem,
ensaios, estudos de viabilidade de produção seriada e manutenção.
Estruturas leves são demandadas por diversos setores industriais, como
o aeroespacial, automotivo, de petróleo e gás e de turbinas eólicas.

Quem é o IPT
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IPT em números
Alguns números
permitem ter uma
radiografia do
trabalho realizado
pelo Instituto ao
longo de 2014 e
mensurar o impacto
de sua atuação
sobre diferentes
stakeholders

R$

5 milhões

R$

empresas atendidas

5 milhões

aplicados em
atividades
de pesquisa,
desenvolvimento
e capacitação
interna dos
profissionais

Marca de

1.000 dissertações

no quadro de
pesquisadores

12

4000

investidos na
modernização dos
laboratórios do IPT pelo
Governo do Estado de SP

102 doutores
112 mestres

em bolsas destinados aos
ingressantes do Programa
Novos Talentos, que
oferece a oportunidade a
mestrandos, doutorandos
e pós-doutorandos
desenvolverem
suas pesquisas nos
laboratórios do IPT

Cerca de

defendidas no
curso de mestrado profissional
oferecido pelo IPT à sociedade

3200
horas

em cursos e
treinamentos
internos
oferecidos aos
empregados

66%

do orçamento gerado por
faturamento próprio

23%

da receita oriunda
de inovação

Faturamento superior a

R$

110 milhões

Mais de

26 mil

documentos técnicos
emitidos

R$

30,8 milhões

em contratos assinados no âmbito do
programa piloto da Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii)

303 projetos
tecnológicos
com múltiplos
parceiros

92

prefeituras

Cerca de

14 toneladas

de resíduos

do Estado de São Paulo
atendidas com diversos projetos,
entre eles o de prevenção de
desastres naturais

14
4

depósitos
de patentes

registros de
software

190

atendimentos
em programas
específicos para
pequenas empresas

coletados nos
laboratórios do
IPT para descarte
ambientalmente
sustentável

109.798 m² de área construída
905 empregados
3 mil

Mais de
tipos de ensaios oferecidos,
atendendo a diversos setores industriais

88

Presença em
comitês e comissões da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
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Indicadores

Evolução anual do faturamento (R$ milhões)
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por setor de atuação dos clientes

70

2014
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5
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Assessoria técnica e estudos
Ensaios e análises
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Pessoas física, jurídica e extraterritoriais
4400
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Gestão e Pessoas

Em todas as realizações do IPT há um capital
humano valioso composto por pesquisadores,
técnicos e trabalhadores da área administrativa que
compartilham um ambiente estimulante e indutor
do aperfeiçoamento constante. Confira nas páginas
seguintes as principais ações do Instituto relacionadas
à valorização de seus profissionais.
Quem faz a inovação
Capacitação no exterior
Ampliando competências
Ambiente favorável para o trabalho em equipe
Orgulho de trabalhar no IPT

Quem faz
a inovação
Programa de Mentoring,
treinamento em gestão
e cursos de idiomas são
algumas das estratégias
para a valorização do
capital humano

A força que move o IPT são os seus 905

pesquisadores e pessoal administrativo.

empregados e colaboradores que trabalham

O Programa de Mentoring é um exemplo.

diariamente para fazer do Instituto um

Criado em 2011, tem como objetivo

parceiro do desenvolvimento do país e um

a formação de novos talentos entre

catalisador das demandas empresariais,

os pesquisadores, a transmissão de

governamentais e da sociedade com o

conhecimento dos profissionais mais

conhecimento acadêmico e tecnológico.

experientes para os mais novos e a

Atuar na valorização do seu capital humano

integração das equipes.

é algo que o IPT busca incessantemente.

No período de 2013/2014 ocorreu

empregados e
colaboradores, sendo

Afinal, um excelente ambiente de trabalho,

o terceiro ciclo do programa, com

além de ajudar a reter talentos, agrega

duração de 14 meses e a participação

produtividade e gera um cenário mais

voluntária de quinze duplas. Instrumento

102

propício à inovação.

de socialização do conhecimento

Ao longo de 2014, a gestão de recursos

utilizado por grandes corporações

humanos do IPT apoiou-se em uma

em todo o mundo, o programa de

série de programas bem-sucedidos,

Mentoring no IPT já foi realizado por 59

dedicados a estimular a aquisição

pesquisadores, seis funcionários da área

de novos conhecimentos, o trabalho

administrativa e sete técnicos.

coletivo e a motivação de técnicos,

Além disso, a Coordenadoria de Recursos

905

doutores e

112

no quadro de
pesquisadores
18

mestres

Capacitação no exterior
A interação com profissionais
de renomadas instituições
internacionais é uma experiência
única para os pesquisadores brasileiros
e cria oportunidades significativas
de aprimoramento e aquisição de
competências. É nisso que se apoia
o Programa de Desenvolvimento e
Capacitação no Exterior (PDCE).
Desde 2008 pesquisadores do IPT têm
a oportunidade de realizar projetos
em países da Europa, América do
Norte e Ásia, com o financiamento da
Fundação de Apoio ao IPT (FIPT) e do
Governo do Estado de São Paulo. Em
2014, cinco pesquisadores participaram
do programa, realizando atividades
na Alemanha, Inglaterra e Portugal.
Contribuindo para a excelência da
Humanos organizou, ao longo de

atuação do IPT na oferta de soluções

2014, treinamentos que contaram com

tecnológicas para a sociedade, os

1.632 participações e somaram cerca

trabalhos abrangeram as áreas de

de 3.200 horas de cursos viabilizados

fármacos, bioenergia, cargas minerais

com recursos do IPT e da Fundação de

e uso de nanocelulose em papéis,

Apoio ao IPT (FIPT).

materiais micro e nanoestruturados,

Os empregados também tiveram à sua

além de métodos geofísicos.

Pesquisadora Mariucha da Silva em treinamento na
Alemanha, pelo PDCE e com recursos da FIPT, para
ampliar competências na investigação de ambientes
submersos. A imagem mostra a geofisica na descida
do ponto mais alto do navio Polarstern, do Alfred
Wegener Institute, à torre de comunicação.

disposição, ao longo de 2014, cursos
de língua estrangeira, bem como
relacionados à segurança do trabalho e
à área de qualidade. Em sintonia com o
planejamento estratégico do Instituto,
foram promovidos treinamentos nas
áreas de gestão de projetos, criatividade
e inovação. Além disso, foram oferecidos
cursos de redação de relatórios e artigos
técnicos, comunicação e relacionamento
com o mercado, atendimento ao cliente,

Esse navio é o sonho de qualquer pesquisador.
Durante o trabalho de campo recebemos treinamentos
no que existe de mais moderno na área de aquisição
e processamento de dados geofísicos. Além de aulas
introdutórias antes do embarque, tivemos aulas no
navio com os maiores especialistas na área de aquisição
de dados de batimetria e sísmica monocanal, além de
treinamentos em processamento de softwares como
Hips and Sips, ArcGis, Flidermaus e Kingdom Suit.

organização do trabalho, entre outros.

Gestão e Pessoas

Relatório Anual 2014

19

Ampliando
competências

O programa de capacitação é uma das ferramentas mais importantes utilizadas

Ambiente
favorável para
o trabalho
em equipe

O pacote que inclui benefícios como transporte fretado, restaurante e assistência

pela diretoria do IPT para investir na melhoria de competências internas nas diversas
áreas técnicas. Ao longo de 2014 foram realizados 20 projetos de capacitação com
o objetivo de desenvolver novas habilidades, bem como melhorar procedimentos,
processos e metodologias. Entre os projetos concluídos destacam-se o que trata do
padrão para águas ambientais e para consumo humano, a proposição de um sistema
de calibração gravimétrico, a modelagem física em geotecnia e o desenvolvimento de
técnicas de prospecção de armadura por meio de ensaios não destrutivos. Promovidos
desde 2011, os projetos de capacitação têm duração variável e são desenvolvidos por
equipes multidisciplinares compostas por pesquisadores e técnicos, com recursos da
dotação do Governo do Estado de São Paulo. O impacto de todo esse trabalho é notado
por clientes e parceiros, que podem se beneficiar da introdução de novos ensaios e
métodos de análise, de processos mais ágeis e de mensurações ainda mais confiáveis.

médica e odontológica é importante para garantir a satisfação e a qualidade de vida dos
empregados e estagiários do IPT. Em especial para as profissionais e estagiárias, a creche
instalada na própria sede do Instituto, em São Paulo, é sinônimo de tranquilidade.
Não foi à toa que a Pesquisa de Clima Organizacional realizada pelo IPT no final de 2014
apresentou resultados tão positivos. O trabalho, que tomou como base a metodologia
do Great Place to Work® Institute (GPTW), avaliou diversas dimensões. Em cerca de 45%
das perguntas, as respostas atingiram um índice de satisfação superior a 80%, o que
indica um ambiente favorável ao desenvolvimento de inovação e ao trabalho em equipe.
Também mostrou que 92% dos entrevistados têm orgulho de trabalhar no IPT, percentual
bem acima da média nacional.
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Orgulho de trabalhar no IPT
Trabalhar no IPT representa

Quando ingressei no IPT há mais de

uma oportunidade única de ter

vinte anos, o que me atraiu foi o estilo

contato com o que há de mais

de trabalho, um meio-termo entre

avançado em cada área. Aqui se

empresa e universidade. Soma-se a isso

respira tecnologia. Além disso,

a interação entre as diversas áreas de

é um ambiente muito positivo,

conhecimento focada na solução de

Juty Chen

de alto nível educacional, que

Eduardo Quitete

problemas específicos. Para completar,

Analista de sistemas

permite a interação entre pessoas

Pesquisador do

mantemos contato com clientes de

que atua no

de diferentes competências.

Laboratório de

todos os níveis de esclarecimento/

Departamento de

Esta sinergia possibilita criar ou

Materiais de

conhecimento, desde o cidadão leigo a

Suporte a Sistemas

encontrar soluções sob variados

Construção Civil

pesquisadores doutores. Isso é muito

Operacionais

pontos de vista. São condições

enriquecedor.

ideais para inovação.
O IPT nos permite lidar com
diferentes temas e desafios. Além disso,

Acredito que nosso fluxo de
aprendizado deve ser constante,

a integração com diferentes áreas do

por isso sempre realizo cursos

conhecimento torna o trabalho muito

de capacitação e treinamentos

rico e interessante. Trabalhar no IPT é
manter um ritmo de estudo constante

oferecidos pelo IPT. O curso de
idiomas, por exemplo, é um

Catia Fredericci

e sempre aprender algo novo. É muito

Alessandra Corsi

suporte importante para os

Pesquisadora do

estimulante.

Pesquisadora

pesquisadores participarem

Laboratório de

da Seção de

de congressos internacionais e

Processos Metalúrgicos

Investigações, Riscos e

também de reuniões técnicas com

Desastres Naturais

representantes de institutos e de
empresas estrangeiros.

Fazer parte da equipe do IPT é um
grande orgulho para mim. No Instituto
tive a oportunidade de atuar em muitas

Ingressei no IPT há 4 anos e

obras pelo país que tiveram presença

meio e ainda hoje cada trabalho é

e impacto na sociedade, assim como a
chance de trabalhar com profissionais

um novo desafio. Isso acaba sendo

de diversas áreas e diferentes

trabalhar no Instituto. Recentemente

Daniel Mariani
Guirardi

tive a oportunidade de atender

Pesquisador

melhorando muito, a exemplo dos

Diego
Zulkiewicz
Gomes

ao Programa de Capacitação no

da Seção de

eventos internos que promove e do

Exterior (PDCE), que desenvolvi na

Engenharia de

incentivo para estarmos sempre nos

Universidade Livre de Berlim, na

Estruturas

atualizando e buscando novos desafios.

