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Para que os novos também tragam
o novo

I

novação é um dos maiores desafios do Brasil. Estudos divulgados pelo
Fórum Econômico Mundial mostram que, entre 2007 e 2012, período
em que despontava no cenário internacional, o Brasil manteve-se próximo à 40ª posição em um ranking mundial de inovação. Se já não era confortável, depois disso, de 2012 a 2017, despencou à 100ª posição entre
170 países. Em competitividade, no mesmo período, também passamos
da 48ª para a 80ª posição. É possível que esse seja um reflexo da crise
política e econômica que se instalou no país e reduziu a confiança de
empreendedores, sobretudo para investimentos arrojados.
Nesse contexto, temos orgulho em registrar que, contrariando
quaisquer curvas negativas, a receita do IPT com inovação (sempre associada a empresas contratantes) cresceu de 10 % em 2010 para 20 %
em 2014 e chegou a 40 % em 2017. Nesse percentual, estão incluídas as
receitas advindas de projetos de pesquisa e desenvolvimento que foram
cofinanciados por agências de fomento – como o Fundo Tecnológido
BNDES Funtec e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial
(Embrapii) – e também as que resultaram de projetos de desenvolvimento de softwares e da venda de novos ensaios inseridos, nos últimos cinco
anos, no Sistema de Gestão da Qualidade. Vários desses projetos de inovação estão relatados neste livro.
Mas o desafio à frente das novas gerações de pesquisadores é
enorme. Um mundo que se transforma com a velocidade imposta pela
Lei de Moore e, ao mesmo tempo, não consegue reduzir as desigualdades exige cada vez mais criatividade. Este livro dá um panorama do que
minha geração fez no Instituto em mais de 30 anos. Não foi pouco, sabemos. E é importante registrar, para refletir e sonhar. Sonhar com um
ambiente empresarial mais audacioso e com governos e sociedades mais
responsáveis. Sonhar com um IPT mais atento e conectado às mudanças.
Afinal, a inovação pode ser definida como o novo que se realiza – no mercado, assim como em toda a sociedade. Que nossos casos de inovação
inspirem especialmente os jovens e possamos contar muitos outros!
Fernando Landgraf
Diretor presidente do IPT
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O conhecimento compartilhado

C

om grande satisfação, vemos este livro nascer. Logo pelo sumário é
possível perceber a diversidade, multidisciplinaridade e os desafios
que os pesquisadores do IPT enfrentaram para inovar nestes últimos
30 anos.
Essa diversidade e também a riqueza dos casos apresentados nos
fazem lembrar um tema que ocupou nossa mente nos últimos tempos: a
gestão do conhecimento.
De modo simplificado, a gestão do conhecimento consiste em criar
mecanismos para mapear, registrar e difundir informações geradas por
uma comunidade, permitindo converter o máximo de conhecimento tácito em explícito. A nosso ver, este livro representa um passo muito importante neste caminho.
É pertinente lembrar a enorme quantidade de conhecimento que
o IPT gera diariamente. Compilar em um único livro diversos projetos é
uma forma de o Instituto materializar e difundir o que os seus profissionais têm ofertado à sociedade em produtos, processos e serviços diferenciados, que caracterizam a excelência de sua atuação.
Descobertas e inovações, por vezes, surgem em atividades que poderiam ser apenas uma rotina. Por isso, é tão importante o incentivo a
ambientes criativos, que possibilitem oportunidades diversas e que, dessa forma, favoreçam a valorização das pessoas.
Parabenizamos a todos os envolvidos na construção deste livro e,
especialmente, a todos aqueles que, ao longo destes anos, se dedicaram
incondicionalmente a construir essa história rica de sucesso, com belos
casos de inovação, muito comprometimento e com a esperança de ver a
ciência transformar-se em tecnologia disponível às pessoas. Para a FIPT é
uma honra e uma alegria ter apoiado esta iniciativa.
Adriano Marim de Oliveira
Diretor presidente da FIPT

8

9

Sumário
Apresentação 12
Impactos da inovação 15

11 – Cilindros de laminação de
alto desempenho 60
12 – Um plástico feito a partir da cana 64

SERVIÇOS PÚBLICOS
01 – São Luiz do Paraitinga: a reconstrução
de um patrimônio 16
02 – Defensoria online: qualidade no
atendimento à população 21
03 – Mapeamentos para prevenir
desastres ambientais 26
04 – Pela preservação das
florestas urbanas 30
05 – Diplomas verdadeiros 35
06 – Um sistema que garante o controle
de rodovias 38

23 – Boias que trazem economia 108
24 – Perfuração segura em
rochas salinas 111

14 – Todos os detalhes sobre os tecidos 73

MEIO AMBIENTE

15 – Avanços para a fabricação de aviões

25 – Fontes acústicas mapeiam
ambientes submersos 116

16 – Cosméticos à base de resíduos 80

26 – Tietê-Paraná: com a devida licença 122

17 – Uma análise de custo para

27 – Solo e águas subterrâneas livres

via biotecnológica 83
18 – Transferência de tecnologia de
fabricação de superímãs 86

de contaminação 126
28 – Da construção para a construção: o 		
cimento “verde” 133
29 – A recuperação da Serra do Mar 138

19 – Apoio tecnológico à exportação 91

09 – A boa gestão da iluminação pública 52

PETRÓLEO E GÁS
20 – Revestimento anticorrosivo para 		
navios-tanque 96
para offshore 99

10 – Mais eficiência no refino
de nióbio 56
10

tratamento do câncer de pele 172
37 – Amblyomin-X: avanço na luta contra
o câncer 176
38 – Um padrão para as
águas brasileiras 180

ENGENHARIA

21 – Novos produtos e processos

INDÚSTRIA

36 – Nanotecnologia contribui no

de transplantes 185

a tarifa do gás 43
na construção civil 48

SAÚDE

39 – Credibilidade no sistema

07 – Um cálculo complexo para definir
08 – Avaliação técnica para inovações

construção civil 161
Memorial da América Latina 166

no dia a dia 68

produção de químicos por

e sustentabilidade ambiental na
35 – O laudo para a recuperação do

13 – PRUMO: tecnologia disponível

mais leves 76

34 – Nova Tamoios Contornos: segurança

22 – Para evitar a corrosão de dutos e os
vazamentos de derivados
de petróleo 103

30 – Ponte pênsil de São Vicente:
obra sob controle 144
31 – Para um conhecimento preciso
da velocidade 150

ADMINISTRAÇÃO
40 – Planejamento, estratégia e inovação
no IPT 188

32 – Investigação e gestão de riscos
para o Metrô SP 154

Créditos 194

33 – Proteção para pontes
e embarcações 158
11

Apresentação

A

palavra inovação remete-nos ao futuro, à modernidade. Ao longo da
sua história centenária, o IPT inovou muitas vezes e foi pioneiro e
visionário em várias ocasiões.
Colocamos aqui um recorte das últimas três décadas, uma pequena amostra do que temos feito em inovação e que resultou em sucesso. Destaco o êxito dos projetos porque é importante que os benefícios
da inovação fiquem claros. A inovação tem que contribuir para o progresso da humanidade, para o cuidado com o planeta, para o bem-estar
do cidadão.
Ver este livro pronto é uma imensa alegria.
Ele é resultado do esforço e da dedicação de muitas pessoas
e reflete um pouco a grandeza do Instituto. Posso dizer que é fruto de
muitos cérebros, mãos e sonhos. E não é um fim, não se encerra em si
mesmo – é um começo. Este livro evidencia a capacidade do IPT de se
renovar, de valorizar o novo e de prestigiar o tradicional. Mostra que, ao
longo de mais de 30 anos, contribuímos para o avanço da tecnologia no
Brasil. Revela que nossas pesquisas atuais estão embasadas em estudos
anteriores, que há um encadeamento, uma construção sólida de conhecimentos, com as bases no passado e o foco no futuro.
Queremos mostrar que o IPT tem um papel significativo na sociedade paulista e brasileira, pois, como importante centro de pesquisas
e serviços, preocupa-se em melhorar as condições de vida dos cidadãos,
auxiliando os órgãos públicos a ampliar os benefícios oferecidos à população, em contribuir com a indústria e em auxiliar na preservação do nosso patrimônio natural e do patrimônio construído, a partir da perspectiva
da sustentabilidade e da convivência harmônica entre os vários atores
sociais. Nossos trabalhos refletem também a preocupação com a saúde,
especialmente a humana.
A escolha dos casos foi desafiadora: inicialmente, pensamos em
nos restringir a 20 iniciativas do período entre 2000 e 2015. No entanto,
percebemos a importância de trabalhos anteriores que se enquadram
perfeitamente no conceito de vanguarda. Assim, a seleção estendeu-se
de 1985 até alguns projetos em andamento atualmente.
Agradeço a todos que auxiliaram na elaboração do livro: ao diretor presidente do IPT, dr. Fernando José Gomes Landgraf, por acreditar no
projeto e nos dar a liberdade de escolher os casos; ao diretor presidente
da Fundação de Apoio ao IPT, dr. Adriano Marim de Oliveira, pelo suporte
financeiro; aos pesquisadores autores dos capítulos, que confiaram a nós
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os seus estudos, acreditando na nossa proposta e demonstrando comprometimento, alegria e disponibilidade; à equipe da Assessoria de Comunicação Corporativa do IPT, ao seu coordenador, Guilherme Mariotto,
à Mariana de Toledo Marchesi e à Rita de Cássia Parise, que, com muita
eficiência, cuidaram das imagens para o livro. Agradeço, em especial, à
Rita pelo auxílio na organização dos casos e à jornalista Gabriela Aparecida Rodrigues Romão, por colaborar na revisão de alguns textos. Quero
também agradecer com muito carinho à dra. Zebhour Panossian, diretora de Inovação e Negócios do IPT, pelas preciosas contribuições ao longo
de todo o projeto. Sem o seu cuidado e interesse contínuos o resultado
seria muito aquém do obtido. Faço ainda um agradecimento especial à
Conceição Vadovello (a Connie), que deu início ao projeto, aos colegas
do Grupo de Cultura Inovadora, que contribuíram no levantamento e na
padronização dos casos, e aos colegas do Grupo de Parcerias com Instituições de Pesquisa, que também analisaram várias das iniciativas que
constam deste livro.
Mírian Cruxên Barros de Oliveira
Pesquisadora do IPT

13

Inovação e transformação

E

ntre outros objetivos, este livro busca mostrar
que os estudos inovadores do IPT trouxeram
benefícios para muitas atividades em diferentes
áreas. A divisão dos casos em sete capítulos – serviços públicos, indústria, petróleo e gás, meio ambiente, engenharia, saúde e administração – visa facilitar a identificação de onde os impactos de cada
pesquisa foram mais efetivos. Além disso, estão
destacados, com ilustrações, os principais resultados conquistados em cada caso. Benefícios sociais,
ambientais e culturais foram obtidos em 30 dos 40
casos relacionados. A produção técnico-científica
também foi relevante, tendo ocorrido em 28 casos.
Em 27 projetos houve capacitação profissional.

Outro aspecto observado é que 26 projetos
contribuíram efetivamente para a resolução de um
problema. Dezesseis projetos trouxeram redução
de custos e 11 resultaram em patentes. Também
não foram poucos os reconhecimentos obtidos –
em premiações, certificações ou mesmo em reportagens publicadas na mídia – e as parcerias criadas
com outras instituições de pesquisa, empresas ou
órgãos públicos.
Ao identificar esses impactos, evidenciamos
a contribuição dada pelo IPT para a transformação da sociedade, em um processo de constante
evolução.

GERAÇÃO DE
PARCERIAS
CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL

RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS

PRODUÇÃO
TÉCNICO-CIENTÍFICA

BENEFÍCIOS SOCIAIS,
AMBIENTAIS E
CULTURAIS

PRÊMIOS, CERTIFICAÇÕES,
REPERCUSSÃO NA MÍDIA

REDUÇÃO
DE CUSTOS

PATENTES
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Após inundação, São Luiz do Paraitinga conta com apoio técnico para ações
emergenciais, mapeamento de riscos e obras de recuperação
São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, região leste do estado de São Paulo, é
um patrimônio reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo (Condephaat).
O conjunto arquitetônico do centro histórico da cidade remete ao período de
ascensão da economia cafeeira no Brasil.
No fim de 2009, a cidade enfrentou uma inundação avassaladora. O índice
total de precipitação na região foi de 605 milímetros, quando o normal para o
mês de dezembro seria de 150 a 200 milímetros. Apenas no dia 31 de dezembro
o índice foi de 200 milímetros – mais do que era esperado para todo o mês. O rio
Paraitinga chegou a subir até 12 metros em certas áreas da cidade.
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A reconstrução de um patrimônio

Calamidade
A inundação cobriu cerca de 70 % da área urbana da cidade e destruiu
inúmeras moradias e edificações históricas, construídas, em sua maioria, com
taipa de pilão e pau a pique. Segundo relatório do Condephaat, 18 imóveis

São Luiz do Paraitinga em dezembro de 2009: 70 % da área urbana da cidade coberta por uma inundação
Rua de comércio inundada no centro
da cidade
16
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Construções históricas, em taipa de pilão, foram arruinadas. Abaixo, um deslizamento de terra que interrompeu uma estrada

tombados foram totalmente arruinados, e 65 estavam
parcialmente destruídos. Entre os que tiveram maiores
perdas, estavam a Igreja Matriz de São Luiz de Tolosa,
localizada na praça principal da cidade, e a Capela das
Mercês – ambas construções do século 19.
Diante do quadro de calamidade, a prefeitura
de São Luiz do Paraitinga solicitou o auxílio do IPT, por
meio do Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios
(Patem), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.
Entre dezembro de 2009 e junho de 2010, o município
contou com o apoio de equipes técnicas multidisciplinares do Instituto, formadas por especialistas das áreas
de geologia, estruturas, fundações, geotecnia, materiais
de construção e biologia.

O trabalho do IPT
O IPT atuou em três frentes distintas para solução dos desafios em São Luiz do Paraitinga. Primeiramente, o Instituto ajudou nas ações emergenciais,
no mapeamento das áreas de risco, na implantação
de medidas preventivas, para evitar a ampliação dos
danos, e na avaliação da possibilidade de novas manifestações. Foram mapeadas 16 áreas de risco geológico e geotécnico.
18

A segunda etapa do trabalho do IPT foi o apoio
técnico para a recuperação das edificações. Esse projeto,
desenvolvido durante todo o ano de 2010, teve como
foco a recuperação de cerca de 120 edificações entre as
mais danificadas na cidade, das quais 83 eram tombadas pelo Condephaat. Foi necessário dar condições de
acesso seguro aos imóveis, pois muitos se encontravam
em situação de colapso iminente. Além do diagnóstico
da situação, o relatório do IPT oferecia diretrizes para a
restauração e reocupação.

Por fim, o IPT elaborou um estudo para valoração dos danos diretos e indiretos causados à cidade pela inundação. Como danos diretos são classificados
aqueles que ocorrem no momento do desastre ou nas primeiras horas, como a
destruição da infraestrutura. Os danos indiretos referem-se essencialmente ao
fluxo de bens e serviços que não podem ser produzidos ou prestados em razão
do evento e por todo o período de reabilitação e reconstrução da cidade.

Técnicos do IPT fizeram o diagnóstico
das áreas de risco e valoraram danos

Resultados
O mapeamento de riscos feito pelo IPT auxiliou na tomada de decisão em
relação aos moradores a serem relocados para as moradias construídas pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU). No escopo das investigações, as equipes do Instituto avaliaram o estado
de conservação dos materiais de construção empregados e as condições das
fundações, alvenaria e estruturas de madeira. A população foi orientada a prestar
atenção a trincas ou rachaduras em suas casas e terrenos e também a deslocamentos de terra ou surgimento de água nos morros.
O IPT avaliou os impactos da inundação sobre diferentes setores econômicos e sociais e sobre a infraestrutura e o meio ambiente. Foi calculado o montante dos danos decorrentes do evento.
A experiência aumentou a capacitação da equipe do IPT, sobretudo na
metodologia de valoração de danos do Banco Mundial.
19
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FICHA TÉCNICA

Qualidade no atendimento
à população
IPT cria sistema informatizado para agilizar o trabalho da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo é uma instituição pública que presta
assistência jurídica gratuita e integral a pessoas que não tenham condições financeiras de pagar por esse serviço, atuando em casos da Justiça Estadual.
Em geral, a Defensoria atende a pessoas que possuem renda familiar de
até três salários mínimos. Casos excepcionais são avaliados presencialmente pelo
defensor público. Em 2015, foram realizados ao todo pela instituição 1.441.775
atendimentos.
Os atendimentos são feitos pessoalmente por cerca de 720 defensores
públicos que trabalham nas 65 unidades da Defensoria distribuídas por 43 municípios paulistas. Nas cidades em que não há unidades próprias, a Defensoria
atende por meio de convênios. Cerca de 1,5 milhão de atendimentos são realizados anualmente.
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O trabalho feito em São Luiz do Paraitinga foi
apresentado em vários eventos científicos, como a
Conferência Brasileira sobre Estabilidade de Encostas
(Cobrae), o Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos
e Engenharia Geotécnica (Cobramseg), o Congresso Brasileiro de Geologia e o Encontro Nacional sobre Gestão
Empresarial e Meio Ambiente. Também rendeu publicação na Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade.