Pesquisador do

Alemanha. Foi uma experiência

Para mim, o maior deles é liderar um

Laboratório de

incrível que o IPT me proporcionou,

grupo que envolve as áreas de atuação

Análises Químicas

a qual pretendo retribuir fazendo

mais antigas do IPT, originado do antigo

jus ao nome do Instituto – trazendo

Gabinete de Resistência dos Materiais,

tecnologia e inovação e atraindo

e levá-lo cada vez mais a trabalhar com

novas parcerias.

projetos de inovação.

um dos grandes incentivos para

formações. O IPT está crescendo e
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+ presença

Da micro à grande empresa. Do setor público ao
privado. Da indústria ao comércio e serviço. O IPT
quer estar cada vez mais presente para levar mais
tecnologia aos seus múltiplos clientes.

IPT + Presença + Inovação + Impacto

Projetos em destaque

Em 2014 as multicompetências do IPT foram
colocadas a serviço da sociedade por intermédio
de centenas de contratantes públicos e privados
que buscavam incorporar mais tecnologia
e inovação a seus projetos. Destacamos
neste capítulo aqueles que mais impactam a
população, a economia e os setores produtivos.
Cidades, infraestrutura e meio ambiente
Soluções para a indústria
Metrologia: testes, ensaios, medições e
normalizações para os setores público e privado
IPT na Copa de 2014

Cidades, infraestrutura e meio ambiente
O IPT reúne uma série de competências voltadas para o
desenvolvimento sustentável das cidades e para o aprimoramento
da infraestrutura urbana. Com impactos importantes na vida
dos cidadãos, os projetos realizados pelos pesquisadores do
Instituto abrangem múltiplas vertentes, da prevenção e resposta a
desastres naturais, a estudos técnicos para apoiar editais e grandes
empreendimentos rodoviários. Desenvolvidos ao longo de 2014, os
projetos elencados a seguir dão uma mostra desse trabalho.

Bio-óleo pela pirólise do
resíduo sólido urbano
O projeto estuda a obtenção de
bio-óleo por meio de pirólise de
diferentes amostras de resíduo
sólido urbano e de combustível
derivado de resíduo. O trabalho
busca uma alternativa
ambientalmente correta para o
processamento do lixo, gerando
uma fonte de energia renovável.
Para isso, testa variações
diversas de matéria-prima,
como sobras alimentares,
plásticos, papel e papelão.
Laboratório de Combustíveis e
Lubrificantes
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Cidades, infraestrutura e meio ambiente

Verticalização do meio urbano
O trabalho debruçou-se sobre o impacto
das verticalizações permitidas pelos
Planos Diretores Estratégicos de São
Paulo de 2002 e de 2014, no bairro
do Tatuapé, zona leste da cidade.
O objetivo foi identificar a relação
entre a verticalização e problemas
ambientais, como a criação de ilhas de
calor e o acúmulo de contaminantes.
O local escolhido para o trabalho foi
modelado experimentalmente na escala
reduzida de 1:500 para a realização de
ensaio de saltação de areia em túnel de
vento. A técnica permitiu uma análise
qualitativa da ventilação no nível do
pedestre. O perímetro também foi
modelado em escala real, por meio de
técnicas numéricas computacionais.
Laboratório de Vazão

Gestão da Arborização

Nova Tamoios-Contornos

Reconstrução de Itaoca

Mauá, na Grande São Paulo, foi

O trabalho consiste em assessoria

Equipe do IPT auxiliou as ações de

beneficiada pelo projeto Gestão de

tecnológica para a Desenvolvimento

recuperação no município de Itaoca,

Arborização Urbana, apresentado

Rodoviário S.A. (Dersa). A Nova

no Alto Ribeira. Em janeiro de 2014,

para o Fundo Estadual de Defesa dos

Tamoios-Contornos tem como objetivo

o local foi duramente castigado

Interesses Difusos vinculado à Secretaria

principal melhorar o fluxo de veículos

por chuvas intensas e inundações.

da Justiça e da Defesa da Cidadania do

entre o Vale do Paraíba, desde São

O projeto, elaborado em caráter

Estado de São Paulo. O trabalho, que

José dos Campos (SP), e o Litoral Norte

emergencial, focou na contenção do

pode ser replicado em outras localidades,

paulista, incentivando o turismo e a

barramento no Rio Funil, bem como na

contempla a realização, pelo IPT, de

economia locais e facilitando o acesso

compreensão da dinâmica do desastre

um inventário de todas as árvores

às praias ao norte de Caraguatatuba e

e da concentração de chuvas nas

do município, além da elaboração de

ao Porto de São Sebastião.

cabeceiras dos rios da região.

um plano de ação para recuperação e

Seção de Geotecnia

Seção de Investigações, Riscos e
Desastres Naturais

arborização.
Laboratório de Árvores,
Madeiras e Móveis

Projetos em destaque

Relatório Anual 2014

27

Energia solar
Em 2014 foi finalizado um projeto inovador para a obtenção do Silício Grau Solar (SiGS),
material empregado na produção de células solares fotovoltaicas, utilizadas para conversão da
energia solar em energia elétrica. Até o final dos anos 1990, o Silício Grau Solar era obtido como
subproduto do Silício Grau Eletrônico (SiGE). O projeto do IPT chegou ao silício de alta pureza
(>99,999%) por um processo metalúrgico alternativo e contou com a parceria da Companhia
Ferroligas Minas Gerais (MinasLigas) e financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). O trabalho rendeu uma tese de doutorado, três dissertações de
mestrado e duas patentes, além de diversas publicações em revistas e anais de congressos.
A expectativa, agora, é de firmar parceria com empresas para a produção em escala industrial e
comercialização do produto, na forma de painéis fotovoltaicos. Estudos de viabilidade mostram
que uma planta com produção de 100 toneladas de silício ao ano teria, em sua fase piloto,
faturamento anual de US$ 2,1 a 2,4 milhões.
Laboratório de Processos Metalúrgicos

28

Cidades, infraestrutura e meio ambiente

Memorial da América Latina
Uma equipe multidisciplinar do IPT
trabalhou na avaliação da estrutura e
em uma proposta de recuperação do
Auditório Simón Bolívar do Memorial
da América Latina. O edifício projetado
por Oscar Niemeyer teve a maior
parte de sua estrutura atingida por
um grave incêndio. O trabalho de
investigação dos danos contou com o
apoio de tecnologias avançadas, como
o uso de um radar (GPR) que utiliza
ondas eletromagnéticas de altas
frequências emitidas por uma antena
situada na superfície do concreto
da estrutura para fornecer imagens
em alta resolução. O equipamento
permite a coleta rápida de dados de
modo não destrutivo.
Seção de Engenharia
de Estruturas

Equipamentos semafóricos em São Paulo
O projeto realizado em parceria com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)
investigou causas de falhas no funcionamento de faróis, especialmente no período
de chuvas, por meio da análise das condições de operação e proteção elétrica de
diversos modelos de controladores semafóricos instalados na cidade de São Paulo,
com especial atenção à proteção das placas eletrônicas. As recomendações técnicas
servirão de subsídio aos requisitos para aquisição dos próximos controladores
semafóricos do município.
Seção de Soluções de Software e Sistemas para Engenharia

Tratamento móvel de poluentes de áreas contaminadas
O IPT desenvolveu uma tecnologia que melhora a eficácia dos processos de
remediação de solos. O trabalho incluiu a criação de uma unidade móvel
de controle de tratamento para resíduos e solos contaminados, totalmente
automatizada, com processos gerenciados por computador. O equipamento,
com depósito de patente, é capaz de controlar volume, composição e fluxo de
reagentes a serem injetados nos terrenos durante a remediação de solos.
Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas

Projetos em destaque
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Utilização de RFID na gestão de
dormentes de madeira
Este é um trabalho multidisciplinar que envolve
equipes do Centro de Tecnologia de Recursos
Florestais e do Centro de Tecnologia da Informação,
Automação e Mobilidade do IPT. O projeto considera
a aplicação da tecnologia de radio frequency

identification (RFID) em dormentes de madeira
para monitorar todos os estágios do seu ciclo de
vida. A intenção é elevar a eficiência e o controle
das entradas e saídas das peças. Para tanto,
estão em desenvolvimento um software e um
estudo de viabilidade da implantação e uso de
etiquetas eletrônicas em vias férreas, considerando
atributos e requisitos técnicos da madeira e a
transmissão de dados em tempo real.
Laboratório de Árvores, Madeiras e Móveis
Seção de Automação, Governança e Mobilidade
Digital

Mais eficiência em rodovias
O IPT ofereceu apoio tecnológico para a criação
de um centro de controle de informações para
a Agência de Transporte do Estado de São Paulo
(Artesp), inaugurado em 2014. O objetivo do centro
de controle é monitorar e fiscalizar os serviços
prestados pelas concessionárias nas rodovias do
Estado. O sistema desenvolvido pelos pesquisadores
do Instituto, denominado Módulo de Intelligent

Transport System (ITS), permite o acesso on line da
agência a todos os eventos ocorridos nas diferentes
rodovias, otimizando o serviço de fiscalização e
contribuindo para um maior conforto e segurança
dos usuários da extensa malha rodoviária do
Estado de São Paulo.
Seção de Soluções de Software e Sistemas para
Engenharia
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Cidades, infraestrutura e meio ambiente

Norte
Municípios estudados
Sistema Aquífero Bauru
Reservatórios
Limite estadual

Proteção de aquíferos
A preservação dos depósitos de águas subterrâneas é o foco principal desse projeto. O trabalho estabelece orientações para
a implantação e manutenção de perímetros de alerta nos municípios com até 20 mil habitantes, localizados nas Unidades
Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) 12 e 15 a 22, que utilizam o Sistema Aquífero Bauru. Além disso,
propõe diretrizes de uso do solo a serem aplicadas nessas áreas de proteção. O Sistema Aquífero Bauru, que se estende pelo
oeste do Estado, é de grande interesse para o abastecimento público por ser um aquífero livre e raso, o que diminui os custos
de perfuração do poço. Mas justamente pelas características de aquífero livre, apresenta maior vulnerabilidade à contaminação.
A proteção dos poços de abastecimento depende fundamentalmente do ordenamento do uso e ocupação do solo e do controle
das atividades potencialmente poluidoras que se encontram no entorno. Daí a necessidade da criação de perímetros de alerta.
Laboratório de Recursos Hídricos e Avaliação Geoambiental

Manejo para o Parque Florestal do
Itapetinga

Hidrovia de passageiros na Baixada
Santista

O projeto realizado pelo IPT no âmbito do Programa

O trabalho visa subsidiar o Governo do Estado de São

de Apoio Tecnológico aos Municípios (Patem) auxiliou

Paulo na implantação de um sistema hidroviário de

a cidade de Atibaia na conservação da área verde

passageiros. Para tanto, considera como cenário a

conhecida popularmente como Parque Municipal da

malha de rios e canais que permeiam os municípios

Grota Funda. O parque é um importante remanescente

de Santos, Guarujá, Cubatão, Bertioga, São Vicente

do Bioma Mata Atlântica e foi criado há mais de 25 anos.

e Praia Grande. A expectativa é de que o estudo de

O Plano de Manejo definiu o zoneamento, as normas e

viabilidade técnica e financeira paute uma proposta

as diretrizes para a unidade de conservação.

de concessão à iniciativa privada.

Seção de Sustentabilidade de Recursos Florestais

Laboratório de Engenharia
Naval e Oceânica

Projetos em destaque
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Soluções para a indústria
O IPT mantém relações estreitas com a indústria, sejam grandes
multinacionais ou empresas de pequeno porte, de diferentes
setores da economia. A todas elas o Instituto disponibiliza pesquisa,
desenvolvimento e tecnologia capazes de alavancar negócios, gerar
inovação e elevar a competitividade. Uma mostra da abrangência e
da relevância desse trabalho pode ser vista nas páginas seguintes,
em uma série de atividades que foram iniciadas ou concluídas nos
laboratórios do IPT em 2014.

Proteção de tanques
de petróleo e derivados
Com empresa do setor de óleo
e gás, o IPT trabalha na busca
de métodos de proteção da
superfície externa do fundo de
tanques de armazenamento de
petróleo e derivados assentados
em areia e em concreto.
Em geral, essas estruturas
têm grandes dimensões, o
que dificulta os processos
de manutenção. São foco
do estudo dois sistemas de
mitigação da corrosão:
aplicação de proteção catódica,
incluindo novas configurações
de instalação de anodos, e o
uso de inibidores voláteis de
corrosão.
Laboratório de Corrosão
e Proteção
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Soluções para a Indústria

Ligas resistentes para ferramentaria
O projeto pretende agregar mais
competitividade ao desenvolvimento de
ligas metálicas utilizadas na produção de
ferramentas de conformação a quente. Para isso,
a ideia é aplicar a modelagem computacional
para prever, em escalas macro e microscópica,
a degradação de ferramentas produzidas com
diferentes tipos de materiais. A previsão do
comportamento dos materiais pelos modelos
computacionais será validada em laboratório
e em escala piloto. O impacto econômico desse
projeto é considerável, visto que a indústria
metalúrgica de transformação, usuária intensiva
de ferramentas de conformação, concentra
cerca de 10% do Produto Interno Bruto do
País, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Laboratório de Processos Metalúrgicos

Metabolômica de
microrganismos

Escória de aciaria para
cimento

Biossensor para
detecção de corrosão

Visando a otimização dos processos

O projeto visa criar um processo para

O projeto tem como objetivo

biotecnológicos de interesse industrial,

alterar a composição química da

desenvolver um protótipo funcional

o IPT trabalha em um projeto baseado na

escória de aciaria para que ela possa ser

de um biossensor capaz de detectar

metabolômica, plataforma que envolve

utilizada como substituto da escória

bactérias causadoras de corrosão.

a análise de milhares de metabólitos

de alto forno na produção de cimento

O equipamento vem sendo

intra e extracelulares. O crescimento

Portland. Com patente já requerida, o

produzido através da preparação

do mercado de biotecnologia depende

trabalho pode beneficiar a indústria de

de uma superfície adequada para

fundamentalmente da disponibilidade

cimento, que passa a ter um produto

a imobilização de anticorpos

de microrganismos selecionados e de

para seu consumo, e as siderúrgicas,

específicos, capazes de reconhecer

bioprocessos otimizados. Para a produção

que podem passar a oferecer um

as bactérias alvo. O projeto conta

de cepas eficientes, é essencial o

produto de maior valor agregado,

com a colaboração do Laboratório

conhecimento do desempenho metabólico

elaborado a partir da reciclagem de um

de Eletroanalítica, do Instituto de

do microrganismo. As ferramentas

subproduto.

Química da UNESP de Araraquara.

desenvolvidas já estão sendo aplicadas em

Laboratório de Processos Metalúrgicos

Laboratório de Processos Químicos e
Tecnologia de Partículas

projetos de P&D no Instituto.
Laboratório de
Biotecnologia Industrial

Laboratório de Biotecnologia
Industrial

Projetos em destaque
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Estruturas Leves
Em 2014 o IPT inaugurou o Laboratório de Estruturas Leves (LEL) no Parque Tecnológico
de São José dos Campos, com investimento de R$ 46,7 milhões oriundos do próprio IPT,
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp), entre outros parceiros.

Componente fabricado em fibra de carbono
após ciclo de cura em autoclave
Na página anterior: equipamento Automated
Tape Laying, usado na fabricação em material
composto de peças com pequena curvatura,
como o revestimento de asas de aviões

Única estrutura desse porte no Hemisfério Sul e na América Latina, o LEL tem como
proposta promover pesquisas em parceria com os setores empresarial, governamental
e acadêmico para desenvolver novas aplicações, componentes e estruturas a partir de
materiais como fibras de carbono e alumínio, ou mesmo a combinação de metais e
compósitos. O objetivo é levar tecnologias que ainda são pouco aplicadas no mercado
brasileiro e até mundial para uma escala industrial a setores como o aeronáutico, o
automobilístico, o de exploração de petróleo e gás e o de produção de energia eólica.
Um dos diferenciais do laboratório é oferecer oportunidades de pesquisa no
ciclo completo de desenvolvimento das estruturas, passando por projeto,
análise, simulação, prototipagem, ensaios, estudos de viabilidade de produção
seriada e manutenção.
Alguns trabalhos significativos já estão em desenvolvimento no laboratório, com
destaque para uma parceria com a Embraer, com o apoio da Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Trata-se de um projeto para desenvolver
e testar a viabilidade – técnica e econômica – da fabricação de parte da fuselagem
traseira de um jato de pequeno porte, com fibra de carbono. Por permitir a fabricação
de peças mais leves e, ao mesmo tempo, mais resistentes, a aplicação de fibras de
carbono é um tema de grande interesse para a indústria aeronáutica.
Outra parceria entre pesquisadores do LEL e engenheiros da Embraer, em trabalho que
já foi encerrado, visou avaliar uma nova metodologia de projeto para o estabilizador

O projeto com a Embraer tem o foco de investigar,
em escala real, questões de manufatura e
projeto de uma seção de fuselagem traseira,
desvendando novos conhecimentos para viabilizar
a aplicação em um desenvolvimento futuro

horizontal em jatos de pequeno porte.

Projetos em destaque
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Obtenção de neodímio metálico
O IPT vem trabalhando no desenvolvimento de uma tecnologia inovadora para obtenção de neodímio metálico, matéria-prima
para a produção de superímãs de terras-raras (neodímio-ferro-boro) para aplicação em alta tecnologia como discos rígidos, motores
elétricos, autofalantes e turbinas eólicas. O projeto é fruto de um convênio firmado entre o Instituto e a Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração (CBMM) no âmbito da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). A CBMM já dispõe
de uma planta-piloto para concentração de terras-raras a partir de reservas localizadas na cidade de Araxá (MG), onde mantém
suas operações de produção de nióbio. A companhia domina também o processo de separação de óxidos de terras-raras. Equipes
do Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais do IPT e da companhia trabalham agora na terceira etapa da cadeia, que é a
redução do óxido de neodímio a metal.
Laboratório de Processos Metalúrgicos
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Soluções para a Indústria

Engenharia de poços de extração
Pesquisadores do IPT trabalham no
desenvolvimento de uma tecnologia
para minimizar, reduzir ou eliminar a
formação de incrustações de carbonatos,
principalmente de carbonato de cálcio,
nas paredes aquecidas de dutos de
poços de extração de petróleo. Com isso
espera-se aumentar o tempo de operação
dos sistemas de extração, reduzindo
consequentemente as custosas paradas
e intervenções para desobstrução dos
dutos. A técnica se baseia no uso do
campo magnético, solução já explorada
em alguns países da Europa. Nessas
aplicações, a concentração de cátions
e ânions é baixa quando comparada às
concentrações presentes nos fluidos dos
poços de extração.
Estágio inicial do processo de precipitação do carbonato de cálcio evidenciando a ocorrência
simultânea das fases metaestáveis vaterita e aragonita, 3000x

Instalação de tubulações para GLP

Laboratório de Processos Químicos e
Tecnologia de Partículas

Flange do Atuador Hidráulico

A fim de simular as condições mais relevantes
de processo inovador que uma empresa de
geotecnia e perfuração elaborou para instalação

Sistema de Medição de
Torque-Eixo Instrumentado

Rolete

de tubulações metálicas para GLP dentro
de túneis ou valas, o IPT desenvolveu um

Tambor revestido

dispositivo especial de ensaio dinâmico. Uma
tubulação com até 5000 m seria previamente
soldada pela empresa e empurrada para dentro
do túnel, sendo guiada por roletes revestidos
com material polimérico para não danificar o
revestimento externo. O desafio era determinar
se esses roletes suportariam a carga cíclica ao
longo dessa extensão, avaliar o esforço axial
necessário para inserir essa tubulação e as
perdas por atrito. O ensaio do IPT simulou a
inserção da tubulação, a aplicação da carga
radial sobre os roletes revestidos e avaliou a
força axial requerida.
Laboratório de Equipamentos Mecânicos
e Estruturas
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Nanotecnologia em cosméticos
O projeto tem como meta desenvolver duas rotas de nanoencapsulação de diferentes ativos visando
a geração de plataformas tecnológicas para o desenvolvimento de novos cosméticos. O trabalho
é uma iniciativa do IPT em parceria com o Instituto de Tecnologia e Estudos de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos e as empresas Natura, O Boticário, Theraskin e Yamá. A primeira etapa do
trabalho incluiu o compartilhamento do desenvolvimento associado às rotas de nanoencapsulação
placebo com todas as empresas envolvidas, compreendendo avaliação de diferentes materiais
e estudo dos parâmetros do processo de produção dos nanoencapsulados, ações como reuniões
coletivas de intercâmbio de conhecimento, primeiro módulo do curso relacionado ao conteúdo
técnico do projeto e um evento multiplicador sobre o status da tecnologia no cenário mundial.
A segunda fase do trabalho contemplou o segundo módulo do curso de nanotecnologia e a
realização de atividades individuais e sigilosas, relacionadas à nanoencapsulação de ativos de
interesse de cada parceiro e à incorporação dos nanoencapsulados em bases cosméticas.
Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas
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Soluções para a Indústria

veja
mais

Cana-de-açúcar em substituição
a material fóssil
O projeto de pesquisadores do IPT em parceria
com a multinacional holandesa DSM compreende
o desenvolvimento de um protocolo de produção
de ácido succínico. A ideia é fabricar o material
por via biotecnológica, utilizando açúcares da
cana-de-açúcar como matéria-prima por meio
da fermentação. O produto é um intermediário
químico de matéria-prima não-fóssil, com amplo
portfólio de aplicações. A troca de matériaprima pode agregar vantagens ambientais,
especialmente o sequestro de carbono. As
inúmeras aplicações para o ácido succínico
na indústria de alimentos, farmacêutica, de
cosmético e de plásticos e derivados ressaltam a
importância desse intermediário químico.
Laboratórios de Biotecnologia Industrial
Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia
de Partículas

Microscopia ótica de levedura, 400 x

Controle de qualidade de
materiais gráficos

Apoio à exportação
O IPT atua em uma série de projetos com

Apoio às micro, pequenas
e médias empresas

Em parceria com o Fundo Nacional

financiamento do Programa de Apoio

Tiveram continuidade em 2014 os projetos

de Desenvolvimento da Educação

Tecnológico à Exportação (Progex) para micro,

de suporte tecnológico às micro, pequenas

(FNDE), o IPT desenvolve, desde 1998,

pequenas e médias empresas. O objetivo é

e médias empresas paulistas, com apoio da

um programa para o controle da

adaptar os produtos de empresas paulistas às

Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

qualidade física de obras didáticas

exigências técnicas do mercado internacional.

Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado

adquiridas para os estudantes

Em 2014, um dos destaques foi o trabalho de

e do Sistema Brasileiro de Tecnologia

da rede pública de ensino. Desde

adequação de cosméticos da empresa Ikove

(Sibratec). Entre eles destacam-se o Projeto

então o trabalho cresceu, passando

Organics, localizada em Vinhedo, visando a

de Unidades Móveis de Atendimento

a abranger também materiais

exportação para o exigente mercado francês.

Tecnológico às Micro e Pequenas Empresas

didáticos especiais, como para

A ação possibilitou a distribuição de produtos

(Prumo) e o Projeto Produção Mais

comunidade indígena e para

de beleza e de proteção para pele, feitos com

Limpa (Prolimp), destinado às empresas

alunos com deficiências auditiva

ingredientes naturais brasileiros, na rede de lojas

com produção voltada para atividades

e visual, além de materiais

Nature & Decouvert, na França, além de atender

sustentáveis e interessadas em optar

multimídia complementares

aos mercados dos Emirados Árabes e Austrália.

por processos produtivos mais limpos.

aos livros impressos.

Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e
Pequena Empresa

Núcleo de Atendimento Tecnológico
à Micro e Pequena Empresa

Laboratório de Papel e Celulose
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Metrologia: testes, ensaios, medições e
normalizações para os setores público e privado
Uma das áreas mais atuantes do IPT, a metrologia dispõe de um conjunto
abrangente de laboratórios e profissionais para a realização de projetos em
diferentes áreas. Ao longo de 2014 foram diversas atividades realizadas, da
calibração de medidores e ensaios de equipamentos à solução de problemas
metrológicos complexos. Saiba mais nas páginas a seguir.