A inundação em São Luiz do Paraitinga – do atendimento de emergência
à reconstrução
Autores:
José Theóphilo Leme de Moraes, Marcelo Fischer Gramani e Alessandra C. Corsi.
Equipe:
Agostinho T. Ogura, Edivan Nogueira Batista,
Eduardo Soares de Macedo, Fabiana Checchinato Silva, Fabricio Araujo Mirandola, Luiz A.
Gomes, Marcos J. Blanco, Maria Beatriz Bacelar
Monteiro, Nabil Alameddine, Osório Thomaz,
Paulo B. M. de Azevedo, Ricardo Gomes de Freitas Nuno de B. Pereira, Sebastião Carlos Crispin
e Takashi Yojo
Áreas técnicas:
Seção de Investigações, Riscos e Desastres Naturais (Sirden), Centro de Tecnologias Geoambientais (CTGeo); Seção de Engenharia de Estruturas (SEE), Centro de Tecnologia de Obras
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de Infraestrutura (CT Obras); Laboratório de
Árvores, Madeira e Móveis (LAMM), Centro de
Tecnologia de Recursos Florestais (CT Floresta);
Coordenadoria de Planejamento e Negócios
(CPN)
Clientes:
Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
São Paulo e Prefeitura Municipal de São Luiz do
Paraitinga
Fontes financiadoras:
Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios
(Patem) e IPT
Período de execução:
2010 a 2012
Espera de atendimento na
Defensoria Pública de
São Paulo
21

Sistema informatizado e online
Em fase de expansão, a Defensoria procurou o
IPT para ajudá-la a aprofundar o uso dos recursos de
informática e telecomunicações, com o objetivo de melhorar e ampliar o atendimento judicial oferecido à população hipossuficiente, padronizar processos e unificar
as informações sobre os atendimentos realizados.
Um dos desafios do Instituto seria desenvolver
um sistema robusto, que considerasse as perspectivas
de expansão dos serviços e a integração da Defensoria
com outros órgãos.
Além de apoiar a ampliação da infraestrutura de
Tecnologia da Informação e Comunicação da Defensoria, o IPT buscou desenvolver um sistema que pudesse
melhorar o atendimento à população e que facilitasse o
acesso dos defensores e demais envolvidos aos dados
e processos.

O trabalho do IPT
A solução desenvolvida pelo IPT foi a Defensoria
Online (DOL), uma plataforma que reúne diversos sistemas, um deles específico para os atendimentos. O
DOL-Atendimento coleta e armazena informações dos
atendimentos aos usuários e de seus desdobramentos,

geradas por todas as unidades da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, juntamente com dados obtidos em fóruns do Tribunal de Justiça, nas subseções da
OAB, com advogados e pelo teleatendimento. O sistema
integra esferas pública e privada e registra minuciosamente toda a atuação da instituição, produzindo dados
estratégicos e indicadores fundamentais para o melhor
controle, planejamento e aprimoramento da Defensoria.

Do ponto de vista tecnológico, o DOL foi desenvolvido em uma arquitetura
de sistemas abertos, que utilizou, na maior escala possível, softwares e bibliotecas
compatíveis com uma política de open source (código aberto). Essa opção facilita
e agiliza a inserção de quaisquer novas funcionalidades ou recursos ao sistema.

No mapa, a rede de clientes
atendidos pelo sistema DOL em
diversos municípios do estado
de São Paulo

Resultados

Acima, o sistema integrado Defensoria
Online; ao lado, as cabines de atendimento
presencial na Defensoria Pública
de São Paulo
22

O sistema DOL foi implantado em todo o estado de São Paulo em, aproximadamente, um ano e meio, e foi absorvido pelos usuários praticamente sem necessidade de treinamento, com duas a três horas de habilitação. Hoje, o sistema
atende a, aproximadamente, 4 mil usuários da Defensoria, 500 usuários da OAB,
2 mil cartórios do Tribunal de Justiça e 45 mil advogados conveniados.
No primeiro semestre de 2015, mais de 150 mil atendimentos foram
agendados com o recurso de teleagendamento, à época disponível nas unidades
da capital, de Guarulhos, de Campinas e de Vila Mimosa. No período, foram encaminhados quase 290 mil casos, mais de 60 mil na própria Defensoria e os demais
para conveniados.
23

Evolução dos agendamentos
Para o cidadão usuário da Defensoria, a possibilidade de teleagendar o atendimento – evitando longas
filas de espera, o acesso ao histórico do usuário em qualquer unidade de atendimento e, quando necessária, a
indicação imediata de um advogado conveniado são todos ganhos significativos de tempo e qualidade de atendimento propiciados pelo sistema DOL.
O tempo médio de espera durante o atendimento presencial na capital paulista diminuiu de 50 minutos
para 9 minutos, e o número médio de atendimentos presenciais diários cresceu de 200 para 450.
Para o Governo, a organização da informação em
bases de dados centralizadas garante a integridade e a
otimização de informações e permite a geração expressa de diversos relatórios de dados consolidados e um
sem número de possibilidades de análise dos dados.
Para as demais instituições, empresas e advogados participantes do atendimento, o DOL propicia a garantia de tramitação rápida e sem necessidade de inserir
ou coletar informações existentes.

Com o sistema online, o tempo médio de espera para o atendimento presencial foi reduzido

FICHA TÉCNICA

Sistema Defensoria Online (DOL)
Autora:
Ely Bernardi
Equipe:
Ana Paula de Oliveira, Dênis Bruno Virissimo,
Diego Murua, Ely Bernardi, Felipe Silva Silles,
Jonatan Lemes, José Roberto Paz, Lucas Segismundo Moreno Lago, Marcelo Cristiano Russo,
Maria Cristina Machado Domingues, Marina
Gallucci Mazziero Fuzii, Marlene Prado Merichelli, Renato Curto Rodrigues, Renato Bonesso de Carvalho e Silva e Renan Vinicius Ferreira
(IPT). Participaram também do projeto diversos
membros da Defensoria Pública do Estado de
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São Paulo, que contribuíram decisivamente
para a definição de conteúdos e das soluções
adotadas
Área técnica:
Seção de Soluções de Software e Sistemas para
Engenharia (SSSE), Centro de Tecnologia da Informação, Automação e Mobilidade (CIAM)
Cliente e fonte financiadora:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Período de execução:
2011 a 2014
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Mapeamentos para prevenir
desastres ambientais
Método inovador facilita a identificação de áreas suscetíveis e a implantação
de políticas públicas para planejamento territorial e prevenção de acidentes
Em 2012, por meio da Lei Federal nº 12.608, foi criada a nova Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). Para implementar a política, o Governo Federal
estabeleceu o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, com ênfase na prevenção de acidentes a partir do planejamento territorial,
ambiental e urbano.
A PNPDEC introduziu alterações no Estatuto da Cidade (Lei Federal
10.257/2001), e estabeleceu a obrigatoriedade de elaboração de plano diretor
nos municípios com áreas suscetíveis a processos geológicos ou hidrológicos que
possam gerar desastres naturais. O plano diretor desses municípios deve conter o mapeamento das áreas suscetíveis, baseado em cartas geotécnicas. Essas
cartas passaram a ser utilizadas como ferramentas de planejamento das administrações municipais, inclusive para acesso a recursos para obras emergenciais
ou preventivas.

Exemplo da interface do Sistema de Apoio à Avaliação Ambiental Preliminar de Sítios (Saaps). Novos procedimentos adotados pelo IPT
permitem o rápido cruzamento de dados e mapas, combinando os diversos fatores que podem incidir sobre o meio físico
Carta geotécnica de Santos e
São Vicente, a primeira do Brasil.
Elaborada em 1980, a carta
levou dois anos para ser cocluída
26
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Apoio aos municípios
Constituída como Serviço Geológico do Brasil, a
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)
tem como missão gerar e sistematizar o conhecimento
geológico e hidrológico do território brasileiro, difundindo-o em prol do desenvolvimento sustentável do país.
A empresa, então, apoiou os municípios na elaboração
das cartas geotécnicas requeridas – além das cartas de
suscetibilidade, desenvolvem-se também as cartas de
aptidão à urbanização e as cartas de risco.
Para elaborar as cartas de suscetibilidade, a
CPRM recorreu à experiência de mais de 35 anos do IPT
em cartografia geotécnica. Foi o Instituto que elaborou
as primeiras cartas geotécnicas de São Paulo e desenvolveu o Sistema de Apoio à Avaliação Ambiental Preliminar
de Sítios (Saaps), reunindo uma base de dados cartográfica digital e procedimentos de análise.

O trabalho do IPT
A CPRM precisava de um método básico e prático que pudesse ser aplicado em nível nacional, com as
adaptações necessárias a cada região, e que permitisse

a padronização e a consequente comparabilidade entre
quase 300 municípios a serem mapeados em um período de dois anos.
O IPT ficou responsável pela elaboração de 111
cartas geotécnicas de suscetibilidade em cinco estados
brasileiros e desenvolveu, em conjunto com a CPRM, um
método prático para cartografar as áreas suscetíveis a
deslizamentos e inundações, classificando-as em alta,
média e baixa suscetibilidade, nos municípios brasileiros
priorizados pelo Governo Federal.
As cartas de suscetibilidade contêm as áreas suscetíveis e respectivos mapas temáticos utilizados em sua
elaboração – declividade, hipsometria, relevo sombreado, padrões de relevo, geologia (litologia e lineamentos
estruturais) e dados hidrológicos.
As informações foram reunidas no banco de dados
em ambiente do Sistema de Informação Geográfica (SIG).

Resultados
O modelo básico de mapeamento das suscetibilidades que o IPT entregou à CPRM passou a ser replicado
para todos os municípios priorizados pelo Governo Federal, subsidiando a formulação e implantação de políticas públicas voltadas à prevenção de desastres naturais
e ao planejamento territorial e ambiental no país.
Os gestores municipais e a sociedade beneficiam-se da ferramenta para a identificação dos locais aptos
à urbanização, o que evita a ocupação de áreas suscetíveis e a consequente criação potencial de novas áreas
de riscos.
A elaboração das cartas de suscetibilidade contribuiu para a difusão do conhecimento geológico e hidrológico e para a construção de uma cultura de prevenção.
No IPT, o desenvolvimento do método aumentou
o know-how da equipe, capacitou novos pesquisadores,
permitiu a integração entre diferentes áreas do Instituto
e reduziu o tempo de elaboração das cartas geotécnicas
de suscetibilidade.

PRODUTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS
BITAR, O. Y. (Coord.). Cartas de suscetibilidade
a movimentos gravitacionais de massa e inundações - 1:25.000: Nota Técnica Explicativa. São
Paulo: IPT; Brasília, DF: CPRM, 2014. (Publicação
IPT 3016).
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Guia cartas geotécnicas
– orientações básicas aos municípios. São Paulo: IPT, 2015. (Publicação IPT 3022). Disponível em:
<http:// HYPERLINK “http://www.ipt.br/guia_car-

tas_geotecnicas.pdf” www.ipt.br/guia_cartas_geotecnicas.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2018.
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de
massa e inundações. Disponível em: <http://
www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/
Geologia-de-Engenharia-e-Riscos-Geologicos/Cartas-de-Suscetibilidade-a-Movimentos-Gravitacionais-de-Massa-e-Inundacoes-3507.html>. Acesso
em: 27 mar. 2018.
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Cartas de suscetibilidade a deslizamentos e inundações
Autor:
Omar Yazbek Bitar
Equipe:
Agostinho Tadashi Ogura, Alessandra Cristina
Corsi, Alessandra Gonçalves Siqueira, Aline Fernandes Heleno, Álvaro Camargo Kopezynski,
Amarilis Lúcia Casteli Figueiredo Gallardo, Ana
Candida Melo Cavani Monteiro, Ana Clara Cerminaro, Ana Maciel de Carvalho, Ana Maria de
Azevedo Dantas Marins, André Luiz Ferreira,
Antonio José Catib Baladore, Benedito Nachbal,
Caio Pompeu Cavalhieri, Carlos Geraldo Luz de
Freitas, Carlos Tadeu de Carvalho Gamba, Caroline Quina dos Santos Kerestes, Claudio Luiz Ridente Gomes, Deborah Terrell, Eduardo Soares
de Macedo, Fabricio Araújo Mirandola, Fausto
Luis Stefani, Fernando Fernandez, Gerson Salviano de Almeida, Guilherme de Paula Santos
Cortez, José Luiz Albuquerque Filho, Kátia Canil,
Lauro Kazumi Dehira, Lizandra Luz Callegon,
Luiz Gustavo Faccini, Marcelo Fischer Gramani,

Maria Cristina Jacinto de Almeida, Nádia Franqueiro Correa, Nivaldo Paulon, Omar Yazbek
Bitar, Pedro de Paula Youssef, Priscila Ikematsu,
Priscilla Moreira Argentin, Roberto Tadao Pinho
Sakate, Rodrigo Augusto Stabile, Sérgio Gouveia
de Azevedo, Sofia Júlia Alves Macedo Campos,
Tania de Oliveira Braga e Zeno Hellmeister Jr.
Áreas técnicas:
Laboratório de Recursos Hídricos e Avaliação
Geoambiental (Labgeo) e Seção de Investigações, Riscos e Desastres Naturais (Sirden), Centro de Tecnologias Geoambientais (CTGeo); Seção de Geotecnia (SG), Centro de Tecnologia de
Obras de Infraestrutura (CTObras)
Cliente e fonte financiadora:
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM
Período de execução:
2012 a 2014

O sistema permite análise dos meios físico, biótico e antrópico
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Pela preservação das
florestas urbanas
Novas tecnologias ajudam no diagnóstico e análise de risco de quedas
de árvores, assim como no planejamento e gestão da cobertura vegetal
das cidades
Além da qualidade estética que proporcionam ao espaço público, as florestas
urbanas promovem uma série de outros serviços ambientais: contribuem para
moderar a temperatura e melhorar a umidade do ar, absorvem gás carbônico da
atmosfera, repõem oxigênio, retêm partículas sólidas e produtos químicos, o que
diminui a poluição do ar e, durante as chuvas, captam a água na copa e tronco,
liberando-a lentamente para o solo, de modo a minimizar os riscos de inundações. Esses serviços representam redução de gastos na gestão das cidades e, por
isso, o planejamento e a preservação das florestas urbanas têm merecido mais
atenção dos administradores públicos.
A falta de cuidados com a arborização também causa prejuízos por conta
de acidentes: na cidade de São Paulo, por exemplo, 121 árvores tombaram em
um único dia no verão de 2013, afetando 140 mil pessoas. No fim de 2014 e início

de 2015, 1.700 árvores caíram em apenas três meses.
Cálculos feitos por uma concessionária de energia elétrica indicaram que acidentes com árvores provocaram,
em média, 4 horas de falta de luz.

Diagnóstico, planejamento e gestão
Reconhecido por seus estudos de cupins em edificações, que apontaram associação desses insetos com
as árvores nos arredores, o IPT, em 2000, desenvolveu
uma pesquisa no bairro de Higienópolis, em São Paulo,
que culminou na patente de um método de diagnóstico de cupins em árvores. Os estudos prosseguiram na
busca de soluções para a queda de árvores na cidade,
problema que se agravava a cada verão.
Em 2003, em uma aproximação com a Prefeitura
Municipal de São Paulo, foi realizada a Operação Árvore
Saudável, projeto pioneiro de análise de risco de queda
de árvores no Brasil. Nesse projeto, o IPT estabeleceu
um protocolo de inspeção, criou um modelo de cálculo
estrutural para predizer o risco de queda e demonstrou
o uso de tecnologias não destrutivas para o diagnóstico
do interior das árvores. Diante da necessidade de uma
ferramenta de gestão, foi criado o Sistema de Gestão da
Arborização Urbana (Sisgau), o primeiro software brasileiro que permite, de forma confiável, o cadastro de cada
árvore, com o registro de seu estado fitossanitário, das
condições do entorno e interferências existentes e a definição do manejo ou cuidado necessário a ser realizado.
Com esse conhecimento, o IPT interagiu com
muitas cidades, instituições públicas e empresas privadas e realizou diagnósticos e análises de risco de queda
de árvores e treinamento dos técnicos responsáveis e
arboristas. Os pesquisadores perceberam que o principal problema de queda de árvores era a falta de planejamento e gestão da floresta urbana, principalmente com
relação ao manejo preventivo.

O trabalho do IPT
Equipe do IPT em trabalho de campo
na gestão da arborização urbana
do município de Mauá, interior de
São Paulo. Na outra página,
as árvores do bairro dos Jardins, na
capital paulista
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Para a análise de risco de queda de árvores, o IPT
desenvolveu uma abordagem diferenciada, ao agregar
conceitos da biomecânica. Uma metodologia inédita de
diagnóstico foi criada com critérios para avaliação dos
fatores relacionados à queda das árvores, tais como: as
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acordo com níveis de alerta, e os responsáveis por sua
preservação são orientados com relação às prioridades
de manejo e outras decisões para evitar acidentes.
Entre 2003 e 2013, o IPT desenvolveu quatro
softwares de gestão da arborização urbana em duas plataformas: web (intranet e internet) e móvel (smartphone).
A plataforma web fica sob gestão dos técnicos de tecnologia da informação da prefeitura, enquanto a móvel é
utilizada por técnicos no campo, quando cadastram as
árvores diagnosticadas, registram fatores relacionados
ao risco de queda e definem o manejo a ser realizado.