PD1

PD2
Medidor vazão
eletromagnético
138,1 cm

DM1

116 cm
Válvula

330,2 cm
Ø4”

180,6 cm

104,6 cm

492,8 cm

Bomba
87 cm

Eficiência no Bombeamento de Esgoto
Contratado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o projeto
teve como principal objetivo desenvolver um método confiável e operacional para medir o
esgoto de origem doméstica. A gestão dos volumes de esgoto transportados é necessária para
monitorar as vazões em cada estação elevatória e auxiliar programas de redução de consumo de
energia elétrica no bombeamento, bem como para verificar os lançamentos irregulares na rede.
Para atender as necessidades da companhia, os pesquisadores do IPT projetaram e construíram
um medidor de vazão do tipo elbow-meter, com sensor diferencial de pressão incorporado.
O equipamento já teve patente de Modelo de Utilidade solicitada.
Laboratório de Fluidodinâmica e Eficiência Energética

40

Metrologia: testes, ensaios, medições e normalizações

Plastificantes em brinquedos
Os pesquisadores do IPT desenvolveram um método inovador para extração e análise de plastificantes
ftálicos em brinquedos e materiais escolares. Utilizados na fabricação de matéria-prima, os
plastificantes tornam os objetos mais flexíveis, mas algumas tipologias são banidas pela legislação
brasileira devido ao potencial cancerígeno quando estão em níveis elevados. O novo ensaio, demandado
pelas empresas que visam a certificação de seus produtos, agrega agilidade ao processo de extração do
plastificante, sem comprometer a confiabilidade do ensaio. Em vez das dezesseis horas necessárias para
a extração convencional, o método do IPT permite que o processo seja feito em apenas duas horas, com
redução no consumo de energia elétrica.
Laboratório de Análises Químicas
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Desempenho das edificações
Com a publicação da norma brasileira de desempenho de edificações (ABNT NBR 15.575:2013), muitos
agentes da cadeia da construção civil precisaram adaptar suas formas de atuação. A Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), preocupada com esses impactos,
solicitou ao IPT a avaliação de duas de suas tipologias de projeto para verificar seu atendimento ao
conjunto de normas. Foram avaliados aspectos como esforços mecânicos de uso, cargas transmitidas
por peças suspensas, segurança no uso e ocupação e desempenho térmico e acústico.
Laboratório de Componentes e Sistemas Construtivos

Apoio técnico à revisão tarifária
O trabalho realizado para a Companhia de Gás
de São Paulo (Comgás) visa quantificar para cada
tipo de usuário o fator de utilização da capacidade
instalada da rede de distribuição de gás. O IPT
desenvolveu metodologia inovadora via datamining,
pela qual foi possível desagregar a utilização da
capacidade da rede em cada nível de pressão e
em todos os segmentos de mercado – residencial,
comercial e industrial –, em meio a muitas fontes
de incerteza, agindo sobre a composição das cargas
da rede de distribuição. Isso viabilizou agregar
informação rastreável à revisão tarifária da Comgás
junto à agência reguladora.
Laboratório de Fluidodinâmica e Eficiência
Energética
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Apoio à indústria de borracha
O Prumo Borracha é um serviço voltado às micro e
pequenas empresas que atuam na cadeia da borracha.
Por esse programa, o IPT disponibiliza uma Unidade Móvel
capaz de realizar ensaios específicos. O objetivo é ajudar
as empresas a resolverem problemas relacionados aos
processos de pesagem e mistura de matérias-primas,
formulações, extrusão e vulcanização da borracha, custos
elevados, baixa produtividade, má qualidade do produto
acabado e falta de adequação às especificações técnicas.
O projeto do IPT venceu o Top Rubber 2014 na categoria
Instituição de Ensino/Pesquisa. Concedida pela Revista
Borracha Atual, a premiação representa o reconhecimento
da indústria sobre a importância do apoio tecnológico
oferecido pelo Instituto ao setor.
Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena
Empresa

Segurança ao fogo e a explosões
Ao longo de 2014, o IPT ampliou a oferta

Medição em plataforma
offshore

Qualidade de mobiliário
corporativo

de serviços oferecidos pelo Laboratório

Contratado por uma multinacional

O trabalho auxilia a indústria

de Segurança ao Fogo e a Explosões.

petrolífera, o IPT analisou, do ponto

moveleira a melhorar a qualidade e

Foram introduzidos diversos ensaios

de vista metrológico, uma proposta

a vida útil de seus produtos. Com o

para determinação da explosividade

técnico-comercial que envolvia

apoio de equipamentos laboratoriais

de pós, aplicados a matérias-primas,

uma série de soluções. Entre elas, a

computadorizados, o IPT simula as

produtos finais ou resíduos industriais,

substituição de equipamentos de

condições de uso para cada peça,

como os de severidade de explosão,

medição de pressão, de vazão e de

verificando se ela atende aos requisitos

energia mínima de ignição, sensibilidade

temperatura, bem como a troca de

das diversas normas existentes. O IPT

à explosão e temperatura mínima de

computadores de vazão e a instalação

também elabora especificações e realiza

explosão de pós. Os beneficiários são

de pontos de amostragem. Tudo isso

o controle de qualidade de mobiliário

variados, desde indústrias e consultorias

para atender aos requisitos da Agência

corporativo a ser adquirido por seus

de engenharia de processos industriais

Nacional do Petróleo e do Instituto

clientes por meio de licitações ou

a companhias de seguros.

Nacional de Metrologia, Qualidade e

pregões.

Laboratório de Segurança ao Fogo
e a Explosões

Tecnologia (Inmetro).

Laboratório de Árvores, Madeiras
e Móveis

Laboratório de Metrologia Mecânica
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Extração de petróleo
Os pesquisadores do IPT trabalharam, junto com a Petrobras e com a USP, na realização de ensaios que visam criar
dispositivos para a redução de possíveis vibrações em dutos instalados no fundo do mar. Como o leito do oceano
não é plano, vários trechos de dutos apresentam vãos livres e estão sujeitos a vibrações induzidas por correntezas
marinhas. Os ensaios foram realizados em tanque de provas com modelo em escala reduzida de dutos.
Laboratório de Engenharia Naval e Oceânica

Segurança de estruturas
O trabalho envolveu a análise da
segurança de estruturas, a caracterização
e a avaliação de componentes de
edificações. O intuito foi apoiar a
indústria da construção na manutenção
de edifícios, principalmente daqueles
com valor histórico. Com uma equipe
multidisciplinar que integrou áreas como
engenharia, biologia, química e gestão, o
projeto avaliou o nível de risco de ruína de
uma estrutura de madeira, considerando
diferentes tipos do material, ligações,
ataque biológico, defeitos e geometria,
dentre outros aspectos.
Laboratório de Árvores, Madeiras e Móveis
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Novos ensaios
No IPT, o interesse em inovar gera impactos também na área de metrologia. Um indicador
é o desenvolvimento constante de novos ensaios em respostas às demandas de diferentes
segmentos da indústria e da sociedade. Alguns desses trabalhos desenvolvidos em 2014 são
listados a seguir:

Equipamentos de Proteção Individual
Os pesquisadores do Laboratório de Calçados e Produtos de Proteção criaram ensaios
para analisar vestimentas que protegem os trabalhadores contra intempéries, cortes por
motosserras e riscos químicos, além de luvas de proteção para cortadores de cana-de açúcar.

Calibração
Equipes do Laboratório de Metrologia Mecânica e do Laboratório de Equipamentos
Mecânicos e Estruturas desenvolveram nova metodologia de calibração e ensaio de
equipamento denominada “Célula de Carga-Equipamento Submarino Tipo Gooseneck”.

Construção Civil
O Laboratório de Materiais de Construção Civil passou a oferecer análise química de espectrometria
por fluorescência de raios x de materiais de construção. Outra novidade, desenvolvida pelo
Laboratório de Vazão, é a técnica High Frequency Pressure Integration (HFPI) que permite, por meio
da medição de flutuações de pressão nas fachadas de edificações, determinar sua resposta dinâmica
devido à ação do vento.

Meio ambiente
A partir de amostras de águas superficiais, de estuário e águas minerais, foram
desenvolvidos pelo Laboratório de Referências Metrológicas três tipos de materiais de
referência para atender a necessidade de validação e calibração de métodos e instrumentos
de diferentes laboratórios.

Indústria
Foi criado um Programa Interlaboratorial de Proficiência em Análise e Ensaios de Aços, que oferece
mais de vinte tipos de análises químicas, cinco tipos de ensaios mecânicos e uma determinação
metalográfica, em um único pacote.

Projetos em destaque
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O IPT na Copa de 2014
Com soluções
tecnológicas e ensaios
inovadores, a atuação
do IPT foi marcante
em vários projetos
que antecederam a
realização da Copa do
Mundo de Futebol da
Fifa no Brasil, em 2014

Aeroporto Internacional de Guarulhos
A principal porta de entrada de turistas que vêm
ao Brasil, o Aeroporto Internacional de Guarulhos,
em São Paulo, foi ampliado para aumentar a sua
capacidade de receber passageiros. Um novo
terminal foi construído e a infraestrutura existente
foi modernizada. O IPT participou ativamente
desse projeto prestando assessoria tecnológica à
concessionária que administra o aeroporto nas obras de execução
das novas pistas e dos pátios de manobra de aeronaves.

Iluminação de arenas
Os pesquisadores do Laboratório de Equipamentos Elétricos e Ópticos
montaram uma instalação para realizar ensaios em projetores de iluminação
de grandes estádios. O principal equipamento que compõe essa estrutura,
o goniofotômetro, mede parâmetros como direção e intensidade da luz
emitida pelo projetor em sua posição normal de uso. Os dados coletados
auxiliam a composição de curvas fotométricas, fornecidas pelos fabricantes
a projetistas e especificadores e que ajudam a definir o número de projetores
a instalar em uma arena, bem como seus posicionamentos.

Assentos de estádios
A tecnologia e a competência do IPT também foram aplicadas para
testar a eficiência de assentos plásticos instalados nas arenas. Nos
laboratórios do Instituto foram analisadas propriedades como
a flamabilidade do plástico em caso de incêndio, a regularidade
dimensional das peças, a durabilidade da borda anterior do
assento e a resistência do encosto ao impacto.

46

Teste de bolas para a Copa
O IPT realizou testes em bolas de futebol utilizadas
em vários campeonatos do Brasil e Europa, inclusive
na Brazuca, protagonista da Copa do Mundo de
2014. Os ensaios foram solicitados pela associação de
consumidores Proteste com o objetivo de verificar se
as bolas oficiais e réplicas estavam de acordo com os
requisitos internacionais da Fifa.

Arenas avaliadas em túnel de vento
O IPT realizou uma série de ensaios de esforços
de vento em maquetes do Estádio Plácido
Aderaldo Castelo (Castelão), em Fortaleza, e da
Arena Pantanal, em Cuiabá. Os testes foram
realizados para dar maior confiabilidade aos
projetistas no pré-projeto de coberturas e de
sistemas de fechamentos (fachadas).

Análise de gramas
O gramado sintético é utilizado em campos de treinamento e para a prática
de diferentes esportes, inclusive o futebol. O Laboratório de Tecnologia Têxtil
realiza uma série de ensaios para avaliação de desempenho desse material
a partir de equipamentos que simulam e analisam o impacto vertical do
atleta na grama, o deslizamento da bola, o impacto da bola sobre a grama e o
comportamento da chuteira sobre a superfície, entre outras propriedades.

Planos de abandono de estádios
Os pesquisadores do Laboratório de Segurança ao Fogo e a Explosões desenvolveram uma
metodologia para elaborar planos de abandono de estádios. O trabalho utiliza modelos
computacionais para simular o movimento das pessoas nos estádios, buscando alternativas
de eficiência para as ações de abandono em situações de rotina e de emergência, como
incêndios, conflitos, ameaças terroristas e catástrofes naturais.

Projetos em destaque
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+ inovação

Quebrando paradigmas ou encontrando novas
maneiras de resolver pequenos problemas.
Para inovar não é preciso uma descoberta grandiosa,
mas pensar de maneira a extrair o melhor de cada
procedimento, técnica, solução ou ação. O IPT
pensa junto com indústrias, governo e pessoas para
promover a inovação e, assim, ampliar não apenas
mercados, mas ideias e conhecimento.

IPT + Presença + Inovação + Impacto

Relacionamento
e Comunicação

O IPT se relaciona diariamente com milhares de
empresas, órgãos governamentais, prefeituras,
universidades, jornalistas, estudantes e
pesquisadores do Brasil e do mundo. Com cada
um desses parceiros, que apresentamos neste
capítulo, o Instituto estabelece uma forma de
interação específica, sempre com foco na busca
pela inovação e pelo conhecimento.
Múltiplas competências a serviço do cliente
Formar para o mercado, impactar a sociedade
Parceria com a SDECTI: tecnologia para os municípios
A força de São Paulo
IPT e Embrapii por + inovação
Impacto na mídia
IPT no mundo

Múltiplas competências a serviço do cliente
Atento às necessidades
dos setores público
e privado, das micro
às grandes empresas,
o IPT se moderniza
constantemente para
continuar sendo um
importante agente
do desenvolvimento
do País

Pautado por valores como

fazem com que o IPT oferte soluções para

integridade, ética, probidade e

os municípios, estados e governo federal,

competência técnica, o IPT trabalha para

tecnologia portanto que não fica restrita

atender a um grupo de stakeholders

aos limites de São Paulo, mas está também

abrangente, que vai de indústrias de

a serviço da nação. Bons exemplos dessa

diferentes portes a empresas de serviços,

atuação na área pública são os extensivos

passando pelo setor público em suas

mapeamentos de áreas de risco para as

três esferas. O objetivo final é oferecer

prefeituras, o trabalho para a Defensoria

soluções e serviços tecnológicos que

Pública de São Paulo, pelo qual o Instituto

elevem a competitividade de seus

criou uma plataforma integrada com

clientes e promovam qualidade de vida

o intuito de agilizar o atendimento

à população. Tal alcance só é possível

oferecido pelo órgão à população, e os

graças à multidisciplinaridade do IPT e a

ensaios realizados para o Fundo Nacional

programas desenvolvidos especificamente

de Desenvolvimento da Educação (FNDE),

para cada setor. A diversidade de

que desde 1998 contrata o IPT para

seus 39 laboratórios permite desde a

assegurar que os livros didáticos sejam

cooperação com micro empresas, por meio

mais duráveis. Atento às necessidades

de programas que dispõem de unidades

dos setores público e privado, da indústria

móveis de atendimento tecnológico, até

e do setor de serviços, das micro e das

as parcerias que podem impactar toda

grandes empresas, o IPT se moderniza

uma cadeia produtiva, como é o caso

constantemente para continuar sendo um

do trabalho com a Minasligas para a

importante agente do desenvolvimento

produção de silício de alta pureza, etapa

do País, trabalho que se reflete em cerca

essencial para o avanço da energia solar

de 4.000 organizações atendidas pelo

no País. São essas multicompetências que

Instituto em 2014.

Desde 2009 trabalhamos com o IPT no desenvolvimento de
uma rota metalúrgica para obter o silício grau solar. Para a
Minasligas são vários os benefícios provenientes dessa parceria.
A possibilidade de conquistar uma patente de nova tecnologia,
o desenvolvimento de recursos humanos e os conhecimentos
agregados sobre novos processos são alguns deles.
Henrique Simões Zica
Diretor Presidente da Companhia Ferroligas Minas Gerais – Minasligas
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Formar para o mercado,
impactar a sociedade

O trabalho em cooperação
com o IPT, por meio do
Laboratório de Estruturas
Leves, tem sido uma excelente
experiência para a Embraer
e tem proporcionado
avanços importantes no
conhecimento de estruturas
aeronáuticas. A dinâmica e a
integração entre as equipes
nos projetos em execução,
aliadas ao comprometimento
para atingir os resultados,
demonstram o sucesso da
parceria.
André Gasparotti
Gerente de Desenvolvimento Tecnológico
de Plataforma / R&T Airframe da Embraer

Pós-doutoranda do Novos Talentos Cristiane Ottoni e o coorientador Alfredo Eduardo Maiorano em estudo do processo
de valorização da vinhaça por meio de células de combustível microbiano, tecnologia que promove simultaneamente o
biotratamento de resíduos e a produção de energia elétrica, sendo ambientalmente sustentável

Em 1999, tínhamos menos
de trinta países em nossa
carteira de exportação;
hoje estamos presentes em
110 deles na Europa, na África
e no Oriente Médio, com
uma fábrica em abertura na
Índia. Isso foi possível graças
ao respaldo tecnológico
do Programa de Apoio
Tecnológico à Exportação do
IPT, que auxiliou a empresa
a alcançar um nível de
encorajamento para levar os
equipamentos médicos e de
laboratório para um número
maior de mercados.

O estreito relacionamento do IPT

Também em 2014 teve continuidade o Novos

com a sociedade se dá, também, pela

Talentos, programa que apoia atividades de

formação de recursos humanos em

pesquisa e desenvolvimento elaboradas por

áreas estratégicas por meio do Mestrado

mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos

Profissional. No decorrer de 2014 foram

de fora do IPT sobre temas científicos e

oferecidos três programas: “Engenharia de

tecnológicos de interesse do Instituto.

Computação”, “Habitação: Planejamento

Indutor do desenvolvimento de pesquisas

e Tecnologia” e “Processos Industriais”,

com potencial para gerar processos, métodos

que somaram 390 alunos ativos. Nesse

e ensaios inovadores, o Novos Talentos

ciclo foram introduzidos critérios para

selecionou, em 2014, dezoito projetos, dos

o credenciamento de novos docentes e

quais seis de mestrado, sete de doutorado

redução do prazo máximo de titulação

e cinco de pós-doutorado. Os bolsistas têm

para 30 meses. Também foi renovado o

acesso à infraestrutura laboratorial do

portal de relacionamento com os alunos,

IPT, são coorientados por pesquisadores

que permite a realização de tarefas on line,

do Instituto e recebem bolsa (integral ou

o acesso por tablet e smartphone, chats,

suplementar) financiada pela Fundação de

Djalma Rodrigues

entre outras melhorias.

Apoio ao IPT (FIPT).

Diretor da Fanem
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Parceria com a SDECTI: tecnologia
para os municípios
Projetos dedicados
ao mapeamento
de áreas de risco e
ao diagnóstico de
processos de erosão
e assoreamento
responderam em 2014
por 41% dos
atendimentos

34%

do orçamento do
IPT é oriundo de
dotação do Governo
do Estado de SP

54

Outra vocação do IPT é apoiar políticas

portes sem recursos e/ou capacitação

públicas, dando suporte tecnológico às

funcional para resolução de problemas

atividades que estados, prefeituras e

e situações emergenciais.

órgãos estatais desenvolvem para prover o

Projetos dedicados ao mapeamento

bem-estar da sociedade e para catalisar o

de áreas de risco e ao diagnóstico de

desenvolvimento social e econômico.

processos de erosão e assoreamento

Um exemplo dessa prestação de serviço

responderam em 2014 por 41% dos

é o atendimento oferecido pelo IPT aos

atendimentos. Do total de R$ 4,67 milhões

municípios com soluções que vão desde

dispendidos no ano passado, a secretaria

processos de controle de qualidade de obras,

estadual foi responsável pelo aporte de

a formas de reduzir poluentes e gerir áreas

87% (R$ 4,06 milhões) e os municípios

de riscos. Em 2014, dezessete municípios

entraram com 13%, ou seja, R$ 616 mil.

foram atendidos no âmbito do Programa de

Foram atendidos os municípios de Atibaia,

Apoio Tecnológico aos Municípios (Patem). A

Avaré, Batatais, Capão Bonito, Capivari,

iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento

Caraguatatuba, Divinolândia, Garça,

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Ibirarema, Ibiúna, Ituverava, Mairinque,

do Estado de São Paulo (SDECTI) financia

Olímpia, Rancharia, Regente Feijó, Santana

serviços especializados que empregam

de Parnaíba e São Roque – alguns dos

a capacitação técnica do Instituto para

trabalhos estão concluídos e outros

estudos em municípios de pequeno e médio

continuam em execução.

A força de São Paulo
Para garantir a sua contribuição

inovador do Estado, que contribuiu para

ao Estado e ao País, o Instituto utiliza

São Paulo se firmar como potência no

recursos provenientes de projetos, da

País: não à toa indústrias tradicionais

prestação de serviços e da dotação

e também com elevado conteúdo

orçamentária do Governo do Estado de São

tecnológico continuam se instalando na

Paulo, buscando sempre a excelência no

região, na certeza de que podem contar

atendimento à sociedade. Em 2014, cerca

com apoio técnico-científico para a sua

de 34% do orçamento do IPT foi oriunda

produção. Mais do que contribuir para as

dessa dotação, recurso fundamental

ações operacionais da instituição, esse

para o desenvolvimento das atividades

investimento é um reconhecimento do

tecnológicas do Instituto. O aporte do

Governo de que a inovação é um dos

Governo representa sua aposta no potencial

motores do desenvolvimento.

IPT e Embrapii por + inovação
Para a execução dos projetos,

prestação de contas. Nesse modelo, a

o IPT não depende apenas de demandas

viabilização dos projetos se dá com 1/3 de

de clientes, atuando também em

financiamento da Embrapii, enquanto

conjunto com institutos de pesquisa e

o Governo do Estado de São Paulo, por

universidades e operando assim como

intermédio do IPT, e a empresa aportam os

um elo conector. Uma das parcerias

outros 2/3 dos recursos. Em 2014 mais um

exemplares é com a Empresa Brasileira de

grande passo foi dado, com a assinatura de

Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii),

um novo termo de cooperação, firmando a

iniciativa do governo federal, por meio

atuação do IPT como Unidade Embrapii na

do Ministério de Ciência, Tecnologia e

área de Desenvolvimento de Tecnologias de

Inovação, com a missão de fomentar o

Materiais e Alto Desempenho, em temas

processo de cooperação entre empresas e

nos quais possui tradição e infraestrutura

instituições científicas e tecnológicas sem

diferenciada: ligas metálicas, materiais

fins lucrativos, voltadas à pesquisa e ao

resistentes à corrosão, nanopartículas e

desenvolvimento. Além da infraestrutura

materiais nanoestruturados, compósitos e

laboratorial e do seu grupo de

cerâmicos. Na prática, isso significa mais

pesquisadores, o IPT coloca à disposição

oportunidades para o fomento de projetos

das empresas parceiras apoio à gestão

de cooperação entre empresas nacionais e

dos processos. Isso inclui negociação

instituições de pesquisa e desenvolvimento

dos contratos, gestão da propriedade

para a geração de produtos e processos

intelectual, acompanhamento e

inovadores.

IPT e Embrapii até 2014:

20
54,7
6

projetos

R$

milhões
em recursos

patentes decorrentes
desses projetos
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Impacto na mídia
O resultado do
trabalho realizado
ao longo de
2014 pode ser
mensurado por
meio de alguns
números citados
em destaque

Para o IPT, estar próximo da sociedade

o papel do Instituto não apenas como

e entender suas demandas é algo

operador, mas também como multiplicador

fundamental. Tanto que, no Instituto, a área

de Ciência e Tecnologia no país.

de relacionamento com a imprensa trabalha

Em especial por meio do trabalho de

diariamente com o objetivo de popularizar

assessoria de imprensa, o IPT dissemina

a ciência e dar visibilidade à importância

temas relevantes e amplifica notícias sobre

da inovação.

pesquisas e avanços tecnológicos, valendo-

Ao longo do tempo, e também em 2014,

se dos veículos de grande circulação para

diferentes formas de compartilhamento

repercuti-las na sociedade. Esta atuação

e popularização de informações foram

reflete também um intenso esforço para

exploradas para romper os limites daquilo

traduzir informações técnicas e complexas,

que é estritamente técnico. São diversos

não só para jornalistas, como também para

trabalhos de comunicação que reafirmam

o público em geral.