Resultados
O IPT tornou-se uma referência no Brasil na análise de risco de queda de árvores e transfere o conhecimento adquirido por meio de cursos de qualificação nas
prefeituras, além de minicursos e palestras em eventos
técnicos. O Instituto passou a ter grande proximida-

características das espécies arbóreas; a dendrometria; o estado fitossanitário; as condições de entorno
e interferências; a ação antrópica (manejo e maus tratos); os defeitos estruturais e mecânicos; os processos de auto-otimização para suplantar os defeitos; e os
esforços solicitantes, como vento, chuva e peso próprio.
Na avaliação de processos de deterioração por
fungos e insetos no interior do tronco, o IPT foi pioneiro no uso e validação de equipamentos não destrutivos,
como os penetrógrafos e tomógrafos. Com as informações obtidas por meio desses equipamentos, foram formulados modelos probabilísticos de cálculo estrutural
de queda das árvores, sendo consideradas 12 velocidades de vento. Assim, as árvores são classificadas de
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de com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana
(Sbau).
Atualmente, o IPT oferece às prefeituras de todo
o Brasil projetos que envolvem a melhor gestão da arborização urbana, com diretrizes para a elaboração de
planos diretores.
Para aprimorar os diagnósticos, o IPT avalia o uso
de radar e sistemas de instrumentação para inferir sobre a resistência das raízes, ao mesmo tempo que aprofunda a pesquisa da relação da árvore com o vento e o
estudo da quebra de galhos, abordando sua anatomia,
processos de biodeterioração e resistência mecânica.
O desenvolvimento de ferramentas para tomada
de decisão torna as municipalidades mais eficientes e
eficazes. Assim, o IPT tem colaborado muito com a sociedade, pois a tecnologia desenvolvida favorece a identificação de riscos e a rápida intervenção das prefeituras e
o planejamento mais adequado da arborização.

O penetrógrafo sendo
utilizado na avaliação da
perda de resistência
mecânica do lenho.
Na página ao lado,
pesquisadores do IPT
avaliam a saúde das
árvores em bairros de
São Paulo
33

AMARAL, R. D. A. M. Diagnóstico da ocorrência de cupins xilófagos em árvores urbanas
do bairro de Higienópolis, na cidade de São
Paulo. 2002. Dissertação (Mestrado) – Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiróz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2002.
BRAZOLIN, S. Biodeterioração, anatomia do
lenho e análise de risco de queda de árvores de Tipuana tipu (Benth.) O. Kuntze, nos
passeios públicos da cidade de São Paulo.
2009. Tese (Doutorado) – Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiróz, Universidade de
São Paulo, Piracicaba, 2009.
BRAZOLIN, S.; LOPEZ, G. A. C.; ROMAGNANO,
L. F. T.; MONTEIRO, M. B. B. Metodologia
para diagnóstico de cupins. (PI0300643-3).
2003. País: Brasil. Natureza: Patente de Invenção. Número do registro: PI0300643-3. Data
de depósito: 27/05/2003. Data do pedido do
exame: 16/11/2004.
DOMINGUES, M. C. M.; LOPEZ, M. R. F.; GUERRA, N. F. S.; BRAZOLIN, S. Sistema de Gestão
de Árvores Urbanas – SISGAU. - Registro de
software 07002-4 – INPI, Programa de computador. Registro 19/09/2005.
VIRISSIMO, D. B.; DOMINGUES, M. C. M.; RUSSO, M. C.; BRAZOLIN, S.; AMARAL, R. D. A. M.;
YOJO, T. Programa de Computador ARBIO.
2013. Brasil. Instituição de Registro: INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Número do Registro: BR512013001323-2. Data
de depósito: 02/12/2013, Data da concessão:
02/12/2013.

FICHA TÉCNICA

Floresta Urbana: planejamento e análise de risco de queda
Autores:
Sérgio Brazolin e Raquel Dias de Aguiar Moraes Amaral
Equipe:
Denis Bruno Viríssimo, Giuliana Del Nero Velasco, Marcelo Cristiano Russo, Maria Cristina
Machado Domingues, Raquel Dias de Aguiar
Moraes Amaral, Reinaldo Araújo de Lima, Sérgio Brazolin e Takashi Yojo
Áreas técnicas:
Laboratório de Árvores, Madeiras e Móveis
(LAMM) e Seção de Soluções de Software e
Sistemas para Engenharia (SSSE), Centro de
Tecnologia de Recursos Florestais (CT-Floresta) e Centro de Tecnologia da Informação, Automação e Mobilidade (CIAM)
Clientes:
Prefeitura Municipal de São Paulo, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
(Novacap), Secretarias de Meio Ambiente dos
municípios de Manaus (AM), Porto Alegre (RS),
Salto (SP) e Araguari (MG), AES – Eletropaulo,
Instituto Butantan, Banco Bradesco – Cidade
de Deus, Governo do Estado de São Paulo,
USP (Campus São Carlos), Condomínio Portal
do Morumbi e Clube Paineiras

Diplomas verdadeiros
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Com apoio do IPT e da Casa da Moeda, a Unesp implantou um sistema seguro
de registro e emissão dos documentos de conclusão de cursos
Crime que, no Brasil, tem pena prevista de até seis anos de reclusão, a falsificação de documentos tem exigido esforços conjuntos para soluções cada vez mais
inovadoras. No fim dos anos 2000, uma série de reportagens em telejornais e impressos denunciava o comércio de diplomas falsos no país. Os documentos eram
feitos por estelionatários e disponibilizados aos compradores em poucos dias.
Poderiam vir com carimbo do Ministério da Educação e acompanhados da publicação da formação acadêmica no Diário Oficial. Na época, a chamada “Operação
Cola”, da Polícia Federal, desencadeada em 14 estados brasileiros, desmantelou
uma quadrilha de falsificadores. As universidades, por sua vez, também tomaram
providências para dificultar a falsificação dos documentos que emitem.
Em São Paulo, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho –
Unesp solicitou o apoio técnico do IPT para encontrar meios de dar mais segurança aos processos de registro e de emissão de diplomas.
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Centralização e padronização
A solução compreendeu a definição de um papel de segurança e de um
sistema integrado de gestão de diplomas para as 34 unidades da Unesp, com
base em tecnologia de software livre.

Fontes financiadoras:
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp)
Período de execução:
desde 2000

Um diploma original da Unesp
34
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Centralização e Controle dos
Diplomas da Unesp, avaliação
do papel com itens de segurança e sistema web de impressão e rastreamento
Autora:
Maria Cristina Machado Domingues
Equipe:
Denis Bruno Viríssimo, Maria Cristina Machado Domingues, Maria Luiza Otero D’ Almeida,
Maria Rosilene Ferreira, Marina Gallucci Mazziero, Oswaldo Poffo Ferreira (IPT); Ana Lúcia
Gomes Santos, André Luiz Penteado de Almeida, Guilherme Moreira, Lúcia Helena Antunes
de Moraes, Maria Dalva Silva Pagotto, Monica
Regis, Raquel Schiavon Benatti, Rosemar Rosa
de Carvalho Brena, Silvio Candido (Unesp)

O sistema é centralizado na reitoria da universidade, em São Paulo. Antes, cada faculdade produzia
seus diplomas, diferentes gráficas eram contratadas, e,
por essa razão, não havia um padrão para os procedimentos. Os diplomas passaram a ser impressos na reitoria em papel especial com símbolos criptografados.

O trabalho do IPT
A equipe do Laboratório de Papel e Celulose do
IPT fez testes e ensaios e assessorou a Secretaria Geral
da Unesp na definição do papel e dos itens de segurança
para impressão dos diplomas. Fornecido pela Casa da
Moeda do Brasil, o papel tem marca-d’água, traz a efígie
da República em tinta com variação óptica e conta ainda
com a calcografia (o chamado “talho doce”), técnica de
acuidade gráfica utilizada na impressão de papel-moeda.
Ao iluminar o diploma com luz ultravioleta, é possível ler
a inscrição da universidade.
O IPT também orientou a aquisição dos equipamentos para a impressão. Parte da área física da Secreta36

ria Geral foi remodelada para manter o papel e os equipamentos de impressão em espaço exclusivo e seguro.
Além de centralizar e padronizar a impressão, o
Instituto desenvolveu o novo Sistema de Registro e Emissão de Diplomas (Sisdip), integrado ao Sistema de Gestão Acadêmica (SGA) em que as unidades cadastram os
dados de seus alunos.
O Sisdip concentra e permite o monitoramento
de todas as etapas referentes à emissão dos diplomas,
desde a sua solicitação, e finaliza o processo com o envio de mensagem às unidades notificando-as de que os
diplomas estão disponíveis.
O trabalho do IPT foi concluído com o treinamento de 200 funcionários da Unesp, durante duas semanas, no campus da Barra Funda, em São Paulo.

Resultados
A padronização e a centralização do sistema de
emissão de diplomas proporcionaram mais organização, controle e segurança administrativa à universidade.

Além disso, o Sisdip trouxe redução de custos na emissão dos diplomas.
Atualmente um grupo técnico de suporte, formado por servidores da universidade, acompanha o uso do
sistema e está apto a realizar constantes aprimoramentos, desenvolvendo novas funcionalidades que visem
atender às necessidades decorrentes de novas demandas, novos processos de trabalho, novas legislações etc.

Áreas técnicas:
Seção de Soluções de Software e Sistemas
para Engenharia (SSSE) e Laboratório de Papel e Celulose (LPC); Centro de Tecnologia da
Informação, Automação e Mobilidade (CIAM);
e Centro de Tecnologia de Recursos Florestais
(CT-Floresta)
Cliente e fonte financiadora:
Unesp
Período de execução:
2010 a 2011

Na tela do computador, uma página do novo Sistema de Registro
e Emissão de Diplomas. Ao lado, as microletras em impressão
calcográfica aumentadas 30 vezes em microscópio para
verificação da qualidade. E, no alto desta página, a impressão
com tinta reagente visível no verso do diploma quando aplicada a
luz ultravioleta.
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Em diagrama simplificado, a
arquitetura do sistema ITS utilizado
pelas concessionárias para
armazenar e processar
informações das rodovias
38

Um sistema que garante o
controle de rodovias
MTIS resolveu o problema da falta de padronização dos dados
disponibilizados pelas concessionárias e facilitou a fiscalização dos serviços
pela agência reguladora
Criada em 2002, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) é o órgão fiscalizador das concessionárias
que operam as rodovias do estado. Atua como intermediária entre o governo, as
empresas privadas e os usuários das rodovias. Entre as principais atribuições da
Artesp, está a garantia de todas as exigências previstas em editais que abrangem
obras de modernização e ampliação da malha rodoviária, cumprimento do programa de redução de acidentes e operação e manutenção das vias de acordo
com parâmetros internacionais de qualidade.
A agência faz inspeções locais ou por meio de agentes terceirizados e exige
relatórios periódicos dos eventos ocorridos nas rodovias e da atuação das concessionárias nesses eventos. Além disso, a Artesp conta com informações emitidas
pelas concessionárias. Essas mantêm, em todo o trecho sob sua responsabilidade,
equipamentos ITS (Intelligent Transport Systems), com sensores de tráfego que, entre outras funções, fornecem dados sobre quantidade e velocidades de veículos
passantes.

A cabine de controle da Ecovias para monitoramento das rodovias do estado de São Paulo
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Multiplicidade de dados
Cada equipamento ITS das concessionárias é conectado a um sistema que armazena e processa suas
informações. Por vezes, uma concessionária tem vários
sistemas não integrados entre si. Os sistemas também
variam de uma concessionária para outra e, mesmo
quando são da mesma marca, podem apresentar versões diferentes. Para complicar ainda mais, além dos
que são vinculados aos equipamentos ITS, as concessionárias também têm seus próprios sistemas de registro dos eventos ocorridos nas rodovias e das ações
tomadas.
Embora com características comuns, cada sistema apresenta estruturas de dados diferentes, o que dificulta a padronização, tendo em vista o enorme volume
de informações. Isso representa um problema para a
agência reguladora que fiscaliza a atuação das concessionárias por meio das informações múltiplas e diferenciadas que elas disponibilizam.
Diante disso, foi proposto e desenvolvido pelo IPT
um sistema capaz de padronizar e integrar as informações dos equipamentos ITS, dos mapas de eventos e dos
centros de controle operacional das 20 concessionárias
que atuam em São Paulo. Foi chamado Sistema de apoio
à fiscalização de rodovias concessionadas – Módulo ITS
(MITS). Funcionando por meio da internet, o MITS gera

imediatamente alarmes e alertas relativos à quebra de
níveis de serviço ou situações adversas, e isso permite
que a agência reguladora fiscalize à distância a operação
das concessionárias e disponibilize à população e ao poder público informações em tempo real.

Na página anterior, uma praça
de pedágio da rodovia Imigrantes,
em São Paulo; e o diagrama dos
módulos do MITS. Nesta página, a
arquitetura do MITS, desenvolvido
pelo IPT para permitir a
interoperabilidade entre sistemas
da Artesp e das concessionárias

O trabalho do IPT
Para a criação do MITS, o maior desafio encontrado pela equipe do IPT foi o desenvolvimento de uma arquitetura que proporcionasse a interoperabilidade dos
sistemas.

A arquitetura do MITS é composta de um sistema central, que fica no Centro de Controle de Informações (CCI) da Artesp, e dois agentes – um adaptador e
outro atualizador (de processamento) – implantados no
Centro de Controle de Operações (CCO) de cada concessionária. Com isso, as especificidades relativas aos
sistemas são resolvidas no âmbito do agente adaptador,
que acessa, padroniza e repassa as informações das bases da concessionária para o agente de processamento,
que é responsável por controlar o envio das informações
para o sistema central na Artesp.
A área interna é que garante à Artesp o conhecimento de todas as informações sobre equipamentos,
veículos, edificações e eventos ocorridos nas rodovias.
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Um dos módulos dessa área, o de monitoramento de
equipamentos, permite que os fiscais da agência reguladora tenham acesso às informações dos equipamentos
de todas as concessionárias.
Um mapa mostra os trechos de concessão divididos por concessionária e permite também o acesso aos
dados dos sensores de tráfego, estações meteorológicas,
call boxes, câmeras dos circuitos fechados de TV (CFTV) e
painéis de mensagens. Assim, é possível identificar situações prejudiciais à operação da rodovia, como volume
de tráfego acima do normal e velocidade média superior
à estabelecida para o local. Todas as ações dos fiscais
com relação aos problemas podem ser registradas, bem
como as respostas obtidas das concessionárias.
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Com o sistema, a Artesp tem acesso aos alarmes e
alertas relativos à quebra de níveis de serviço acordados
entre as concessionárias, a eventos relevantes na rodovia, a equipamentos ITS que não estejam funcionando,
entre outras ocorrências. Essas informações permitem
a fiscalização à distância e em tempo real, o que torna
possível responder às demandas e aos questionamentos do poder público a qualquer momento, sem recorrer
à concessionária, e disponibilizar informações à população sobre eventos relevantes.
Atualmente, o MITS reúne informações de 20 concessões fiscalizadas pela Artesp, o que corresponde a
20 sistemas de eventos, 8.030 call boxes, 1.220 câmeras,
34 estações meteorológicas, 272 painéis de mensagens
variadas e 386 sensores de tráfego. Como benefício adicional, o sistema MITS também está sendo usado para
antecipar as informações sobre acidentes nas pistas.
Fora isso, o projeto motivou o desenvolvimento pelo IPT
do Módulo de Balanças, que traz as informações sobre
a pesagem dos veículos de transporte nos postos rodoviários de pesagem.

PRODUTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS
FERREIRA, M. R. MITS: módulo ITS: trabalhos
IPT/ARTESP, módulo de informações de ITS,
sistema de apoio à fiscalização. In: SEMINÁRIO SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTES, 3., 2012, Rio de Janeiro. Palestra apresentada... Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 2012.
FERREIRA, M. R.; FONTES, S. G.; SALETA, A.;
GOUVEIA, R. N.; MARTE, C. L. Sistema de soporte a las actividades de fiscalización de
carreteras concessionadas. In: CONGRESO
ARGENTINO DE VIALIDAD Y TRANSITO, 15.,
2009, Mar Del Plata. Palestra apresentada...
Buenos Aires: Asociación Argentina de Carreteras, 2009.