Mais de

45 min

de exposição na TV
Globo (Fantástico,
Jornal Nacional e SPTV),
totalizando 19 exibições

47
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inserções em
emissoras
de TV de
todo o país

1500

notícias
veiculadas sobre
o IPT na mídia

5

matérias
publicadas
por dia útil

Presença
em cerca de

500

veículos diferentes

Destaques

Inauguração do Laboratório de Estruturas Leves (LEL) no Parque
Tecnológico de São José dos Campos
Veículos da imprensa como a TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo na região,
os jornais O Vale e Valor Econômico e o Portal R3, entre outros, compareceram
à inauguração e conheceram a nova estrutura do laboratório.

Análise de árvores em Mauá
Reportagens do Jornal Nacional
e do Jornal da Gazeta (TV Gazeta)
acompanham o trabalho de
pesquisadores do IPT no município da
Grande São Paulo.

Qualidade do papel higiênico

Entrevista

Reportagem do Fantástico (Rede

Diretor-presidente do IPT fala ao Jornal

Globo) divulga resultados do Programa

da Record News (Rede Record) sobre

de Análise de Produtos do Inmetro.

perspectivas para 2015 com foco em

Laboratório de Papel e Celulose do IPT

inovação.

foi o responsável pelos ensaios.

Áreas contaminadas

Mapas de suscetibilidade

Sistema de tratamento móvel de

Reportagem do Jornal Nacional

poluentes do IPT que melhora eficácia

mostra projeto do Serviço Geológico

na remediação de solos contaminados é

do Brasil de levantamento de áreas

tema de reportagem no Jornal Nacional

mais propensas a deslizamentos e

(Rede Globo).

inundações, em execução pelo IPT.
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IPT no mundo
Inglaterra O Programa de
Desenvolvimento e Capacitação no
Exterior (PDCE) enviou, em 2014,
pesquisadores do IPT para diversos países
da Europa, entre eles a Inglaterra. Uma
pesquisadora do Centro de Tecnologia de
Recursos Florestais trabalhou no processo
de pirólise rápida de biomassa junto
com pesquisadores de vários locais do
mundo no European Bioenergy Research
Group (Ebri), da Aston University, em
Birmingham.

Canadá
Inglaterra

França
EUA

Portugal
Espanha

Estados Unidos O IPT recebeu, ao longo do ano, dez
delegações de diferentes países. Compostos por autoridades,
agências, pesquisadores, empresas e universidades, os grupos
tinham como objetivo conhecer as competências do Instituto e
fomentar projetos que permitissem a troca de conhecimentos,
estreitar o relacionamento e discutir programas de interesse
comum. O IPT foi visitado, por exemplo, por Ali Maher,
professor da Rutgers University e diretor do CAIT, centro de
pesquisas avançadas em infraestrutura e transportes apoiado
pelo Departamento de Transportes dos EUA.

Colômbia
Equador
Peru

Colômbia O Núcleo de Bionanomanufatura
do IPT recebeu, em 2014, uma pesquisadora da
Colômbia que participou do desenvolvimento
de protótipo com ciclos automáticos e
controlados para fabricação de nanopartículas
para encapsulamento de fármacos.
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Argentina
Uruguai

Em 2014 a rede internacional com a qual o IPT mantém relação
chegou a 24 nações. Seja recebendo delegações ou financiando a
viagem de pesquisadores, seja por meio de acordos de cooperação
ou por programas de capacitação no exterior, o objetivo dessas
ações é ampliar as estratégias para conquistar + inovação.

Alemanha Graças ao PDCE, a Alemanha

Suécia

também recebeu talentos do IPT. Financiado
pela Fundação de Apoio ao IPT (FIPT), o
programa visa dar aos pesquisadores
oportunidade para aprimoramento, por meio
de capacitação internacional por um período
de quatro a oito meses, em áreas de interesse
do Instituto.

Finlândia

Dinamarca
Holanda Alemanha
República Checa
Suíça
Itália

Coréia do Sul

Turquia

Japão
China

Qatar
Japão O IPT assinou um memorando de

Portugal O Instituto recepcionou
pesquisadores visitantes de
universidades internacionais
para uma temporada no Brasil.
De Portugal, por exemplo,
recebeu um pesquisador da
Universidade de Aveiro, cujo foco
de estudo são os revestimentos
nanoestruturados destinados
à proteção contra corrosão e
para fins anti-incrustantes em
ambientes marinhos.

cooperação com o Muroran Institute of
Technology. O acordo com o centro tecnológico
japonês relaciona-se à linha de pesquisa
“Materiais Resistentes a Desgaste”, do
Laboratório de Processos Metalúrgicos do Centro
de Tecnologia em Metalurgia e Materiais do IPT.
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+ impacto

Em sua cidade, em sua empresa, em sua casa, em
sua vida. Basta olhar ao redor para encontrar um
pedacinho do IPT impactando as diversas instâncias
do seu dia a dia. Seja no aprimoramento de produtos
cosméticos, na qualidade do material de construção
ou no pedágio automático implantado nas estradas:
as soluções que nascem nos nossos laboratórios levam
mais agilidade e qualidade ao seu cotidiano.

IPT + Presença + Inovação + Impacto

Inovação e visão de futuro

Uma instituição que respira inovação está
com o pensamento e a atitude voltados
para o futuro. Neste capítulo, conheça
como o IPT se vale do planejamento para
vivenciar o amanhã.
Um planejamento estratégico
para reforçar a cultura da inovação
Indicadores de inovação

Um planejamento estratégico para
reforçar a cultura da inovação
Meta do IPT é
chegar a 2018
com 40% de
sua receita
proveniente
de inovação

Cresce a consciência de que o Brasil

a receita proveniente da inovação.

inova pouco, com rankings mundiais

Usando a metodologia A3 de construção de

o

posicionando o país abaixo do 60 lugar

metas e planejamento, grupos de trabalho

em inovação. A fim de contribuir para a

construíram oito projetos institucionais

superação desse desafio, o planejamento

ao longo do ano, com revisões públicas

estratégico do IPT iniciado no ano anterior

bimestrais intensamente discutidas.

propôs, em 2014, uma nova visão de futuro:

Os debates foram amplos, contando com

ter 40% de sua receita proveniente de

1.024 participações em eventos e mais

inovação até 2018. Em 2010 esse número

de cinco mil horas de discussões. Várias

era de 12% e em 2014, de 23%. O processo de

campanhas de disseminação de conceitos,

planejamento estratégico foi reestruturado

incluindo palestras da diretoria, buscaram

para enfrentar esse difícil desafio, que

atingir os mais de 900 empregados.

exige uma mudança cultural: entender

Ao todo, 120 pessoas participaram

que a inovação é a novidade que se realiza

ativamente do processo de elaboração

no mercado, na sociedade. A maneira mais

do planejamento, cada uma delas com a

direta de definir esse conceito foi mensurar

tarefa de fomentar no Instituto + Presença,
+ Inovação e + Impacto na sociedade.
Esses grupos geraram, entre outros
avanços, propostas de melhorias em
processos administrativos, a proposição
de 40 indicadores de desempenho para o
Instituto e a estruturação de um modelo
de gestão do conhecimento. Foi também
bastante discutido o desafio de aumentar
a inovação nos negócios metrológicos do
Instituto, assim como nas atividades de
consultoria e assessoria.

Diretor-Presidente Fernando Landgraf em reunião para
debater com os grupos o Planejamento Estratégico

Workshop inicial do processo de Planejamento
Estratégico, em março de 2014, inaugurando as
5 mil horas de discussões feitas ao longo do ano que
contaram com equipes de todas as áreas do IPT
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Percentual do Faturamento com Inovação
45%
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40%
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25%
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2017

2018

São conquistas rumo a um futuro para

competidores e o desejo dos clientes,

o qual o IPT tem objetivos muito claros:

traduzir isso em indicadores de

aumentar a receita com projetos de P&D

desempenho e metas, transformar a

em parceria com empresas e instituições,

ideia em negócio e, sempre que possível,

ampliar a oferta de novos ensaios, análises

registrar a propriedade intelectual

e calibrações e aumentar a consciência

da inovação, tarefa que, sem dúvida,

dos clientes de projetos de assessoria e

envolve dificuldades. Enquanto o PIB

consultoria sobre o conteúdo inovador que

brasileiro representa 3% da soma de

eles possam conter. Na metrologia, que é

bens e serviços produzidos no mundo, o

área tradicional do Instituto, é importante

Brasil responde por apenas 0,3% do total

identificar novos ensaios, análises e

de patentes depositadas por todos os

calibrações que tenham potencial de

países. Isso não tem relação direta com a

mercado. Também está entre os alvos do

competitividade das empresas brasileiras

IPT a expansão do apoio aos municípios.

e da nação como um todo, mas é um

E por que inovar é tão importante para o

indicador relevante.

IPT? Porque é a maneira de contribuirmos

Foi para estar à altura desse desafio

para aumentar a competitividade das

que o IPT deu início a seu planejamento

empresas, que precisam se preparar

estratégico e empreendeu esforços

para acessar novos mercados, cada vez

para que ele fosse horizontal e

mais disputados. A inovação, no entanto,

participativo, de maneira que,

não é uma prática de fácil assimilação.

pensando continuamente na inovação,

Exige uma postura ativa de identificar

os ipeteanos fossem, cada vez mais,

oportunidades, avaliar a posição dos

incorporando uma atitude inovadora.
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Indicadores de Inovação
Pesquisa &
Desenvolvimento:
participação importante
no faturamento do IPT
As receitas obtidas exclusivamente
com Pesquisa & Desenvolvimento
são um importante termômetro para
avaliar a importância da inovação
em uma instituição. No IPT, a
participação dos serviços prestados
em inovação no faturamento é

Faturamento com P&D (R$ milhões)
30
25,6
25,2

25
20
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10

Previsto
Realizado

5
0

2010

2011

2012

2013

2014

crescente, conforme mostram
os gráficos a seguir. Em 2010 o
faturamento do IPT com P&D era de
10,3 milhões de reais. Em 2013 esse
valor já era o dobro (21,2 milhões
de reais). Em 2014, o crescimento
permaneceu, atingindo a marca de

Novos procedimentos no Sistema da Qualidade

25,6 milhões de reais, um incremento
superior a 20% em relação ao índice

350

registrado no ano anterior. Esses

300

índices já são resultado do processo
de planejamento estratégico com
foco na inovação.

250
200
150

132

100

106
Previsto
Realizado

50
0
2010

66

2011

2012

2013

2014

Patentes e softwares

Patentes e softwares
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Outro indicador de inovação que

18
15

de patentes e softwares registrados.
Nesse quesito, o IPT apresentou um
incremento de quase 40% em 2014
em comparação com 2013.
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Publicação de artigos

Publicação de artigos
400

371

350

Desde 2010 a quantidade de artigos
publicados pelo IPT é crescente.
Na comparação com 2013, o número

300

297

250

de publicações caiu em 2014, mas
ainda assim, o índice manteve-se

200

acima dos patamares registrados

150

em 2011 e 2012.

100
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Demonstrações
financeiras

O ano de 2014 foi, para o IPT, de números
positivos e de faturamento recorde. Confira
neste capítulo detalhes dos resultados
financeiros do Instituto.
Mensagem aos acionistas
Balanços patrimoniais
Demonstrações de resultados
Demonstrações de mutações
Demonstrações dos fluxos de caixa
Parecer do Conselho Fiscal
Relatório dos auditores independentes

Mensagem aos acionistas

70

Apesar da conjuntura econômica desfavorável, apontando

sistema de acompanhamento e controle dos pedágios paulistas;

crescimento nulo do PIB brasileiro em 2014, o IPT aumentou sua

e a elaboração de cartas de suscetibilidade a movimentos de

receita própria de 90 milhões de reais para 97,6 milhões de reais.

massa, enchentes e inundações. Entre os maiores projetos

A este valor ainda devem ser somados outros 15 milhões de reais,

iniciados em 2014, incluem-se o desenvolvimento da tecnologia

referentes à subvenção econômica originada em projetos de

de produção de uma terra-rara metálica; o domínio da

pesquisa financiados por agências de fomento. Na soma destas

manufatura robotizada de compósitos de fibra de carbono;

duas fontes, a receita própria do IPT cresceu 12% em 2014. Este

recomendações para a solução de um túnel severamente

fato demonstra que as equipes técnicas do IPT vêm oferecendo

avariado; e um programa de apoio às micro e pequenas

produtos que interessam tanto ao setor privado, que comprou

empresas do Estado de São Paulo.

52% dos serviços, quanto a governos e empresas estatais.

A partir do diagnóstico de que a competitividade da economia

O resultado líquido do exercício, com prejuízo de oito milhões

brasileira depende cada vez mais da disseminação da cultura

de reais, foi afetado pelo crescimento do total de depreciações

da inovação, em produtos e serviços, foi lançada a “Visão de

que chegou a 15 milhões de reais. A geração de caixa, ao longo

Futuro 2018”, referendada pelos Conselhos de Administração,

do ano, permitiu pagar quase cinco milhões de parcelamentos

Fiscal e de Orientação. Está colocado o desafio de aumentar a

fiscais aos níveis federal e municipal. Ainda assim, o

fração da receita associada a processos inovadores até 40%,

contingenciamento do custeio da dotação resultou numa perda

naquele horizonte. Em 2010, a receita com Inovação era de

de Caixa de um milhão de reais, ao longo do ano.

apenas 10%. Em 2014 atingiu 23%, ante 21% no ano anterior. Esta

A colocação em operação de grande parte do investimento

fração corresponde à receita com projetos de P&D contratados

feito nos anos 2008-2013, que repercutiu no grande aumento

por empresas, além dos projetos de P&D em Tecnologia da

da depreciação, pode ser feita graças à contratação de parte

Informação, contratados pela Defensoria Pública e pela Artesp.

significativa dos aprovados no concurso de ingresso realizado

Instalou-se um processo de planejamento estratégico associado

em 2012. Implicou, entretanto, aumento dos custos de produção.

à construção dessa visão de futuro, que mobilizou mais de mil

Hoje, mais da metade das receitas do IPT proveem do

profissionais entre os colaboradores do IPT. Ainda deverão ser

atendimento a cerca de 3.900 empresas, predominando a

agregadas ao total do faturamento com inovação as receitas

prestação de serviços de ensaios, análises e calibrações. Por outro

com ensaios, análises e calibrações introduzidos nos últimos

lado, dos cinco maiores projetos terminados em 2014, quatro

três anos, juntamente com a fração de recursos advindos de

envolveram inovação. São eles: a instalação do Laboratório de

inovações em projetos de assessoria e consultoria. Um desafio

Estruturas Leves, em São José dos Campos; o desenvolvimento

importante é o de propor mais inovações nos projetos com os

da rota metalúrgica de purificação de silício; assim como o do

muitos atores do Governo do Estado de São Paulo.

Balanços patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
(em milhares de reais)
ATIVO

N.E.

2014

2013

N.E.

2014

2013

Caixa e equivalentes de caixa

3

11.134

12.173

Fornecedores		

5.818

5.469

Aplicações financeiras créditos vinculados

4

42.718

44.205

Salários a pagar e encargos a recolher		

5.710

5.152

Contas a receber

5

8.910

9.514

Impostos e contribuições a recolher

9

2.740

2.696

Adiantamento de clientes

CIRCULANTE

CIRCULANTE

Adiantamentos a colaboradores e terceiros		

1.047

1.372

6

8.907

6.450

Estoques

357

285

Serviços em andamento		

462

1.051

19

25

Depósitos compulsórios		

351

351

Outros valores a receber		

17

113

Total do Ativo Circulante		

73.922

75.539

Impostos antecipados e a recuperar

PASSIVO

Despesas pagas antecipadamente

NÃO CIRCULANTE

11

7.537

6.960

Obrigações a pagar - férias e encargos		

10.745

10.167

Parcelamentos fiscais

9

4.738

5.981

Subvenções governamentais Agências de Fomento

12

41.357

49.052

Outras obrigações		

192

160

Total do Passivo Circulante		

78.837

85.637

13

15.668

19.865

Outras exigibilidades		

25.542

14.052

14

10.600

10.417

Total do Passivo Não Circulante		

51.810

44.334

Capital social		

271.559

261.658

Reservas de capital		

9.382

9.382

Reservas de lucros		

264

264

Recurso para aumento de capital		

8.604

9.901

Prejuízos acumulados		

(133.571)

(125.367)

Total do Patrimônio Líquido		

156.238

155.838

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

286.885

285.809

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo		

185

448

Imobilizado

7

211.689

208.624

Intangível

8

1.089

1.198

Total do Ativo Não Circulante		

212.963

210.270

Parcelamentos fiscais

Provisão para riscos fiscais,
trabalhistas e cíveis

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO ATIVO		

286.885

285.809
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Demonstrações do resultado para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 (em milhares de reais)
2014

2013

97.605

90.047

71.232

63.128

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

168.837

153.175

Impostos incidentes sobre vendas e serviços prestados

(13.420)

(12.403)

Receita de Serviços e Produtos
Subvenção econômica

Devoluções e abatimentos

(66)

(763)

155.351

140.009

(121.746)

(107.676)

33.605

32.333

(30.883)

(28.832)

Honorários Conselho de Administração e Fiscal

(1.092)

(1.124)

Serviços de terceiros

(8.033)

(7.553)

Depreciações e amortizações

(1.752)

(1.835)

Provisões diversas

(2.224)

(3.699)

1.888

387

(42.096)

(42.656)

(8.491)

(10.323)

2.751

2.450

Despesas financeiras

(2.464)

(2.225)

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(8.204)

(10.098)

---

---

(8.204)

(10.098)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Custo dos serviços prestados e produtos vendidos
LUCRO BRUTO

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Gerais e administrativas

Outras (despesas) e outras receitas operacionais líquidas

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas financeiras

Imposto de renda e contribuição social

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 (em milhares de reais)
Capital
Reserva		Reserva de lucros
Social
de Capital
Legal		 Incentivos
					
Fiscais

Recurso para
Aumento de
Capital

Prejuízos
Acumulados

Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Aumento de capital
Recurso para aumento de capital
Prejuízo do exercício

213.951
23.214
–
–

9.382
–
–
–

0
–
–
–

264
–
–

23.214
(23.214)
24.493
–

(105.970)
–
–
(9.299)

140.841
0
24.493
-9.299

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Aumento de capital
Recurso para aumento de capital
Prejuízo do exercício

237.165
24.493
–
–

9.382
–
–
–

0
–
–
–

264
–
–
–

24.493
(24.493)
9.901
–

(115.269)
–
–
(10.098)

156.035
0
9.901
(10.098)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
Aumento de capital
Recurso para aumento de capital
Prejuízo do exercício

261.658
9.901
–
–

9.382
–
–
–

0
–
–
-

264
–
–
–

9.901
(9.901)
8.604
–

(125.367)
–
–
(8.204)

155.838
0
8.604
(8.204)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

271.559

9.382

0

264

8.604

(133.571)

156.238
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Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 (em milhares de reais)
2014

2013

(8.204)

(10.098)

14.975

13.402

Ajuste de exercícios anteriores

–

1.070

Constituição de provisão para perdas com imobilizado

–

(1.069)

282

92

1.487

(11.461)

604

(923)

325

(42)

(2.457)

(1.819)

Estoques

(72)

30

Serviços em andamento

589

(707)

Despesas pagas antecipadamente

6

11

Depósitos compulsórios

–

(324)

Outros valores a receber

96

282

Fornecedores

349

(282)

Salários a pagar e encargos a recolher

558

667

44

215

–

–

Adiantamento de clientes

577

(3.195)

Obrigações a pagar - férias e encargos

578

1.269

Parcelamentos fiscais

(1.243)

405

Subvenções governamentais - agências de fomento

(7.695)

14.442

32

(23)

831

1.942

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

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

Aumento (redução) nos passivos operacionais

Impostos e contribuições a recolher
Provisão para Imposto de Renda e CSLL

Outras obrigações
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais
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2014

2013

263

(107)

(10.773)

(10.719)

(7.155)

(11.550)

(285)

(160)

(17.950)

(22.536)

Parcelamentos

(4.197)

(4.157)

Outras exigibilidades

11.490

8.491

183

1.410

8.604

9.901

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

16.080

15.645

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

(1.039)

(4.949)

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

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

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No início do exercício

12.173

17.122

No final do exercício

11.134

12.173

(1.039)

(4.949)

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

FRANCISCO SOUTO OUTEDA
Contador - CRC 1SP154222/O-1
JOÃO OSWALDO NATALE
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CT-CRC 1SP177996/O-4
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (em milhares de reais - R$)
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 à 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.
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2.5 – Instrumentos financeiros (CPC 14)
A administração classifica seus ativos financeiros sob as 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 como ativos não circulantes. Os recebíveis do Instituto compreendem caixa e
equivalentes de caixa, contas a receber e outros créditos.
Durante os exercícios de 2013 e 2014, 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.
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 atender aos projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação. Estes 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 nestes 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, pelo qual 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.
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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.
2.13 – Parcelamentos Fiscais
Atualizado pelas variações monetárias e pelos juros incorridos até as datas dos balanços, conforme previsto
contratualmente e demonstrados na nota explicativa no 13.
Em setembro de 2014, o IPT efetuou a quitação antecipada de parcelamentos junto à Secretaria da Receita Federal e junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme estabelecido no Art. 33 da MP no 651, de 9 de Julho de 2014 (Convertida
em Lei no 13.043/14) e na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 22/Ago/2014, conforme apresentado a seguir:

SET/2014
Saldo Devedor da dívida em Set/14

2.076

Liquidação com saldo de Prejuízo Fiscal (70%)

(1.453)

Pagamento em espécie de saldo remanescente (30%)

623

2.14 - Imposto de Renda e Contribuição Social
O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL) do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%,
acrescida 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.
2.15 – Demais Passivos Circulantes
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias
incorridas.
2.16 – Reconhecimento da Receita
A receita compreende o valor faturado pelos serviços prestados e vendas de produtos, e é reconhecida tendo como base os
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.

78

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2014

2013

107

92

33

87

10.994

11.994

11.134

12.173

Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM

1.543

1.229

Fundos de investimento em renda fixa

9.451

10.765

10.994

11.994

Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras

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 8% ao ano.
Os rendimentos auferidos no exercício por conta dessas aplicações financeiras são de: R$1.987 em 2014 (R$ 1.485 em
2013).

4. CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CRÉDITOS VINCULADOS

Contas correntes vinculadas
Aplicações financeiras vinculadas

2014

2013

2

15

42.716

44.190

42.718

44.205

Referem-se a contas correntes bancárias e aplicações financeiras em fundo de investimentos. Esses recursos são
disponibilizados a título de Subvenção Governamental por Agências 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

2014

2013

Contas a receber

9.294

9.693

Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa

(384)

(179)

8.910

9.514

Não ocorreram movimentações significativas nas perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013.
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 a abertura de contas a receber por idade de vencimento era composta como segue:

A vencer
Vencidas:
De 1 a 30 dias

2014

2013

4.959

5.521

1.577

2.588

De 31 a 60 dias

911

258

De 61 a 90 dias

764

500

De 91 a 180 dias

541

417

Há mais de 180 dias

541

409

4.335

4.172

9.294

9.693

Apesar do montante de vencidos há mais de 90 dias somarem R$ 1.082, as perdas estimadas provisionadas são de R$ 384
porque o critério para sua constituição ocorre somente após esgotarem-se todos os recursos administrativos de cobrança.
6. IMPOSTOS ANTECIPADOS A RECUPERAR

COFINS a compensar
PASEP a compensar
Contribuição Social a compensar

80

2014

2013

456

1.054

113

235

1.793

1.375

Imposto de Renda a compensar

3.751

1.630

IRRF sobre Aplicações Financeiras

1.024

670

IRRF a compensar

1.734

1.451

IPI a compensar

0

1

ISS a recuperar

36

34

8.907

6.450

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 2014 é como segue:
Saldo em
31/12/2013
COFINS a compensar

Acréscimos /		
Transferências
Compensações

Saldo em
31/12/2014

1.054

1.715

-2.313

456

235

372

-494

113

Contribuição Social a compensar

1.375

589

-171

1.793

Imposto de Renda a compensar

1.630

2.121

0

3.751

IRRF sobre Aplicações Financeiras

670

354

0

1.024

IRRF a compensar

1.451

283

0

1.734

1

-1

0

0

34

2

0

36

6.450

5.435

-2.978

8.907

PASEP a compensar

IPI a compensar
ISS a recuperar

7. IMOBILIZADO
a) Composição do imobilizado
Taxa Anual de				
Depreciação
Custo
Depreciação
Terrenos

2014
Líquido

2013
Líquido

-

37.283

-

37.283

37.283

Edifícios e Benfeitorias

4%

92.776

-30.577

62.199

64.735

Máq. e Equipamentos

10%

123.743

-57.557

66.186

62.827

Instalações

10%

16.352

-8.159

8.193

7.258

Equipamentos de T.I.