Um cálculo complexo para
definir a tarifa do gás
IPT ajuda Comgás na caracterização de carga e na definição de parâmetros
de utilização da rede de distribuição
Maior distribuidora de gás natural do Brasil, a Companhia de Gás de São Paulo
(Comgás) atende a 1,7 milhão de usuários, em mais de 80 municípios do estado.
Soma 15 mil quilometros de rede de distribuição, além de estações reguladoras
de pressão, compressores, válvulas e outros ativos. A concessionária recebe o
gás natural dos transportadores em alta pressão e entrega-o para residências,
edifícios, restaurantes, comércios, postos de gás natural e indústrias em média
ou baixa pressão.
O custo da operação e manutenção desses ativos é recuperado pela concessionária por meio das tarifas nas contas de gás. Em 2017, a Comgás distribuiu
cerca de 4,7 bilhões de metros cúbicos de gás, sendo 71 % consumidos por 1.190
indústrias. O restante é distribuído a clientes comerciais, clientes residenciais,
postos de abastecimento de gás natural veicular e clientes dos segmentos
termoelétrico e de cogeração.
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Resultados

FICHA TÉCNICA

Sistema de apoio à fiscalização de rodovias concessionadas – Módulo ITS
Autora:
Maria Rosilene Ferreira
Equipe:
Adriana Cristina de Melo, Amanda Aparecida
Rodrigues dos Santos, José Luís Sorokin, Kelsey
Magalhães Melo, Luciana Andrea Mori Faria de
Moraes, Maria Cristina Machado Domingues e
Maria Rosilene Ferreira
Área técnica:
Seção de Soluções de Software e Sistemas para
Engenharia (SSSE), Centro de Tecnologia da Informação, Automação e Mobilidade (CIAM)
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Cliente e fonte financiadora:
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo –
Artesp
Período de execução:
2007 a 2017

Áreas com redes de baixa
pressão
Áreas com redes de média pressão
e grandes consumidores da
média pressão
Grandes consumidores da
média pressão
Pontos de regulagem de alta pressão
para transporte e entrega a
grandes consumidores

Rede de distribuição da
Comgás na região
metropolitana de São Paulo
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Diferentes perfis de consumo e
fatores de carga
Um grande desafio para a empresa é consolidar
um modelo de mensuração de eficiência na utilização da
rede de distribuição entre os diferentes segmentos do
mercado consumidor.
Para tanto, é preciso avaliar o perfil de consumo
dos usuários em determinado período de tempo. Um
dos indicadores utilizados é o Fator de Carga (FC), relação entre o consumo médio e o consumo máximo no
ano. Pode-se interpretar o FC como um indicador da frequência e uniformidade do consumo.
Outro indicador relevante é o Fator de Coincidência Total (FCT), relação entre o consumo coincidental
do usuário da rede de baixa pressão com o consumo
máximo dessa rede (o chamado “pico de consumo” ou
“horário de ponta”). O perfil de consumo dos usuários
de baixa pressão influi na carga das redes de média e de
alta pressão.
Para definir critérios e aplicar o método de mensuração do uso eficiente da rede, insumo fundamental
na formação de tarifas, a Comgás contratou o IPT em
três diferentes ocasiões – em 2003, em 2008 e em 2013.

Em um edifício residencial, o perfil de consumo horário repete-se nos dias da semana, com picos entre às 12 e 13 h

O trabalho do IPT
Nas três ocasiões em que foi solicitado, o IPT trabalhou na caracterização da carga do sistema de distribuição da Comgás e no estabelecimento dos FC e FCT
para todos os usuários da rede.
A falta de informações, no entanto, foi um dos primeiros desafios enfrentados. Os perfis horários de consumo em geral só eram registrados para grandes consumidores; o período de medição variava entre duas e
três semanas, quando deveria se estender por um ano; e
as áreas geográficas abastecidas pelas diferentes redes
conforme as pressões de entrega não eram totalmente
conhecidas.
Em 2003, na primeira revisão tarifária da Comgás
após a privatização, a equipe do IPT fez um levantamento em campo colhendo amostras de perfis de consumo.
Com base nessas amostras, foram construídos perfis de
consumo horários e diários sintéticos para todos os seg44

Em uma pizzaria, o perfil de consumo mostra menos variações

Tubulações de recebimento de gás (no alto) e, acima, o mais frequente uso residencial do gás canalizado

mentos de mercado e níveis de pressão na rede, com
margens de erros controladas.
Em 2008, durante a segunda revisão tarifária, foram desenvolvidos e instalados sensores para capturar
amostras de perfis de consumo de pequenos e médios
consumidores de vários segmentos de mercado. Foi garantida a confiabilidade metrológica dos perfis, já que
todos os equipamentos, que incluíam sensores e dataloggers, foram calibrados para a campanha de medição.
Em 2013, a situação era inversa à de 2003: havia
muitos dados. Grande volume de informações foi acumulado, uma vez que a concessionária havia agregado

No caso do gás natural veicular (GNV), apesar do intenso consumo nos dias de semana, aos sábados e domingos as frequências diminuem
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mais de 1 milhão de novos clientes. Foi preciso desenvolver e instalar ferramentas de alta capacidade de processamento e análise de dados. A caracterização da carga
naquele ano evidenciou detalhes não percebidos nas
revisões tarifárias anteriores.

Resultados

A indústria de vidro consome gás quase ininterruptamente

Mais intenso ainda – e, sobretudo, muito variável – é o consumo da
termogeradora

O IPT desenvolveu um modelo matemático para
estimar as curvas de carga para cada segmento de mercado. O modelo foi ajustado para estimar o fator de coincidência total (FCT) para cada segmento de mercado e
para cada trecho da rede.
Foram desenvolvidas no Instituto novas técnicas analíticas de grande volume de dados. A inovação
ocorreu naturalmente ao longo de 10 anos, período em
que o número de usuários passou de 300 mil para 1,1
milhão, as amostras de perfis horários de consumo medidos durante um ano passaram de 100 para 1 mil, e o
número de pontos de entrega do transportador para a
concessionária aumentou de 15 para 20 citygates. Cada
perfil de consumo abordava 8.660 horas de consumo.
Essa explosão de dados demandou instalar ferramentas
de alta capacidade de processamento de dados para simular cerca de 1 milhão de perfis horários de consumo
dos usuários não medidos de todos os segmentos de
mercado, estimar as curvas de carga das redes conforme a pressão e estimar os FC e FCT de todos os usuários
da rede.

PRODUTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS.
Caracterização da carga do sistema Comgás
– Fase II. São Paulo: IPT, 2004. (Relatório Técnico 68552/04). Disponível em: <http://www.
arsesp.sp.gov.br/BancoDadosAudienciasPublicasArquivos/EstudoIPT.pdf>. Acesso em 20
mar. 2018.

Para a Comgás, a inovação ocorreu nos processos de revisão tarifária. A concessionária absorveu
o conceito de ordenamento dos usuários pelo uso da
capacidade, já utilizado no setor elétrico. Pela primeira
vez no Brasil, esse conceito foi aplicado no setor de gás
natural.
O ordenamento dos usuários pela forma como
utilizam a rede pode incentivar os usuários à eficiência.
Esse foi considerado o principal benefício, tendo em vista que a eficiência é condição básica para a modicidade
tarifária.

FICHA TÉCNICA

Caracterização de carga da
rede de distribuição de gás
canalizado – parâmetros de
utilização da rede
Autora:
Olga Satomi Yoshida
Equipe:
Douglas Ivo Olegário, Éber Cosmos Chaves,
Eduardo Kenji Watanabe, Elaine Pereira, Eziel
de Almeida, Fabio Rogério Lins Pereira de
Souza, Fabrício Oizumi Godoy, Iuri Baldaconi
Silva, Jeferson Proença, Josiel de Andrade Alves, Karina Pretto, Luiz Antônio Russo, Marcos
Antonio Vincezi, Marcos Paulo Nascimento
Gouveia, Mário Trevisan da Costa, Nilson Massami Taira, Olga Satomi Yoshida, Paula Broering Gomes e Rafael Verderame
Área técnica:
Laboratório de Vazão, Centro de Metrologia
Mecânica Elétrica e de Fluidos (CTMetro)
Cliente e fonte financiadora:
Companhia de Gás de São Paulo (Comgás)
Períodos de execução:
2003 a 2004; 2008 a 2009; e 2013 a 2014

Gráficos mostram as curvas de carga da rede de baixa pressão
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Avaliação técnica para
inovações na construção civil
Um dos primeiros parceiros no desenvolvimento do SiNAT, o IPT até hoje
contribui na análise de desempenho de produtos e sistemas
Em 2007, o Ministério das Cidades, no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), instituiu o Sistema Nacional de Avaliações Técnicas de Produtos Inovadores (SiNAT). Por essa iniciativa do governo federal, produtos e sistemas da construção civil considerados inovadores (aqueles
que não dispõem de normas técnicas prescritivas) passaram a ter o seu desempenho e comportamento potencial avaliados em aspectos relativos à segurança,
habitabilidade e durabilidade.

de 2000, os estudos e debates para essa normatização
foram intensificados, o que culminou com a publicação
da portaria e do regimento do SiNAT, em 2007, e, no ano
seguinte, da primeira versão da NBR 15.575.
O SiNAT tem dois objetivos fundamentais: harmonizar requisitos, critérios e métodos para avaliação
técnica de produtos e processos inovadores no Brasil,
o que ocorre por meio das Diretrizes SiNAT; e harmo-

nizar procedimentos para a concessão de documentos
de avaliação técnica de produtos, processos e sistemas
inovadores, o que se dá por meio do Documento de Avaliação Técnica (DATec).
Para execução do sistema, foram definidas Instituições Técnicas Avaliadoras (ITAs), que, com base nas diretrizes SiNAT, fazem os testes nos produtos inovadores e registram suas características e seu desempenho no DATec.

Processo de obtenção
do DATec

Critérios e diretrizes
Os primeiros critérios para avaliação de desempenho de habitações foram
desenvolvidos pelo IPT no início dos anos 1980, para o então Banco Nacional da
Habitação (BNH), e passaram por uma revisão, em 1995, no âmbito de um projeto
com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Em 1998, o IPT publicou
o estudo Critérios mínimos de desempenho para habitações térreas unifamiliares,
uma das referências para elaboração do texto inicial da NBR 15.575, norma técnica brasileira referente ao desempenho de edificações habitacionais. Na década

Sistema steel frame de montagem,
uma das tecnologias para que foram
elaboradas diretrizes técnicas no
âmbito do SiNAT
48
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O trabalho do IPT
Por sua atuação desde o fim da década de 1970
em pesquisas sobre a qualidade e o desempenho de
habitações, o IPT foi protagonista na estruturação do SiNAT: deu o apoio tecnológico necessário à elaboração
do regimento do sistema, participou do desenvolvimento das diretrizes técnicas e foi a primeira Instituição Técnica Avaliadora.
Para cada família de produtos, deve existir uma
Diretriz de Avaliação Técnica. Os pesquisadores do IPT

consultam extensa bibliografia nacional e internacional
e fazem inúmeros estudos e ensaios prospectivos para
compreender o comportamento dos produtos e estabelecer requisitos de desempenho coerentes, de modo a
consolidar uma metodologia de avaliação.
Quando não há uma diretriz para o produto
ser avaliado, o IPT ajuda a desenvolvê-la. Como Instituição Técnica Avaliadora, o IPT também coordena as
análises dos produtos e encaminha minutas de Documentos de Avaliação Técnica, ao SiNAT. Essas análises compreendem a caracterização dos materiais e

componentes que o integram e a verificação do seu
desempenho potencial.
Para tanto, são feitos ensaios de desempenho estrutural, estanqueidade à água, segurança ao fogo, desempenho térmico, desempenho acústico, durabilidade,
entre outros.
Os estudos do IPT embasaram toda a elaboração
da NBR 15.575 até a sua publicação, em 2013, depois de
muitas análises e revisões, desde o texto inicial publicado em 2008. O Instituto também contribuiu na equiparação das Diretrizes SiNAT com a norma.
A partir de 2017, o SiNAT passou a contemplar
não só os produtos inovadores como também produtos convencionais. Para esses, o IPT faz as avaliações e
elabora as Fichas de Avaliação de Desempenho (FAD),
conforme ABNT NBR 15.575.

Resultados

Em sentido horário, uma vista interna das paredes de steel frame com chapas de madeira industrializada e estrutura de telhado;
a montagem de corpo de prova em pórtico para ensaios mecânicos; um ensaio de ação de calor e choque térmico; e quadros estruturais
do sistema wood frame, outra tecnologia que mereceu diretrizes técnicas no SiNAT
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Graças ao SiNAT, várias inovações podem ser empregadas com avaliação prévia em programas habitacionais, muitas vezes resultando em redução de custos e
melhoria na qualidade das obras.
O DATec também ampara e agiliza a tomada de
decisão de agentes financeiros e promotores da habitação na concessão de financiamento de obras. O documento tem sido referência, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil e para a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU) no estado de São Paulo.
Empresas construtoras e incorporadoras utilizam
as informações de desempenho como referência para
decidir sobre o uso dos produtos inovadores, particularmente após o advento da ABNT NBR 15.575.
Os resultados das avaliações conduzidas pelo IPT
podem sugerir melhorias em produtos e processos e
conduzir à inovação para fabricantes, construtoras, assim como empresas de desenvolvimento e transferência
de tecnologia.
O morador, usuário final dos projetos de habitação, também é beneficiado com o melhor desempenho
das edificações.
O IPT consagrou-se em avaliações de desempenho de produtos da construção, e participa ativamente
de eventos e fóruns do setor.

FICHA TÉCNICA

Avaliações de desempenho de
produtos e sistemas construtivos no âmbito do SiNAT
Autores:
Cláudio Vicente Mitidieri Filho e Luciana
Alves de Oliveira
Equipe:
Antônio Fernando Berto, Daniel Setrak Sowmi, Fúlvio Vittorino, Luciana Alves de Oliveira, Maria Akutsu e suas respectivas equipes;
Cláudio Mitidieri, Ercio Thomaz, Fabiana Cleto e Wanderley Dias Flauzino ( in memoriam )
Área técnica:
Centro Tecnológico do Ambiente Construído
(CETAC)
Clientes:
Ministério das Cidades, fabricantes, construtoras, incorporadoras, empresas de tecnologia e outros
Fontes financiadoras: PNUD e outras
Período de execução:
desde 2006
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A boa gestão da
iluminação pública
Município de Guarulhos é capacitado a manter sua infraestrutura de
iluminação e melhor administrar os recursos da área
Manter uma cidade bem iluminada não é uma tarefa das mais simples: são inúmeras lâmpadas, suportes, luminárias, chaves de comando, reatores, cabos condutores e conexões elétricas que requerem manutenção constante. Sem contar
os sistemas de atendimento ao cidadão, a mobilização em casos de emergência
e outras responsabilidades que chegam a atribular o dia a dia das administrações
municipais e consumir parte significativa de suas verbas.
Em 2006, o Departamento de Iluminação Pública (DIP) da Secretaria de
Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Guarulhos, com intenção
de melhor gerenciar a manutenção da iluminação pública da cidade, solicitou ao
IPT uma avaliação e um diagnóstico da infraestrutura existente. Na ocasião, a prefeitura já vislumbrava implementar um sistema de gestão da iluminação pública.

A oficina de manutenção de equipamentos de iluminação criada
pela Prefeitura de Guarulhos

Gráficos das curvas fotométricas obtidas no IPT indicam a
distribuição das intensidades luminosas de luminárias públicas
em Guarulhos

Oficina de manutenção
O contato com o Instituto rendeu bem mais
que a avaliação solicitada. A prefeitura acabou criando
a oportunidade para a implantação de uma oficina de
manutenção de equipamentos para iluminação pública.
O plano era trabalhar com referenciais tecnicamente
adequados e, assim, preservar as boas condições de
iluminação do município. No escopo dessa iniciativa,
foi também incluída a possibilidade de recuperação de
equipamentos com falha retirados das vias públicas e a
avaliação da qualidade de itens novos a serem adquiridos pela prefeitura.

O trabalho do IPT

Viaduto iluminado em Guarulhos,
um cartão-postal do município
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As primeiras tarefas assumidas pelo IPT foram
avaliar as instalações de iluminação pública do município por amostragem, estabelecer padrões de fornecimento de luz para as vias públicas, com base em
normas técnicas, e subsidiar a sua aplicação em novas
instalações.
Foi elaborado um programa de inspeção periódica a ser realizado no decorrer dos contratos de concessão de iluminação pela prefeitura, de forma a obter

O goniofotômetro – sistema informatizado de medição de curvas
fotométricas do Laboratório de Equipamentos Elétricos e Óticos
do IPT
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melhor relação entre o custo (investimento e manutenção) e o desempenho para os usuários (motorizados e
pedestres).
Além dos relatórios de avaliação, foram geradas
recomendações para contratação e manutenção de
sistemas de iluminação pública que visem à economia,
ao desempenho e à segurança. O IPT também orientou
a estruturação de um banco de dados de informações
para gestão do sistema de iluminação do município.
Depois, para a implantação da Oficina de Manutenção de Equipamentos para Iluminação Pública, o
IPT especificou os recursos que seriam necessários, supervisionou e indicou a aquisição e habilitação de equipamentos, acompanhou a execução da adaptação do
espaço físico da oficina e treinou os técnicos que nela
passaram a trabalhar.
Foram definidos critérios e diretrizes para o desempenho da oficina e elaborados manuais de procedimentos para testes e ensaios e de métodos de diag-

nóstico, restauração, reparo e descarte de materiais e
equipamentos.

Resultados
O trabalho iniciado com um diagnóstico da iluminação pública do município terminou com a implementação de processos e a capacitação da prefeitura para
uma gestão autônoma da área.
Os pilares que sustentam essa conquista são: uma
base de dados atualizada, um laboratório de avaliação da
qualidade e manutenção de equipamentos e a elaboração de protocolos de ações para a gestão do serviço.
A substituição de tecnologias de iluminação convencional por tecnologias mais eficientes resultou na
melhoria da qualidade do serviço para os usuários finais
(pedestres e veículos).
A assessoria do IPT deu à administração municipal condições de planejar e realizar o seu próprio Plano

Diretor de Iluminação Pública. O município ficou habilitado para realizar outras inovações como homologação de
fornecedores, gestão de estoque mínimo e contratações
de serviços com mais eficiência. Como resultado, tem
sido obtida economia anual em torno de R$ 3,2 milhões,
graças à redução do consumo de energia para o serviço
de iluminação pública e à redução do custo de manutenção e compra de equipamentos de melhor qualidade.
Com a iniciativa, a Prefeitura Municipal de Guarulhos antecipou-se à Resolução Normativa nº 414/2010
da Aneel, que determina que os ativos de iluminação
pública devem ficar sob responsabilidade das administrações municipais e não das concessionárias de distribuição de energia.
A parceria entre o IPT e a Prefeitura Municipal de
Guarulhos foi um projeto vencedor na 7ª edição do Prêmio Procel – Cidades Eficientes em Energia Elétrica.

FICHA TÉCNICA

Apoio técnico à gestão da iluminação pública do município
de Guarulhos
Autores:
Mario Leite Pereira Filho e Oswaldo Sanchez
Junior
Equipe:
Luiz Eduardo Joaquim, Mario Leite Pereira
Filho e Oswaldo Sanchez Junior
Área técnica:
Laboratório de Equipamentos Elétricos e
Ópticos (LEO), Centro de Tecnologia Mecânica, Naval e Elétrica (CTMNE)
Cliente e fonte financiadora:
Prefeitura Municipal de Guarulhos
A praça Gilberto Van Mill, outro
destaque da iluminação pública de
Guarulhos
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Período de execução:
2006 a 2008

PRODUTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS
SANCHEZ JÚNIOR, O. A corrida pela eficiência.
(Entrevista concedida). Revista Lumière, v. 136,
p. 42-51, 2009.
SANCHEZ JÚNIOR, O. A era dos Leds. (Entrevista
concedida). Revista Lumière, v. 143, p. 71-79,
2010.
SANCHEZ JÚNIOR, O. À espera do futuro. (Entrevista concedida). Revista Lumière, v. 9, p. 24-26,
2006.
SANCHEZ JÚNIOR, O. ACV de luminárias públicas:
proposta de mapeamento do fluxo de produção
para inventário. In: INTERNATIONAL WORKSHOP
ADVANCES IN CLEANER PRODUCTION, 2009, São
Paulo. Proceedings... São Paulo: Universidade
Paulista, 2009. p. 1-10.
SANCHEZ JÚNIOR, O. Inventário para ACV de luminárias públicas: mapeando o caminho da inovação sustentável. In: CONGRESSO PANAMERICANO DE ILUMINACIÓN LUXAMERICA, 9., 2008,
Rosário. Actas... Buenos Aires: Asociación Argentina de Luminotecnia, 2008.
SANCHEZ JÚNIOR, O. LCA of public luminaires:
proposal for mapping production flow for inventory. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ADVANCES
IN CLEANER PRODUCTION,, 2009, São Paulo. Abstract... São Paulo: Universidade Paulista, 2009. p.
119.
SANCHEZ JÚNIOR, O. Luzes na cidade. (Entrevista concedida). Revista Lumière, v. 131, p. 50-57,
2009.
YU, A. S. O.; ÁVO, M. R.; FROES, M. N.; SANCHEZ
JÚNIOR, O. Luz para o século XXI – Tecnologias
LED para iluminação e sinalização: desafios e
oportunidades. In: RUIZ, M. S.; MACHADO, E. L.
(Org.). Observatório de Tecnologia e Inovação:
a experiência paulista no período 2002 – 2005.
São Paulo: IPT, 2006. p. 233-245.
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IPT e CBMM desenvolvem processo de beneficiamento mais econômico e
menos agressivo ao meio ambiente
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Mais eficiência no refino
de nióbio

Raro no mundo e abundante no Brasil, o nióbio é um elemento químico usado
como liga na produção de aços especiais e um dos metais mais resistentes à
corrosão e a temperaturas extremas. É considerado fundamental para a indústria
de alta tecnologia, o que tem tornado crescente a sua demanda. O Brasil (especialmente o estado de Minas Gerais) concentra as maiores reservas do minério e
é líder na produção mundial.
Atualmente, o nióbio é empregado em chapas, peças e componentes da
indústria automobilística, em tubulações para gasodutos e oleodutos, na indústria naval, em plataformas offshore, em trilhos de ferrovias e em perfis estruturais
para a construção civil, entre outros usos. Além de tornar o aço mais resistente e
tenaz, o nióbio também aumenta a soldabilidade e a capacidade de conformação
mecânica.
A Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia (CBMM) é a maior produtora mundial de nióbio. Seu principal produto, o ferronióbio (Fe-Nb), é exportado para cerca de 50 países.

Vazamento de concentrado de nióbio refinado no IPT após processo de refino

Vazamento de forno na planta da
CBMM, em Araxá: o produto
resultante do tratamento
pirometalúrgico tem alto teor de
nióbio e é livre de impurezas
56
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Beneficiamento
Transformar o mineral extraído das lavras em
uma liga com cerca de 65 % de pureza sempre foi o desafio da CBMM, sobretudo por questões ambientais. A
remoção de impurezas, como o chumbo, o fósforo e o
enxofre, pelo método tradicional de lixiviação, resultava
em grande quantidade de efluentes. Com o apoio do IPT,
a empresa conseguiu transformar o refino do concentrado de nióbio em um processo mais limpo.

O trabalho do IPT
A primeira etapa do projeto de parceria do IPT
com a CBMM, em 1995, foi um estudo de viabilidade téc-

nica de refino do concentrado por processo pirometalúrgico, que envolve um tratamento de alta temperatura
em forno elétrico a arco, comum nas siderurgias. O estudo compreendeu uma série de testes em laboratório.
Finalmente, em 1998, chegou-se a uma escala-piloto.
Desenvolvido pelo IPT, com a participação da
CBMM, o refino pirometalúrgico permite a redução seletiva do concentrado: as impurezas de fósforo, chumbo e
enxofre são removidas sem que haja redução do óxido
de nióbio. O processo emprega as fases de pelotização
e sinterização do concentrado, e termina no tratamento
pirometalúrgico conduzido no forno elétrico a arco. O
produto final gerado é um concentrado refinado líquido
de elevado teor de nióbio, empregado na produção da
liga ferronióbio por meio do processo de aluminotermia.

Durante os testes em escala-piloto, foram processadas,
aproximadamente, 40 toneladas de concentrado de nióbio e 3,8 toneladas de sínter.

Resultados
O processo de pirometalurgia não deixa de gerar
efluentes sólidos ou líquidos, mas reduz a poluição, pois
o concentrado de pirocloro é fundido em forno termoelétrico, que utiliza o carvão vegetal como combustível.
Além de menos agressivo ao meio ambiente, o processo
é mais econômico, pois emprega apenas um redutor e
pó ou sucata de ferro como insumos.
A capacidade de produção de concentrado da
CBMM foi ampliada de 42.000 t/ano para 75.000 t/ano.
A CBMM tornou-se a primeira empresa de mineração e
metalurgia do mundo a obter a certificação de gestão
ambiental ISO 14001. A parceria entre CBMM e IPT permanece até os dias atuais.

Microestrutura do concentrado de nióbio durante o processo de
refino pirometalúrgico: partículas ricas em fósforo ficam
separadas do concentrado

FICHA TÉCNICA

Novo processo para refino do nióbio
Autor:
João Batista Ferreira Neto
Equipe:
Edmundo Burgos Cruz, João Batista Ferreira
Neto, Omar Ogusuku Alexandrino (IPT); Solon
Tagusagawa (CBMM)

Cliente e fonte financiadora:
Companhia Brasileira de Mineração e
Metalurgia (CBMM)
Período de execução:
1995 a 2005

Área técnica:
Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais
(CTMM)
O lingotamento do ferronióbio produzido com o concentrado de nióbio refinado no IPT
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Cilindros de laminação de
alto desempenho
IPT ajuda siderurgia na fabricação de peças mais eficazes,
resistentes e produtivas
Utilizadas na fabricação de automóveis, eletrodomésticos, móveis e vários outros
produtos presentes no cotidiano, as chapas metálicas são produzidas pela indústria siderúrgica a partir de processos de laminação que utilizam cilindros. O Brasil
produz esses cilindros de laminação tanto para abastecer o seu parque industrial
como para exportar.
A partir da década de 1990, o mercado de cilindros de laminação tornou-se mais austero. O ciclo de vida dos produtos, por exemplo, foi reduzido de 10 a
20 anos para 2 a 5 anos. E as margens operacionais dos fabricantes começaram
a se estreitar muito, sobretudo após um ano do lançamento de um produto. Inovações tornaram-se fundamentais para garantir a competitividade das empresas.
Entre as maiores siderúrgicas brasileiras, a Gerdau conduzia internamente
o aprimoramento de seus cilindros ou comprava tecnologia de terceiros para elevar o patamar de seus produtos. Essa estratégia foi alterada diante dos novos desafios do mercado. A partir do ano 2000, a área de cilindros da empresa passou
a desenvolver suas próprias tecnologias, com o apoio e a estreita colaboração de
universidades e institutos de pesquisa.

Linha de laminação a quente, com, no mínimo, um par de cilindros em cada cadeira. Os cilindros dos desbastadores sofrem danos acelerados pela alta temperatura do material laminado

O desgaste da casca de cilindros de trabalho para laminação a quente. A recuperação da superfície é feita por usinagem
Os cilindros de laminação
desenvolvidos no IPT
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desempenho de um cilindro de laminação de tiras a
quente para as últimas cadeiras do trem de laminação.
O objetivo era desenvolver uma liga que permitisse produzir um cilindro de laminação com desempenho duas
vezes superior ao obtido pelos cilindros até então produzidos pela Gerdau e por seus concorrentes.

Resultados

Laminação de tiras a quente automatizada, em escala-piloto, utilizada para estudo de cilindros

Os lotes-piloto do cilindro foram testados no laminador de tiras a quente da Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN). Os resultados superaram a meta de desempenho e foram apresentados, em outubro de 2009,
no 46º Seminário de Laminação da Associação Brasileira
de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM).
Pedidos de patente de invenção do produto e do
processo foram concedidos em 10 países (Brasil, Alemanha, Áustria, Suécia, Canadá, China, Espanha, EUA, Itália
e Malásia). A patente é de propriedade da Gerdau. O IPT
foi remunerado pela realização do projeto e ainda por
meio de uma taxa de sucesso, calculada a partir dos resultados quantitativos de desempenho aferidos com o
novo produto.
O cilindro desenvolvido no projeto é considerado
o carro-chefe da política de diferenciação da Gerdau.

Os cilindros desenvolvidos apresentam desempenho duas vezes
superior aos dos concorrentes

FICHA TÉCNICA

Centro de excelência
Fruto da parceria com o IPT e com a Escola Politécnica da USP (EPUSP), foi criado, na Gerdau, um programa de pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos
denominado Centro de Desenvolvimento de Cilindros
(CDC). À época, as equipes do IPT e da EPUSP acumulavam amplo conhecimento sobre o desgaste de materiais fundidos, expresso em sólida formação de seus
pesquisadores e expressiva produção científico-tecnológica materializada em projetos de pesquisa e desenvolvimento, teses e dissertações, artigos publicados em
periódicos e apresentações em congressos.
Além da competência técnica dos parceiros, que
perseguem o conceito de excelência, o CDC buscou em
outras instituições capacitações adicionais para atender
às necessidades específicas. A Universidade Federal de
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Uberlândia (UFU) e a Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-Rio), por exemplo, forneceram contribuições nas áreas de desgaste a quente e oxidação,
respectivamente.

O trabalho do IPT
As ações no âmbito do CDC eram organizadas
por meio de projetos coordenados por comissão constituída de colaboradores da Gerdau (gerente e supervisores de Tecnologia) e de pesquisadores do IPT e da
EPUSP, tendo como principal atribuição garantir o atendimento dos objetivos estratégicos do CDC, por meio da
avaliação e seleção de propostas de P&D para a carteira
de projetos.
Dentre as propostas de pesquisa e desenvolvimento avaliadas no CDC, uma referia-se à melhoria no

Cilindros de laminação de alto desempenho
Autor:
Mário Boccalini Júnior

Cliente:
Gerdau

Equipe:
Amilton Sinatora e Roberto Martins de Souza
(EPUSP), Cláudia R. Serantoni (Gerdau); Alzira
V. O. Corrêa, Eduardo Albertin , Edison Roberto
Corrêa e Mário Boccalini Júnior (IPT)

Fontes financiadoras:
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp), Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Área técnica:
Laboratório de Processos Metalúrgicos (LPM),
Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais
(CTMM)

Período de execução:
2000 a 2012
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Um plástico feito a partir da cana
Brasil foi pioneiro na produção de polímero biodegradável produzido
naturalmente por bactérias alimentadas com açúcar ou até com bagaço
Os plásticos convencionais, de origem petroquímica, representam mais de 20 %
do lixo urbano. Dispostos em aterros sanitários, costumam ocupar grandes volumes, por décadas, sem se degradar. Para substituir os plásticos convencionais,
principalmente nas aplicações em que a reciclagem é inviável, desde a década de
1990, pesquisadores buscam desenvolver alternativas de plásticos biodegradáveis, que se deterioram pela ação de microrganismos do solo. Confeccionados
a partir de biomassa, esses plásticos são degradados em um prazo de 6 a 12
meses, enquanto os plásticos derivados de petróleo demoram 40, 50 anos ou até
200 anos, no caso do PET (polietileno tereftalato).
Em uma das primeiras pesquisas, foi utilizado amido na produção do plástico. O polissacarídeo degrada-se, e restam porções menores de material químico
no meio ambiente. Outra iniciativa foi a adição de substâncias fotossensíveis que
ajudariam na decomposição do material na presença da luz solar. No Brasil, a indústria química também apostou em um plástico “verde”, obtido a partir do álcool
etílico. O etanol passa por um processo de desidratação, produz o eteno que, por
meio da sua polimerização, forma o polietileno.

Cana-de-açúcar, a matéria-prima sugerida
pelo IPT para produção de plásticos
biodegradáveis
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A “gordura” da bactéria
Nos anos 1990, o baixo preço da gasolina reduziu
a demanda pelo álcool combustível e provocou uma sobra de açúcar nos estoques das usinas sucroalcooleiras.
Nesse contexto, a Copersucar (Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São
Paulo) procurou o IPT para o desenvolvimento de algum
produto a partir da cana-de-açúcar.
Após um levantamento de oportunidades, o
grupo de pesquisa do Laboratório de Biotecnologia Industrial (LBI) do IPT sugeriu a produção de plásticos biodegradáveis por via biotecnológica, utilizando a cana-de-açúcar como matéria-prima.

Uma experiência inglesa já havia demonstrado
que algumas bactérias produzem um composto com
propriedades parecidas com as do plástico. A ideia dos
pesquisadores do IPT foi alimentar essas bactérias com
açúcar da cana fazendo com que elas acumulassem uma
quantidade significativa do polímero que produzem.
Tendo sido aceita a sugestão, foi elaborada a
proposta para a viabilização do projeto. No IPT, além do
Laboratório de Biotecnologia Industrial (LBI), participou
do projeto o Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas (LPP), que ficou responsável pela
etapa de separação e purificação do plástico. O projeto
contou também com a parceria do Instituto de Ciências
Biomédicas da USP.

Cultura de bactéria produtora de biopolímero
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O trabalho do IPT

FICHA TÉCNICA

A primeira etapa do projeto foi a busca de microrganismos produtores do biopolímero a partir da
cana-de-açúcar. Foram feitos estudos de bioprospecção
depois do isolamento das bactérias. A segunda etapa foi
o cultivo das bactérias em biorreator em condições controladas de oferta de nutrientes.
Depois, foi estudado o processo de purificação,
que consistiu na extração e separação do bioplástico,
além da caracterização do polímero produzido – o poli-hidroxibutirato (PHB).
O processo, então, foi escalonado e transferido
para uma unidade-piloto de produção, instalada nas
dependências da Usina da Pedra, em Serrana, interior do estado de São Paulo. Coube ao IPT a avaliação
do produto – sobretudo quanto à biodegradabilidade
– e uma análise de viabilidade técnica e econômica
do projeto. A produção experimental (cerca de 60 toneladas por ano), ainda com preço bem superior ao
do plástico comum, foi comercializada na Europa, nos
Estados Unidos e no Japão.
Os passos seguintes foram em direção à redução
do custo e ampliação da escala de produção. Um dos caminhos foi a modificação genética dos microrganismos
produtores do biopolímero, que coube ao Instituto de
Ciências Biomédicas da USP.
Avanço significativo deu-se com a obtenção do
biopolímero a partir do hidrolisado de bagaço de cana,
um resíduo da indústria sucroalcooleira.