20%

8.501

-6.275

2.226

2.588

Instrumentos Diversos

10%

544

-488

56

19

Veículos

20%

3.017

-1.729

1.288

1.326

Móveis e Utensílios

10%

6.920

-2.126

4.794

5.255

Outras imobilizações		

19.782

-1.431

18.351

10.052

Imobilizado em Andamento		

11.113

-

11.113

17.281

Total do Imobilizado		

320.031

-108.342

211.689

208.624
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b) A movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2014 é demonstrada da seguinte forma:

31/12/2013

Adições

Baixas

Transferências

31/12/2014

Descrição
Terrenos

37.283

–

–

–

37.283

Edifícios

92.754

–

-27

49

92.776

Máquinas e equipamentos

124.474

1.282

-12.557

10.544

123.743

Instalações

14.800

6

-335

1.881

16.352

11.144

92

-3.298

563

8.501

728

1

-229

44

544

Veículos

2.770

59

-155

343

3.017

Móveis e utensílios

7.126

56

-372

110

6.920

10.887

–

–

8.895

19.782

Imobilizações em andamento

17.281

16.431

–

-22.599

11.113

Transferências para Intangível

–

–

–

170

–

319.247

17.927

-16.973

0

320.031

Equipamentos de T.I.
Instrumentos diversos

Outras imobilizações

Total

O valor de Imobilizações em Andamento do exercício de 2014 refere-se a máquinas e equipamentos em processo de
importação e fazem parte do programa de revitalização do IPT, que em 2014 contou com um aporte financeiro de
R$ 8.604 por parte do Governo do Estado de São Paulo para futuro aumento do Capital Social.

8. INTANGÍVEL

Marcas e Patentes
Licença de uso de softwares
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Taxa Anual de				
Amortização
Custo
Amortização
10%
509
-343

2014
Líquido
166

2013
Líquido
120

20%

1.910

-987

923

1.078

Total do Intangível		

2.419

-1.330

1.089

1.198

9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

2014

2013

ISS

436

483

PASEP e COFINS

385

478

1.698

1.534

COFINS - Retenção

114

111

PASEP - Retenção

24

24

Outros

83

66

2.740

2.696

-

1.695

Parcelamentos Fiscais - Municipal

4.738

4.286

Total de Parcelamentos

4.738

5.981

7.478

8.677

IRRF - Terceiros e Funcionários

Total de Impostos e Contribuições a recolher
Parcelamentos Fiscais - Federal

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

2014

2013

-8.204

-10.098

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 2014, o IPT possui prejuízos fiscais acumulados de R$ 87.131 e base negativa de R$ 66.364,
respectivamente R$ 77.495 e R$ 55.370 em 2013. 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.
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11. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

2014

2013

5.495

5.590

1.185

-

2

4

855

1.366

7.537

6.960

2014

2013

11.588

23.555

392

369

FINEP

6.857

7.661

CNPQ

126

126

16.009

11.414

6.385

5.927

41.357

49.052

IPTU

TOTAL

Petrobras
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
Plantarium Com Prod Alim Cosm Farm Manif
Outros

12. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS – AGÊNCIAS DE FOMENTO

BNDES
FEHIDRO

EMBRAPII
Outros

13. PARCELAMENTOS FISCAIS (Não Circulante)
Os débitos que compõem o saldo do parcelamento estão demonstrados como segue:
INSS Refis
(a-b)

ISS

Saldo em 31/12/2013
1.403
15.317
3.145
				
Saldo em 31/12/2014
13.385
2.283
				

19.865
15.668

(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).
(b) Em Setembro de 2014, o IPT efetuou a quitação antecipada de parcelamentos junto à Secretaria da Receita Federal
e junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme estabelecido no Art. 33 da MP no 651, de 9 de Julho de 2014
(Convertida em Lei nº 13.043/14) e na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 22/Ago/2014.
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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
			

2014

2013

Tributários

4.124

4.124

Trabalhistas (a)

5.570

5.375

906

918

10.600

10.417

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.

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social: O Capital Social subscrito e integralizado é composto de 27.155.886.431 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 2015, foi aprovada pelo Governo do Estado de São Paulo Dotação Orçamentária no montante de
R$ 64.008, sendo R$ 61.008 para Custeio e R$ 3.000 para Investimentos, conforme aprovado na Lei do Orçamento do
Estado de São Paulo no 15.646 de 23 de Dezembro de 2014.
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17. COBERTURA DE SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2014, existe cobertura de seguros contra incêndio, raio, explosão, implosão e fumaça, dos prédios
do Instituto, com vencimento em 12 de Agosto de 2015, 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 dadas as suas características de aquisição e
também da destinação dos bens após o fim de sua utilização.
• A análise quanto às 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 que os valores sejam superiores aos de
realização.
CPC 25 – PROVISÕES, PASSIVOS E ATIVOS CONTINGENTES
• As provisões estão em conformidade a 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.
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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, 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.

FRANCISCO SOUTO OUTEDA
Contador - CRC 1SP154222/O-1
JOÃO OSWALDO NATALE
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CT-CRC 1SP177996/O-4
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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 2014, 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 11 de
fevereiro de 2015. 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, 25 de fevereiro de 2015.
CARLOS EDUARDO ESPOSEL
Conselheiro
FIRMINO LUIZ PEREIRA DA MOTA
Conselheiro
HILTON FACCHINI
Conselheiro
LUIZ CARLOS KAL IAMONDI MACHADO
Conselheiro
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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 2014 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

controles internos da Instituição. Uma auditoria inclui, também,

A administração do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado

razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração,

de São Paulo S.A. – IPT é responsável pela elaboração e adequada

bem como a avaliação da apresentação das demonstrações

apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as

financeiras tomadas em conjunto.

práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e

que ela determinou como necessários para permitir a elaboração

apropriada para fundamentar nossa opinião.

a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a

de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam

Responsabilidade dos auditores independentes

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas

patrimonial e financeira do Instituto de Pesquisas Tecnológicas

demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida

do Estado de São Paulo S.A. – IPT em 31 de dezembro de 2014, o

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o

Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas

exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis

pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com

adotadas no Brasil.

o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados

São Paulo, 11 de fevereiro de 2015.

para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações
apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos

MACIEL AUDITORES S/S EPP

selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a

2CRC/RS 5.460/O-0 – “S” – SP

avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações

ROGER MACIEL DE OLIVEIRA

financeiras, independentemente se causada por fraude ou

1CRC/RS 71.505/O – 3 – “S” – SP

erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles

Responsável Técnico

internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação
das demonstrações financeiras da Instituição para planejar os

ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO

procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,

1CRC/RS 65.932/O – 7 – “S” – SP

mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses

Responsável Técnica
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Publicações
e Patentes

Indicadores como publicação de artigos
e registro de patentes e de softwares
mostram que o IPT vem avançando quando o
tema é inovação. Acompanhe neste capítulo
cada uma dessas atividades e a diversidade
da atuação do Instituto.
Publicações
Patentes
Programas de computador

Publicações
A
AKUTSU, M.; BRITO, A.C. de. Soluções inovadoras: desempenho
térmico. Notícias da Construção, Ano 11, n.135, jul., 2014.
ALMEIDA, M.H.C. de; MARTIN, R.V.; LANDGRAF, F.J.G. Efeito do teor
de silício nas perdas histeréticas dos aços de grão não orientado.
In: CONGRESSO ANUAL DA ABM, INTERNACIONAL, 69., 2014, jul.,
São Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo: ABM, 2014. Disponível
em: http://www.abmbrasil.com.br/anais. Acessado em 19 de ago.,
2014.
ALMEIDA, N.L. de; Bonfim, A.L.C.; Melo, J., Almeida, M.B. de. Estudo
sobre corrosão preferencial em tubos com solda helicoidal. In:
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CORROSÃO, INTERCORR, 2014,
Fortaleza. Proceedings... Rio de Janeiro: ABRACO, 2014. 13 p.
ALMEIDA, N.L. de; PIMENTA, G. de S.; Ferrari, V.Y.N.; ARAUJO, M.;
Lutterbach, M.T.S.; Oliveira, V. de; Laurino, E.W.; Oliveira,
J.H.; Santos, M. dos. Estudo sobre sistemas de proteção catódica
em meios contendo bactérias e alta salinidade. In: CONGRESSO
INTERNACIONAL DE CORROSÃO, INTERCORR, 2014, Fortaleza.
Proceedings... Rio de Janeiro: ABRACO, 2014. 15 p.
Almeida, R.G.T. de; Santos, G.S. dos; Manosso, H.C. Projeto
e construção de uma bancada de calibração de medidores de
vazão de gás com capacidade de até 16 000m3/h. In: CONGRESSO
INTERNACIONAL DE METROLOGIA MECÂNICA, CIMEC, 3., 2014,
Gramado. Anais... 5 p.
ALMEIDA FILHO, G.S. de. Processos erosivos na região Sudeste: o
exemplo do Estado de São Paulo. In: LEITE, L. F.C.; MACIEL, G.A.;
ARAÚJO, A.S.F. (Eds.) Agricultura conservacionista no Brasil. Brasília,
EMPBRAPA, 2014. Parte 2, Cap.4, p.145-162.
Almeida Filho, G.S. de; Teixeira Filho, J. A importância da
diferenciação dos processos erosivos lineares dos tipos ravina e
boçoroca. In: SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE, 22,
2014, Natal. Anais... 15 p.
Altrichter, G.; Gramani, M.F. Deslizamentos e corrida de lama
no Km 52 da Rodovia dos Imigrantes. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE MECÂNICA DOS SOLOS E ENGENHARIA GEOTÉCNICA, 17., 2014,
Goiânia. Anais... 8 p.
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Alves, L.A. Análise dos programas de segurança contra incêndio em
favelas na cidade de São Paulo. São Paulo, 2014. 95p. Dissertação
(Mestrado Profissional - Habitação) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Coordenadoria de Ensino
Tecnológico, 2014.
Alves Netto, A.R.; BARRETO, D.; Akutsu, M.; BRITO, A.C.; VITTORINO,
F. Inserção do envelope solar como índice de análise no plano diretor
de desenvolvimento físico e ambiental de campus universitário. In:
CONGRESSO LUSO BRASILEIRO PARA O PLANEJAMENTO URBANO,
REGIONAL, INTEGRADO E SUSTENTÁVEL, PLURIS, 6., 2014, Lisboa.
Anais... 10 p.
AMARAL, R.D. de A.M. Diagnóstico e análise de risco de queda de
árvores. In: ENCONTRO DE GESTORES DE JARDINS HISTÓRICOS, 4.,
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Andrade, E.P. de. Infraestrutura para desenvolvimento e produção
de código fonte para linhas de produtos de software. São Paulo,
2014. 106p. Dissertação (Mestrado Profissional – Engenharia da
Computação) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo. Coordenadoria de Ensino Tecnológico, 2014.
APAZA, M.A.F.; BARROS, J.M. de C. Análise probabilística de
estabilidade de taludes pelo método Monte Carlo. In: CONGRESSO
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