Produção de plásticos biodegradáveis a partir da cana-de
-açúcar por via biotecnológica
Autores:
Maria Filomena de A. Rodrigues e Silas Derenzo
Equipe:
Alfredo Eduardo Maiorano, Alice Maria de Melo
Ribeiro, Antonio Maria Francisco Luiz Jose Bonomi, Celso Lellis Bueno Netto (coordenador
do projeto de 1992 a 1996), Diogo Ardaillon
Simões, Elda Sabino da Silva, José Geraldo da
Cruz Pradella (coordenador do projeto de 1996
a 1999), José Gregório Cabrera Gomez, Luiziana
Ferreira da Silva, Margaretti Simões de Oliveira,
Maria Filomena de Andrade Rodrigues, Maria
Inês Ré, Marilda Keico Taciro, Marisa Zuccolo,
Régis Norberto Carvalho, Rita de Cássia Paro
Alli, Rosa Mitiko Saito Matsubara, Silas Derenzo, Valter Fontolan e Valter Oliveira

Dois novos ensaios passaram a fazer parte da carteira de
serviços do Laboratório de Biotecnologia Industrial, e muitos novos projetos de pesquisa surgiram a partir dos resultados obtidos e da capacitação das equipes.

Resultados
Dez anos após o início dos estudos, o Brasil passou a ser reconhecido como um dos mais avançados
centros mundiais em pesquisa e desenvolvimento de
bioplásticos. O IPT desenvolveu e entregou ao mercado
um eficiente processo de produção de polímero biodegradável e biocompatível proveniente da cana-de-açúcar. O PHB possui propriedades mecânicas semelhantes
ao polipropileno, é resistente à água e tem boa estabilidade à radiação ultravioleta e barreira à permeabilidade
dos gases. Quanto à biodegradabilidade, ele decompõe-se em uma diversidade de meios, e libera apenas água
e gás carbônico. Em fossas sépticas, a perda da massa
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chega a 90 % em 180 dias e em aterro sanitário perde
50 % da massa em 280 dias.
A tecnologia desenvolvida foi transferida para a
empresa PHB Industrial S/A, dez pedidos de patentes foram depositados e mais de 20 artigos publicados.
O projeto recebeu em 1999 o Prêmio Governador do Estado – IPT 100 anos, concedido pelo Serviço Estadual de Assistência aos Inventores (Sedai). Sob orientação de pesquisadores do projeto, foram formados
mestres e doutores na área.
Com os equipamentos adquiridos, o IPT criou uma
nova área de pesquisa de microencapsulação de ativos.

Áreas técnicas:
Laboratório de Biotecnologia Industrial (LBI) e
Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas (LPP), Núcleo de Bionanomanufatura (Bionano)
Cliente:
Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar,
Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo – Coopersucar
Fontes financiadoras: Coopersucar, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT)
Período de execução:
1992 a 1999

Na página anterior, técnico avalia a produção do polímero no
biorreator. Acima, amostras do plástico biodegradável
submetidas a ensaio de biodegradação
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Tecnologia disponível no dia a dia
Laboratórios móveis impulsionam o crescimento de micro e pequenas
empresas em diversos setores econômicos
Aprimorar processos e melhorar a qualidade dos produtos é um desafio constante para as empresas sobreviverem no mercado competitivo. Porém as micro
e pequenas empresas (MPEs) nem sempre têm capacitação para implementar
benfeitorias e, na maioria das vezes, não dispõem de recursos financeiros tampouco técnicos e tecnológicos. No dia a dia, as MPEs enfrentam toda sorte de
dificuldades e, por vezes, requerem soluções que dependem de especialistas.
Foi depois de uma experiência na Colômbia, em 1997, em que o IPT prestou consultoria a 13 empresas de fundição, que o pesquisador Vicente Nelson Giovanni Mazzarella percebeu o quanto o apoio de um pequeno laboratório de tecnologias poderia impulsionar o desenvolvimento de pequenas e microempresas.
Com o intuito de disponibilizar tecnologia e levar soluções práticas aos
processos produtivos, começou, então, a ser desenvolvido no IPT, a partir de
1997, o Prumo, um projeto de unidades móveis para atendimento a MPEs. As
unidades móveis são veículos adaptados com equipamentos laboratoriais, para a
realização de ensaios físicos e mecânicos em matérias-primas, processos e produtos acabados.

Plásticos

O trabalho do IPT

O projeto idealizado pelo IPT foi desenvolvido
inicialmente com foco na indústria de transformação de
plástico, e contou com a parceria do Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP)
e do Instituto Nacional do Plástico (INP), além do apoio
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo (SDECTI).
Atualmente, é aplicável aos setores de borracha, plástico
e tratamento de superfícies.
O lançamento do projeto ocorreu na feira Brasilplast em março de 1999. Um mês depois, dez empresas
do setor haviam sido atendidas pelas duas primeiras
unidades móveis criadas para o Prumo, com financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp).
Nos anos seguintes, a Fapesp financiou mais oito
unidades móveis, equipadas para atender também aos
setores de tratamento de superfícies, transformação da
borracha, couro e calçados e madeira e móveis. A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) garantiu recursos
para outras três unidades móveis de atendimento aos
setores de confecção, cerâmica e madeira e móveis.

O primeiro contato entre o IPT, por meio do seu
Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena
Empresa (NT-MPE), e a empresa é feito para entender e
verificar se a necessidade que ela apresenta se enquadra no programa. Em caso positivo, a equipe costuma
realizar, sempre que necessário, uma visita de diagnóstico, em que o problema é conhecido em detalhe e é
agendado o atendimento com a unidade móvel. Feitos
por profissionais do Prumo, com amplo conhecimento e
experiência prática na área, os atendimentos compreendem exame e análise de formulações empregadas nos
processos, adequações para melhoria da qualidade e redução de custos, medição e análise das variáveis de processo e sua correlação com as propriedades desejadas
do produto, observação do surgimento de defeitos e sua
relação com as variáveis de operação, análise do estado
dos equipamentos e ferramental, além da observação
do nível de treinamento e experiência dos operadores.
Os profissionais do Prumo interagem com as equipes de
produção das empresas.
Ao fim de cada atendimento, é elaborado um relatório e, posteriormente, é feita uma visita de avaliação das
soluções propostas e implementadas. Essa visita é feita
por equipe contratada, que não pertence ao NT-MPE.

Resultados

Unidade móvel do Prumo.
Na página ao lado, equipe
do projeto em atendimento à
indústria de plásticos
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A partir de 2004, o Prumo tornou-se um programa nacional, com a inclusão das médias empresas e
com financiamento, pela Finep, de 31 unidades móveis,
para atendimento em 13 estados brasileiros. Atualmente, o Prumo está incluído no Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec) e conta com recursos da Finep e do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC). Também faz parte do programa de apoio
tecnológico às micro, pequenas e médias empresas, do
Governo do Estado de São Paulo, sob responsabilidade
da SDECTI.
Pelo trabalho do Prumo em indústrias de transformação da borracha, o IPT foi agraciado por dois anos
consecutivos (2014 e 2015) com o Prêmio Top Rubber
– Maiores e Melhores, promovido pela revista especializada Borracha Atual.
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Fluxograma da operação do Prumo

As avaliações feitas em empresas de diferentes
segmentos atendidas pelo Prumo no estado de São Paulo, entre 2011 e 2015, apontaram significativos resultados sociais (geração de renda e postos de trabalho e melhoria da qualidade de produtos nacionais), econômicos
(ampliação de mercados, aumento da competitividade,
do faturamento e das oportunidades de exportação) e
ambientais (processos industriais e produtos em conformidade com normas).
Entre abril e junho de 2017, foram realizadas visitas presenciais a 56 empresas do setor de transformação de plástico e borracha, dentre as 97 atendidas pelo
Prumo em 2016, para avaliação de resultados.
Nessas visitas, feitas por empresa terceirizada,
devidamente licitada, 71,4 % dos entrevistados informaram aumento de qualidade dos bens produzidos; 53,6 %
falaram em aumento de produtividade; 46,4 % apontaram redução dos custos unitários de produção; 44,6 %
disseram ter havido desenvolvimento de novas formulações; 32,1 % informaram aumento de faturamento;
42,9 % indicaram a conquista de novos clientes; 37,5 %
disseram ter havido investimento na produção, e 90 %
afirmaram que as medidas implementadas pelo Prumo
produziram o resultado esperado.
O Prumo estimula as micro, pequenas e médias
empresas à inovação – a implementação prática das soluções propostas acaba comprovando a importância da
tecnologia para aumentar a competitividade dessas empresas no mercado global.

Além do setor de plásticos, o Prumo atendeu à indústria de
transformação da borracha e induziu a fabricação de solados de
maior qualidade
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As seringas produzidas pela empresa Hammer depois do
atendimento do Prumo: bolhas e manchas foram eliminadas
quando os funcionários aprenderam a trabalhar com
o polímero nas condições adequadas
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Projeto de unidades móveis de atendimento tecnológico às micro e
pequenas empresas – Prumo
Autores:
Mari Tomita Kayatayama e Vicente Nelson
Giovanni Mazzarella (in memoriam)
Equipe:
Agripino Hescheles, Alberto Correia da Silva,
Alessandro Ramos Carloni, Aluisio Savio Nieto
Losano, Anderson Fonseca Pinto, André Luiz
de Souza, Antonio Carlos de Camargo, Antonio Telles de Mello Neto, Armenio Pinto, Bolivar Eugênio de Souza, Brasil Santiago da Silva,
Carla Alessandra Kimura, Carlos Celso Cardoso,
Cleiton dos Santos Marcos, Conceição Aparecida Laruccia, Douglas Martins da Silva, Douglas
Santos Silva, Eduardo de Almeida Silva, Edson
Dias Furtado, Edvaldo Lopes, Elaine Vieira Fazza, Eliseu Henrique da Silva, Emerson Merighi,
Eraldo Maluf, Fernanda Maneo Peixoto, Fernando Roberto A. Barcelos, Fernando Souza Pilon,
Flávio Francisco dos Santos, Gerson Lipolis Filgueiras, Gicelma de Lima e Silva, Heberson José
Warga, Henrique Jun Muramatsu Seguchi, Hérico Tavares da Silva, Hugo Leonardo Ribeiro, Inácio Edgar Lima Machado, Jean Vicente Ferrari,
João Barbosa da Silva, Jorge Luis Marques Garcia, José Renato Cassinelli, Julio Cesar Pestana,
Karina Uru Oshio, Kleber de Jesus de Oliveira,
Luciano Juliani, Luis Carlos Faleiros Freitas, Luis
Emílio Covre, Luiz Carlos da Silva, Maciel José da
Silva, Marcio Bispo de Almeida, Marco Antonio
de Lima, Maria Aparecida de Carra, Maria do
Carmo Zorzenon Simi, Mariana Lindo, Mauricio

Todos os detalhes sobre
os tecidos
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Manuais ajudam na elaboração de especificações técnicas de produtos
têxteis da área médica e de uniformes escolares

Ferreira dos Santos, Mauro Torres de Carvalho, Nelson Rodrigues da Gama, Neusa Maria
Vaz, Renato dos Santos, Renato Fuzzel, Richard
Pahl, Ricardo Bertochi Figueiredo, Roberto Garcia, Rogério Bezubka, Selma Barbosa Jaconis,
Sergio Jose de Souza, Sérgio Roberto Montoro, Silas Derenzo, Silas de Souza Brito, Simone
Carvalho L. Fraga, Sinhitiro Saka, Thais Cristina
Guirau, Valeria de Oliveira, Vinicius Dantas Cortez, Wagner Aldeia, William Klumpp e Zehbour
Panossian
Áreas técnicas:
Núcleo de Atendimento à Micro e Pequena Empresa (NT-MPE), Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais (CTMM), Centro de Tecnologia
de Recursos Florestais (CT-Floresta), Centro de
Tecnologia de Obras de Infraestrutura (CT-Obras)
e Centro de Química e Manufaturados (CQuim)
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Embora presentes cotidianamente em nossa vida, os produtos têxteis são resultado de tecnologias nada triviais, e suas aplicações são as mais diversas: além do
vestuário usual e dos produtos de cama e mesa, há tecidos desenvolvidos para
atender aos segmentos médico, automotivo, de engenharia civil e geotécnica, entre outros. Cada aplicação exige características construtivas e propriedades de
desempenho específicas.
Para que os consumidores tenham assegurada a qualidade e o bom desempenho dos têxteis no uso pretendido, é essencial que essas características e
propriedades sejam bem definidas.
Nesse contexto, destacam-se as especificações técnicas, documentos que
explicitam um conjunto de requisitos a que um material ou produto deve atender. Elaborar uma especificação técnica para um produto têxtil é uma tarefa complexa, que exige amplo conhecimento das tecnologias de produção, dos métodos
para avaliação do material e das necessidades do usuário final.

Fontes financiadoras:
Fapesp, Finep, MCTIC, SDECTI e Sebrae-SP
Período de execução:
desde 1999

Ensaio de solidez ao suor em
amostras de tecido de uniforme
escolar para avaliação de
alteração de cor
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Especificações têxteis
Frequentemente, o Laboratório de Tecnologia
Têxtil (LTT) do IPT é contatado para realização de ensaios
em produtos têxteis visando o cumprimento de exigências para compras públicas e privadas.
Quando uma especificação técnica não está bem
elaborada, tanto os fabricantes têm dificuldades no desenvolvimento e na produção de produtos que atendam
a requisitos mínimos de qualidade, quanto as empresas
e órgãos licitantes têm na aquisição de produtos compatíveis com as suas necessidades.
Com a percepção dessas dificuldades, o Laboratório decidiu desenvolver um material bibliográfico
de acesso público, que trouxesse diretrizes gerais para
elaboração de uma especificação técnica de têxteis, com
sugestões de requisitos e de métodos de ensaios baseados em normas nacionais vigentes.

O trabalho do IPT
Ao considerar as áreas em que seu trabalho poderia ser aprofundado e o impacto social a ser obtido,

a equipe do LTT selecionou duas categorias de produtos têxteis para o projeto: uniformes escolares e tecidos
odonto-médico-hospitalares.
Inicialmente foi realizado um levantamento das
normas de especificação nacionais vigentes. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) contribuiu
bastante no processo.
No caso dos uniformes escolares, entre outros
aspectos, foram analisados a durabilidade, a segurança e o conforto que oferecem. O LTT conseguiu reunir
métodos e parâmetros para avaliar a solidez da cor (a
fricção, suor, lavagem e ferro), resistência à tração e ao
estouro, esgarçamento da costura, alteração dimensional, formação de piling, resistência ao arrancamento de
botões e tamanhos das peças.
No que se refere ao conforto, na falta de normas
técnicas específicas, o Laboratório usou sua experiência
para classificar os tecidos adequados a cada atividade.
Na área médica, o LTT pesquisou e avaliou os requisitos conforme o uso do produto têxtil, que é bastante variável: fios de sutura, vestuário hospitalar, algodão hidrófilo, gaze, compressa de gaze, entre outros. A
maioria dos produtos têxteis médicos necessita de este-

rilização e deve ser de natureza não cancerígena e antialérgica. As várias aplicações dos materiais exigem que
eles apresentem características físico-químicas bastante
específicas. Propriedades como biocompatibilidade, alta
resistência a ácidos, álcalis e microrganismos, boa estabilidade dimensional, flexibilidade, ausência de contaminação e impurezas, absorção ou repelência a líquidos,
permeabilidade ao ar e ao vapor de água são geralmente
desejáveis.
O LTT sistematizou as especificações para cada
item e indicou os requisitos mínimos, as tolerâncias
(quando aplicáveis) e os respectivos métodos de ensaio.
Finalmente, foram estruturados modelos de manual com diretrizes gerais para especificação técnica de
têxteis para uniformes escolares e para aplicação odonto-médico-hospitalar.

Resultados
Em março de 2017, foi lançado o Manual de especificações técnicas para uniformes escolares. E no início de
2018, o Manual de especificações técnicas para produtos
têxteis odonto-médico-hospitalares.
O primeiro já obteve boa repercussão na mídia e
entre fabricantes, fornecedores, empresas e órgãos do
governo. Logo após o lançamento do manual para uniformes escolares, o IPT recebeu solicitações de fabricantes para realizar ensaios indicados na publicação. Uma
empresa contratou os ensaios de conforto, inéditos ainda nas especificações de uniformes.
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo também solicitou a verificação da conformidade de
kits de uniformes adquiridos pelo município. E, na Feira
Tecnotêxtil Brasil, foi feita uma palestra sobre especificações técnicas para uniformes.

FICHA TÉCNICA

Especificações de têxteis
Autora:
Rayana Santiago de Queiroz
Equipe:
Daniela Aparecida dos Santos, Fernando
Soares de Lima, Gabriele Paula de Oliveira,
Patrícia Muniz dos Santos Silva, Rayana Santiago de Queiroz e Rosana Rodrigues de Almeida Nadal
Área técnica:
Laboratório de Tecnologia Têxtil (LTT), Centro de Química e Manufaturados (CQuiM)
Fontes financiadoras:
IPT e FIPT

Na página ao lado, ensaio de tração para testar resistência e
alongamento dos tecidos; e as texturas utilizadas em curativos
cirúrgicos, que passam por testes de hidrofilidade, entre outros.
Nesta página, o Manual de especificações têxteis para
uniformes escolares, desenvolvido pelo IPT
74

Período de execução:
2013 a 2016
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IPT estuda e valida uso de fibra de carbono pela indústria aeronáutica

15

INDÚSTRIA

Avanços para a fabricação de
aviões mais leves
Um dos desafios tecnológicos para o setor aeronáutico é diminuir o peso e o
custo de fabricação dos aviões. A utilização de fibra de carbono em substituição ao alumínio tem contribuído muito para que esses objetivos sejam atingidos.
Mas são múltiplas as variáveis a serem consideradas nos projetos: o número de
camadas, a orientação da laminação e o comprimento dos tapes laminados, por
exemplo.
Os testes requerem critérios adequados, diferentes dos que são aplicados
a estruturas metálicas, e, para validar as simulações, é recomendado construir
peças em escala real e realizar ensaios como se a estrutura fosse de fato ser
incorporada a uma aeronave.

Um laboratório específico
Terceira maior fabricante mundial de aviões, a Embraer S.A. decidiu contar
com uma infraestrutura para pesquisa e desenvolvimento de projetos que se
assemelhasse ao ambiente de fabricação, inclusive com equipamentos de produção seriada. E foi para atender essa demanda que o IPT criou seu Laboratório de
Estruturas Leves (LEL).
O novo centro de pesquisa contempla todo o ciclo de desenvolvimento
de produtos (projeto, análise e simulação, prototipagem, ensaios, manufatura,
manutenção) voltados não só à aeronáutica como a outros setores industriais.

Superfícies de controle (leme e elevador)
Barbatana dorsal, boom de cauda, carenagem
de ponta e carenagens de borda de fuga
O equipamento de laminação automática de tapes (ATL), no Laboratório de Estruturas Leves, do IPT

Cauda horizontal
Cauda vertical

Esboço de um estabilizador
horizontal de jato de pequeno
porte
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Um dos primeiros estudos realizados no LEL, tendo a Embraer como parceira, referiu-se ao revestimento
(superior e inferior), em fibra de carbono, de estabilizadores horizontais de jatos de pequeno porte.

de fadiga correspondente a duas vidas operacionais. Os
dados dos ensaios foram comparados aos de simulação.
A análise desses dados contou com a participação do
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O trabalho do IPT

Resultados

O IPT participou da validação de uma nova metodologia de projeto e análise, associada à tecnologia de
laminação automática de tapes Automated Tape Laying
(ATL) na manufatura de revestimentos do estabilizador
horizontal de jatos de pequeno porte. Essa validação foi
essencial para permitir o uso da tecnologia, com a garantia de segurança das aeronaves.
O processo de validação foi iniciado com o projeto de um protótipo, elaborado a partir dos dados de desempenho conhecidos. A estrutura foi então fabricada
e passou por três ensaios. O primeiro deles foi o ensaio
estático de carga limite, que considerou o carregamento
máximo previsto durante um voo. Depois foi feito o ensaio estático de carga última, que considera 150 % do
carregamento máximo previsto. Por fim, foi feito o ensaio

Com resultados positivos da comparação entre
ensaios e simulação, a metodologia foi validada. Ela permite obter melhor proveito de equipamentos de alto
custo adquiridos para a fabricação de componentes de
baixa curvatura em fibra de carbono, como revestimentos de superfícies aerodinâmicas, ou seja, asas e superfícies de controle.
Fora isso, o projeto comprovou a capacidade do
Laboratório de Estruturas Leves no atendimento às demandas da indústria aeronáutica. Os equipamentos do
LEL são de produção, mas com o foco em pesquisa. A estrutura permite que sejam desenvolvidas inovações sem
que as empresas precisem interromper sua produção.

PRODUTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS
MELLO, W. L. N.; ALMEIDA, S. F. M.; RESENDE,
H. B. Design, manufacturing and testing of a
horizontal stabilizer in composite material. In:
BRAZILIAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIAL, 3., 2016, Gramado. Proceedings...
Porto Alegre: UFRGS, 2016. p. 1-8.
RESENDE, H. B. Avanço no projeto de estabilizadores horizontais em fibra de carbono para
jatos de pequeno porte. In: CONFERÊNCIA
ANPEI DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 15., 2015,
Recife/PE. Palestra apresentada... São Paulo:
ANPEI, 2015.

Na tela, técnica do IPT acompanha a laminação automática
de tapes. Abaixo: revestimento do estabilizador gerado em CAD
FICHA TÉCNICA

Projeto avançado de estabilizadores horizontais em compósitos de fibra
de carbono para jatos de pequeno porte
Autor:
Hugo Borelli Resende
Equipe:
Alex Camilli Bottene, Emerson Valvazori dos
Reis, Mucio Sormani de Melo, Newton Rodrigo
Simões, Tatiane Cristine Antônio, Wellington
Lombardo Nunes de Mello (IPT); Amauri Gavazzi, Claudiano Sales de Araújo, Daniel Araujo
de Alvarenga, Erich Robert Schaay, Jose Maria
Fernandes, Luciana Selmi Marques, Marcio Sanglard Torres, Marlet Takeshi Inoue, Vinicius Ribeiro da Silva (Embraer); Sergio Frascino M. de
Almeida (ITA)
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Área técnica:
Laboratório de Estruturas Leves (LEL), Núcleo
de Estruturas Leves
Cliente:
Embraer S.A.
Fontes financiadoras:
BNDES, Fapesp e Embraer
Período de execução:
2013 a 2015
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No Laboratório de Biotecnologia
Industrial, pesquisadora avalia a
produção de biotensoativos a partir
de resíduos de sementes oleaginosas
80

Cosméticos à base de resíduos
Com a ajuda do IPT, Natura poderá utilizar como insumo a própria matéria
orgânica que resta da sua produção
A destinação dos resíduos agroindustriais e seu impacto ambiental são motivos
de preocupação no Brasil. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, de 2011, destaca a importância da redução da fração orgânica encaminhada aos aterros sanitários. Em atenção às recomendações, estudos científicos da composição desses
resíduos têm sido aprofundados para possibilitar sua utilização como matéria-prima. Um dos focos dos pesquisadores está nos biotensoativos, que, produzidos a partir da ação de microrganismos, representam alternativa aos surfactantes de origem sintética, em geral, derivados do petróleo.
As substâncias tensoativas, por suas propriedades de emulsificação, espumação, detergência, umectação, dispersão ou solubilização, são largamente
utilizadas na fabricação de cosméticos e produtos de limpeza e higiene pessoal.

Biodegradáveis e menos nocivos ao meio ambiente que os tensoativos convencionais, produzidos quimicamente, os biotensoativos podem ser obtidos a partir
de diferentes substratos como óleos vegetais, açúcares, glicerol ou hidrocarbonetos. O sucesso da inserção desses materiais no mercado, no entanto, depende do
desenvolvimento de processos mais baratos e do uso de materiais renováveis e
de baixo custo. Nesse sentido, os resíduos agroindustriais revelam-se uma opção.

Substratos da Amazônia
Desde 2004, o Laboratório de Biotecnologia Industrial (LBI) do IPT avaliava,
junto com a Natura Cosméticos, a possibilidade de desenvolvimento de projetos
relacionados à produção de biotensoativos por rota biotecnológica. A empresa pretendia transformar em insumo os resíduos de sua extração de óleos de
sementes naturais da Amazônia. Esses resíduos eram destinados à adubação e
aterro. Sendo aproveitados, a empresa passaria a encerrar sua cadeia produtiva
com elevado grau de sustentabilidade e ainda agregaria o conceito de uso integral de matéria-prima vegetal. Em 2013, com o incentivo da Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), foi firmada a parceria.

O ensaio de segurança in vitro do biotensoativo; e a cromatografia,
para indentificação do biotensoativo
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O IPT avaliou o potencial de nove linhagens de
microrganismos para produção de biotensoativos a partir de quatro resíduos de sementes oleaginosas fornecidos pela Natura. Todas as combinações de resíduos e
microrganismos foram exitosas, e foi eleita uma para o
desenvolvimento do processo biotecnológico em biorreatores. Nos ensaios de desempenho do produto, realizados pela Natura, foram obtidos resultados compatíveis
aos obtidos com tensoativos químicos. Os biotensoativos também apresentaram estabilidade em relação à
variação de pH, de salinidade e de temperatura.

Resultados
O projeto resultou em um depósito de pedido
de patente no INPI. E o IPT foi premiado em 2015 pela
Natura na categoria Tecnologia do iQLICAR, o programa
que reconhece os parceiros de inovação da empresa.
Natura e IPT agora buscam um laboratório
para absorver a tecnologia e produzir o biotensoativo.
A Natura será apenas a usuária da matéria-prima.

Uma análise de custo para
produção de químicos por
via biotecnológica
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O trabalho do IPT

Laboratórios do IPT integram conhecimentos para avaliar a viabilidade de
produção de intermediários a partir da cana-de-açúcar
O preço do petróleo e a preocupação com o meio ambiente têm levado governos e empresas a investimentos em fontes alternativas de energia, como a
biomassa. No Brasil, os caldos, óleos, bagaços, folhas, resíduos de processamento de vegetais – sobretudo da cana-de-açúcar – representam a segunda maior
fonte de energia elétrica, de acordo com o Ministério das Minas e Energia. E
aumentam as pesquisas para o aproveitamento total da matéria orgânica não
só para a produção de biocombustíveis, como também para produtos químicos
e biomateriais.
Atenta a essas pesquisas, a Elekeiroz, empresa nacional no setor químico,
ficou interessada em produzir intermediários químicos – o biobutanol ou o ácido biofumárico – a partir de uma fonte de carbono ambientalmente sustentável,
como a cana-de-açúcar. A empresa já comercializava esses dois produtos pro-

FICHA TÉCNICA

Prospecção de microrganismos capazes de produzir biotensoativo a
partir de resíduos agroindustriais
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Autoras:
Patrícia Léo, Maria Filomena de Andrade Rodrigues e Noemi Jacques Vieira

Área técnica:
Laboratório de Biotecnologia Industrial (LBI),
Núcleo de Bionanomanufatura (Bionano)

Equipe:
Alfredo Eduardo Maiorano, Aline Cristina Gonçalves, Antonio Fernando Montemor, Caroline
Mattos Mello, Débora do Carmo Linhares, Eliza
Mami Ota, Giselle Mourão Brito, Isaura Marcolin, Maria Filomena de Andrade Rodrigues, Patricia Léo, Renato de Jesus Andrade, Rita de Cássia Paro Alli, Rosa Mitiko Saito Matsubara, Thais
de Melo Pereira e Valter de Oliveira (IPT); Cintia
Rosa Ferrari, Gabriela Da Silva Bicalho e Noemi
Jacques Vieira (Natura)

Cliente:
Natura
Fonte financiadora:
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii)
Período de execução:
2013 a 2015

Desempenho técnico e produtividade
no biorreator foram alguns dos
aspectos avaliados na produção
biotecnológica de intermediários
químicos
83

venientes de matéria-prima petroquímica e há décadas
perseguia a ideia de inovar no processo produtivo apostando na biotecnologia.

fonte de carbono em produto e a produtividade do produto, identificar tendências e projetar cenários futuros.
A partir das projeções de desempenho, a equipe
do IPT estimou os custos unitários dos produtos fabricados a partir da nova tecnologia, em diferentes cenários
pelos dez anos seguintes. Os resultados foram obtidos
por meio de simulações computacionais e expressos em
termos probabilísticos. Os custos unitários estimados
foram comparados aos dos produtos baseados em petróleo nos mesmos cenários futuros.

O custo da sustentabilidade
Para avaliar a possibilidade de produção dos químicos a partir da cana-de-açúcar, a Elekeiroz contatou o
Laboratório de Biotecnologia Industrial (LBI), do IPT, e solicitou um estudo do custo das novas tecnologias, além
de suporte para a escolha do intermediário químico.
O IPT teria que analisar o desempenho técnico
do produto e projetar sua evolução. Essas projeções são
necessárias, pois novas tecnologias geralmente não são
competitivas em sua etapa inicial e só competem com
tecnologias maduras quando há investimentos adicionais em pesquisa e desenvolvimento.

Resultados
Ao serem comparados os custos fixos de investimento e os custos operacionais dos processos para
cada um dos intermediários químicos, o ácido fumárico
mostrou-se mais vantajoso quando comparado ao biobutanol, em determinado conjunto de valores: preço de
matéria-prima, produtividade do produto e fator de conversão substrato em produto.
O ácido fumárico produzido com a nova tecnologia apresentou custos superiores aos do produto de
origem petroquímica. No entanto, foi considerado que a
melhoria do processo e a obtenção de novas linhagens
de microrganismos ao longo do tempo possibilitariam a

O trabalho do IPT
Inicialmente, o IPT fez o levantamento da literatura técnica sobre as tecnologias relacionadas e elaborou
fluxogramas de processo de produção de biobutanol e
ácido fumárico. O objetivo era analisar a evolução de desempenhos técnicos, tais como o fator de conversão da
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Autores:
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S-116

Biorreator em modo contínuo

O fluxograma do processo de
produção do intermediário
químico biofumárico

Essa foi, então, uma inovação para a empresa.
O sucesso do projeto aconteceu, em grande parte, graças à integração entre os pesquisadores do LBI
com a então denominada Gerência de Gestão tecnológica (GGT), do IPT, atualmente Coordenadoria de Planejamento e Negócios (CPN).
O LBI contribuiu com o conhecimento técnico sobre as tecnologias em questão, e a GGT/CPN introduziu
as metodologias de prospecção e avaliação de tecnologia utilizando a simulação computacional. Essa metodologia tem sido bastante empregada nas tomadas de
decisão de projetos biotecnológicos.

H2SO4

P-2 / ST-101
Meio de cultura

diminuição dos custos de produção, tornando-o competitivo no mercado de intermediários.
A partir do estudo, a Elekeiroz optou pelo desenvolvimento do processo de produção de ácido biofumárico por via biotecnológica. Em 18 meses, o LBI desenvolveu o processo de produção em biorreatores e elaborou
um protocolo do processo de produção do ácido fumárico com emprego de sacarose como fonte de carbono.
A Elekeiroz não conhecia as metodologias empregadas pela equipe do IPT para a realização do estudo, particularmente a construção de cenários e a codificação de probabilidade subjetiva.

Análise de custo de produção de intermediários químicos por
via biotecnológica

Ar

VHP

Diagrama simplificado com as
principais variáveis que influenciam o
custo de produção dos intermediários
químicos
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Transferência de tecnologia de
fabricação de superímãs
Com apoio da Finep, IPT e IFUSP contribuem para a primeira produção
comercial de ímãs de terras raras no Brasil
Os metais de terras raras – 17 elementos químicos – servem de matéria-prima essencial para itens de alta tecnologia, entre eles a produção de ímãs
extremamente sofisticados e eficientes. Esses “superímãs” são os de neodímio
(formados basicamente por uma mistura de três minérios: neodímio, ferro e
boro) e os de samário-cobalto. Ambos têm uma capacidade de magnetização
muito maior que os ímãs comuns, cerâmicos, feitos de ferrite de bário.
Para se ter ideia do poder dos superímãs, basta comparar uma de suas
propriedades, o produto energético, que diz respeito à força magnética e é medido em megagauss-oersteds (MGOe): enquanto um ímã de ferrite tem 4,3 MGOe,
o de samário-cobalto tem 20 MGOe e o de neodímio-ferro-boro 35 MGOe.
No início da década de 1980, o mercado mundial de ímãs estava em efervescência, pois pesquisadores da siderúrgica japonesa Sumitomo Metals e da
General Motors haviam patenteado, quase simultaneamente, dois processos de

fabricação de ímãs muito fortes e potencialmente de baixo custo, baseados em
ligas que contêm ferro, boro e neodímio.
Em 1992, o mercado mundial de ímãs de terras raras era estimado em
500 milhões de dólares. Naquele ano, foram consumidas 2.350 toneladas dos
superímãs. O mercado brasileiro era estimado em US$ 5 milhões anuais. As projeções para 2002 eram de que a demanda seria de 14 mil toneladas, o que totalizava US$ 2,8 bilhões, com uma taxa de crescimento de 8,3 % ao ano para os
ímãs de samário-cobalto e 24 % para os de neodímio-ferro-boro.
O IPT na época já tinha uma longa tradição de trabalho com materiais
magnéticos. Nos anos 1950, havia produzido ímãs de alnico (uma liga ferro-alumínio-níquel-cobalto) para o Hospital das Clínicas e estava produzindo toneladas
por ano de ligas ferro-níquel de altíssima permeabilidade magnética para uso em
instrumentação das indústrias petroquímicas.
Quando surgiu a notícia do novo material magnético baseado no composto neodímio-ferro-boro (Nd2Fe14B), o professor Frank Missell, do Instituto
de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP), anteviu a oportunidade de juntar
sua competência na física do magnetismo com a competência do IPT em metalurgia. Um projeto conjunto foi, então, conduzido com apoio da Finep, marcando
o ingresso do IPT no tema, em 1985. No ano seguinte, foi apresentado o primeiro
trabalho científico do projeto. Dezenas de outros estudos foram feitos nos anos
seguintes.

Demanda e oportunidade

Microestrutura de ímã de
samário-cobalto
86

No início dos anos 1990, o mercado brasileiro já consumia ímãs de terras
raras, mas ainda não os ímãs de neodímio, apenas os de samário-cobalto, criados nos anos 1970. Umas das grandes consumidoras na época era a paulista
Balanças Marte, fabricante de balanças eletrônicas, que usava ímãs de samário-cobalto no coração do sistema de sensoriamento de peso.
A empresa paulistana Eriez era a única produtora de ímãs de alnico no
Brasil e a maior fabricante de ímãs cerâmicos de ferrite de bário, cujo mercado
nacional era da ordem de 3 mil toneladas anuais. Ao perceber a demanda por
produtos de maior intensidade magnética, a empresa decidiu produzir os ímãs
de terras raras.
Na ocasião, outras empresas e institutos de pesquisas também tiveram o
interesse despertado pelos superímãs: as reservas brasileiras de areia monazítica, que contém os elementos de terras raras, estavam sendo exploradas pela
estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB), instalada em Buena, no município de
São Francisco de Itabapoana (RJ). A tecnologia de separação dos elementos de
terras raras, inicialmente desenvolvida pela Nuclebrás Monazita (Nuclemon), havia sido aperfeiçoada por tecnologia importada do Japão e planejava-se produzir
100 toneladas anuais de óxido de neodímio.
O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) estava desenvolvendo a tecnologia de redução dos sais de elementos de terras raras a seus
metais. Havia, portanto, a expectativa de que a cadeia produtiva dos ímãs pode87

ria ser constituída integralmente no Brasil. Outros grupos de pesquisa também
investigavam a produção de ímãs na Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e no Ipen.
Em junho de 1993, com o apoio de Reinaldo Bomtempo, diretor industrial
da Eriez, foi estabelecido um contrato de transferência de tecnologia entre a
empresa, o IPT e o Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP). Com
a tecnologia, a Eriez tornou-se a primeira empresa a produzir comercialmente no
Brasil os superímãs de terras raras.

Etapas de produção dos imãs

O trabalho do IPT
O projeto em conjunto com a Eriez teve início
com a transferência de tecnologia para produção de
ímãs de samário-cobalto. Enquanto a cadeia produtiva
não se completava, utilizava-se matéria-prima (ligas de
samário-cobalto) importada.
A produção do ímã de samário-cobalto é obtida
em cinco etapas. A primeira é a moagem de uma mistura de duas ligas de samário-cobalto de composição
química ligeiramente diferente. O acerto da proporção
dependia do teor de oxigênio resultante da moagem.
Objetivava-se chegar a partículas com dimensões da ordem de 5 µM. Cada partícula deve ser um monocristal.
A segunda etapa é a de orientação dos cristais.
As partículas soltas são colocadas em um recipiente de
plástico e submetidas a um campo magnético, de tal forma que os cristais se orientam na direção do campo. A
qualidade do ímã depende do quão paralelamente se
consegue orientar as partículas.
O terceiro passo é a compactação realizada por
pressão externa. Com essa operação, obtém-se “tijolos”
com alguma resistência mecânica.
O quarto passo é a colocação do material no forno de sinterização, submetendo-o a temperaturas superiores a 1.000 °C, mas abaixo do ponto de fusão. As
partículas soldam-se, mas não se fundem. O ímã é desmagnetizado por ter passado por temperatura elevada,
no entanto, os cristais continuam alinhados.
A última parte do processo consiste em magnetizar o ímã. A magnetização é feita colocando-o em um
campo magnético muito intenso, cerca de 300 mil vezes
mais forte que o da Terra.
Com o financiamento da Finep, as atividades de
desenvolvimento dos ímãs eram verdadeiramente interinstitucionais: as ligas Nd-Fe-B eram fundidas no IFUSP,
moídas no IPT, compactadas em prensa isostática no IPT,
e sinterizadas no IFUSP. A caracterização magnética era
feita tanto na USP (para os ímãs menores) quanto no IPT
e a caracterização metalográfica era feita no IPT.

por meio de um contrato de risco, em que a Eriez pagou
royalties variáveis de 0,5 % a 1,5 %, com base nos níveis
de qualidade alcançados na produção dos ímãs. Durante dois anos, as equipes do IPT e do IFUSP participaram
semanalmente do acompanhamento dos resultados,
em reuniões com a equipe da empresa. A expectativa
era de que, uma vez dominada a tecnologia de fabricação dos ímãs de samário-cobalto, uma nova etapa seria
conduzida para produzir ímãs de neodímio-ferro–boro.
Entretanto, a vigência do contrato encerrou-se em março de 1995.
As expectativas foram frustradas em razão de
uma grande mudança no cenário internacional. Desde os anos 1980, a China havia adotado uma política
agressiva em relação à exploração e produção de terras
raras. Detentor das maiores reservas mundiais desses
elementos, o país fez grandes investimentos na pesquisa de todas as etapas do processo produtivo e incentivou a formação de centenas de pequenas empresas.
Vários laboratórios acadêmicos transformaram-se em
empresas. Com uma política de baixos preços, nos anos
1990, a China dominava totalmente o mercado mundial
de terras raras. Naquele contexto, foi impossível para a
Eriez enfrentar essa concorrência.
A redução dos preços das terras raras imposta
pelos chineses levou à perda de interesse da INB por

Resultados
Na página ao lado, domínios
magnéticos em ímã de
neodímio ferro boro
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A transferência de tecnologia entre a Eriez, o
IFUSP, o IPT e a Finep, que financiou o projeto, deu-se
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Apoio tecnológico à exportação
Progex favorece a inserção de empresas brasileiras nos
mercados internacionais
O Brasil tem feito esforços para aumentar sua participação no mercado internacional por meio das exportações. Para tanto, busca agregar valor aos produtos
exportados. Porém, o protecionismo dos grandes blocos econômicos dificulta
a entrada de produtos importados em seus países, por meio de políticas e barreiras, especificamente as não tarifárias. Exigências cada vez mais complexas e
sofisticadas são feitas com a finalidade de barrar as importações.
Micro, pequenas e médias empresas brasileiras enfrentam de forma ainda mais efetiva as dificuldades na exportação, pois têm que ser bem mais competitivas e atender aos requisitos técnicos dos países importadores. Em geral,
não contam com recursos humanos e conhecimento para providenciar as adequações técnicas necessárias.
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esses materiais, no final dos anos 1990. Em decorrência, vários grupos de pesquisa das aplicações das terras
raras (IPT, IFUSP, EPUSP, UFSC, Cetem, CDTN, UFSCar,
Ipen, UFPe, IQUSP-RP) também gradualmente reduziram a atenção dada ao tema. Como exemplo, o grupo
de pesquisas IPT-EPUSP especializado em materiais
magnéticos passou a dedicar-se aos aços para fins eletromagnéticos, cujo mercado no Brasil era de 500 mil
toneladas anuais em 2010. A partir de 2012, depois de
uma bolha de preços altos, ressurgiu o interesse econômico e acadêmico pelas terras raras, agora com base
em minerações privadas.
A Eriez chegou a produzir 10 toneladas anuais de
ímãs de terras raras até 1995, quando suas atividades
foram encerradas por não suportarem a concorrência
do mercado internacional.
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Para aumentar exportações,
empresas brasileiras buscam
aprimoramento
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Novo aliado

O trabalho do IPT

Atento a essas questões, em um momento em
que o Brasil precisou ampliar o volume e a base de suas
exportações para equilibrar a balança comercial, o IPT
desenvolveu, em parceria com o Sebrae-SP, um programa de apoio tecnológico à exportação, com o objetivo
de fortalecer as micro e pequenas empresas paulistas
e ajudá-las a participar de mercados no exterior. Esse
programa, denominado Progex, foi lançado em 1999,
com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São
Paulo (SDECTI).
Basicamente, o programa ajuda as empresas na
adequação de seus produtos para que atendam às exigências técnicas de determinado mercado externo. Isso
pode resultar no atendimento a requisitos de normas
técnicas internacionais, na adequação de embalagens,
em redução de custos, na conquista de certificações internacionais, entre outros avanços.

As atividades do Progex podem ser divididas em
duas fases: a primeira é um diagnóstico técnico do produto a ser exportado; a segunda é a sua adequação. Na
primeira fase, a equipe do IPT pesquisa normas, diretivas e regulamentos técnicos internacionais aplicáveis
ao produto; e realiza ensaios laboratoriais considerados
críticos, sugerindo melhorias para as não conformidades apresentadas. Na segunda fase, após sanar as não
conformidades apresentadas na fase anterior, são realizados os demais ensaios necessários e eliminadas eventuais não conformidades restantes.
O trabalho requer forte integração das áreas técnicas do IPT junto às empresas e termina com a elaboração de um relatório técnico atestando a conformidade
do produto em relação às normas técnicas pertinentes.
Em menos de dois anos de atividades, o Progex
passou a atuar em âmbito nacional, tendo sido encampado, em dezembro de 2000, pelo Ministério da Ciência,
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Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços (MDIC). No Progex Nacional passaram a ser
atendidas também as médias empresas.
De 2001 a 2003, dez instituições foram treinadas
pelo IPT para operar o Progex em seus respectivos estados.

Resultados
Desde 2005, em acordo de cooperação com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e com a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo
(Facesp), o IPT participa de seminários e workshops relacionados à exportação. E, no Prêmio Exporta São Paulo,

da ACSP, foi incluída a categoria Progex, para destacar
empresas atendidas pelo Programa e bem-sucedidas
em suas exportações.
Com a criação, em 2008, do Sistema Brasileiro de
Tecnologia (Sibratec), pelo MCTIC, o Progex passou a integrar o componente Extensão Tecnológica do sistema,
que atua por meio de redes estaduais. O IPT coordena
a rede em São Paulo e é uma das entidades executoras
do Sibratec no estado.
O Progex também foi incorporado, em 2012, ao
Programa de Apoio Tecnológico às Micro, Pequenas e
Médias Empresas, da SDECTI, como parte do Plano Plurianual (PPA) do governo do Estado de São Paulo. O IPT
passou a ser o responsável pela operação desse programa da secretaria, que tem orçamento anual.

Fluxograma de operação
do Progex
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Com a Investe SP – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, o IPT participa,
desde 2015, do Poupatempo do Exportador e do Programa SP EXPORT. Equipes do Instituto atendem a empresários que procuram informações sobre adequação
de produtos para exportação, nos eventos promovidos
pela agência em municípios paulistas.
Por meio de acordos de cooperação, o Progex
conta com apoio de diversas entidades de classe como
Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP); Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP); Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos
Automotores (Sindipeças); Associação da Indústria de
Autopeças (Abipeças); Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha e de Reforma de Pneus no Estado de
São Paulo (Sindibor); Sindicato da Indústria de Material
Plástico do Estado de São Paulo (Sindiplast); Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT);

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia de São José dos Campos; Instituto Mauá de
Tecnologia (IMT) e Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos (Almaco).
Estudo da Camex, feito em 2006, mostrou que
as empresas paulistas do Progex tiveram aumento de
exportações de 103 %, no período entre 2003 e 2005.
Comparado com as exportações das micro, pequenas e
médias empresas brasileiras, nesse mesmo período, o
crescimento foi de 78 %, o que ratifica que o Programa
é fundamental para o fortalecimento das empresas no
cenário internacional. Além da inserção internacional,
o Progex tem promovido a capacitação das empresas
para avançar também no mercado interno, enfrentando
inclusive os concorrentes estrangeiros.
O programa consolidou-se como uma ferramenta de política industrial, que contribui na agregação de
valor aos produtos.

Ao lado, ensaios de mala para verificação de grau de proteção
à penetração de poeira e água durante transporte de produtos;
abaixo, o berço aquecido para unidades de cuidado intensivo,
produto aperfeiçoado a partir do apoio tecnológico do IPT
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Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena Empresa (NT-MPE); Centro de Química e Manufaturados (CQuiM); Centro de Tecnologia em Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos (CTMetro), Centro
de Tecnologia de Obras e de Infraestrutura (CTObras),
Centro Tecnológico do Ambiente Construído (CETAC)
e Centro de Tecnologia Mecânica, Naval e Elétrica (CTMNE)
Clientes:
Sebrae/SP, SDECTI, MCTIC/Finep e empresas atendidas
Fontes financiadoras:
Sebrae/SP, SDECTI, MCTIC/Finep e empresas atendidas
Período de execução:
desde 1999
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Tanques de navios
petroleiros requerem
revestimentos anticorrosivos
resistentes à presença de
CO2, alta temperatura e alta
salinidade da água
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Revestimento anticorrosivo para
navios tanque
Equipamento inovador permite avaliar a qualidade de tintas de proteção
contra corrosão quando submetidas a tensões, altas temperaturas
e gás carbônico
Grande importadora e exportadora de petróleo, a Petrobras é dona de uma
frota diversificada de navios para o transporte de hidrocarbonetos. O petróleo
é extraído dos poços produtores junto com gases, bactérias e água salgada. Os
tanques dos navios são fabricados em aço-carbono estrutural e ficam sujeitos a
esforços mecânicos decorrentes da movimentação dos líquidos, associado também à temperatura elevada, à presença de dióxido de carbono (CO2) e à alta
salinidade da água que é conduzida juntamente com o petróleo. Assim, os revestimentos aplicados devem possuir flexibilidade compatível com as tensões de
projeto dos equipamentos, além de resistência adequada as demais condições
de exposição.

Ensaio com tintas
A Petrobras precisava conhecer o desempenho de revestimentos de proteção anticorrosiva quando submetidos a condições de imersão em água com
alta salinidade, gases, temperatura e tensões cíclicas, pois, na maioria das vezes,
os revestimentos de proteção contra a corrosão não conseguem suportar as condições altamente agressivas a que são submetidos e acabam trincando.
A avaliação do desempenho dos revestimentos em geral se dá por meio
de ensaios acelerados de corrosão, ensaios cíclicos e ensaios de imersão no meio
de interesse. Os ensaios cíclicos buscam simular condições reais e, dessa forma,
costumam ser mais representativos que os ensaios convencionais, com névoa salina, umidade e dióxido de enxofre. Porém, em condições operacionais adversas,
esses ensaios não avaliam características como a resistência à fadiga dos revestimentos associada a um meio específico.

O trabalho do IPT
O IPT desenvolveu um equipamento para reproduzir as variáveis mais significativas das condições reais de operação: presença de tensão de flexão, gás
carbônico (CO2), temperatura e alta salinidade.

Ensaio com injeção de gás
para avaliação da resistência
do revestimento
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Ensaios propiciam soluções inovadoras em fundação e em dutos utilizados
em plataformas de exploração de petróleo.

Resultados
O ensaio mostrou-se perfeitamente adequado
para avaliar a flexibilidade de revestimentos em condições de tensões cíclicas, alta salinidade, alta temperatura
e presença de CO2, fornecendo subsídios importantes
para uma especificação mais adequada. A Petrobras elaborou uma especificação técnica para qualificar os produtos a serem aplicados em navios-tanque.
Foi apresentado um trabalho no Nace Corrosion
Conference 2010, em San Antonio, Texas (EUA), o mais importante congresso internacional de corrosão, e foi publicado um artigo na revista internacional especializada
Materials Performance.
A parceria entre a Petrobras e o IPT permanece
até os dias atuais.

PRODUTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS
ALMEIDA, N. L.; BERNAL, A. G.; SOYMOSSY, V.;
SERRA, F. A. S. Evaluation of anticorrosive coatings for tanker walls to transport oil in a high
salinity environment, in the presence of tension, temperature and CO2. In: NACE CORROSION CONFERENCE & EXPOSITION, 2010, San
Antonio, Texas. Proceedings… Houston: Nace,
2010.
ALMEIDA, N. L.; BERNAL, A. G.; SOYMOSSY, V.;
SERRA, F. A. S. Testing coatings for oil separator
tanks at an offshore platform. NACE International, v. 49, n. 9, p. 2-6, Sept. 2010.
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Equipamento desenvolvido no IPT para simular as condições a
que os revestimentos dos tanques dos navios são expostos

FICHA TÉCNICA

Avaliação de revestimentos
de proteção anticorrosiva em
meio de alta salinidade associado à presença de CO2 à
temperatura e à tensão cíclica

No final da década de 1990, a Petrobras enfrentava os desafios de explorar novos
campos de petróleo, em áreas com características geológico-geotécnicas específicas e em profundidades nunca antes enfrentadas. Ao buscar apoio tecnológico, a empresa, por meio do seu Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez
de Mello (Cenpes), firmou parcerias com diversas universidades e instituições de
pesquisa, entre elas o IPT, parceiro em vários outros projetos desde a década
anterior.
Entre 1998 e 2011, a atual Seção de Geotecnia (SG) do Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura (CT-Obras) do IPT realizou diferentes projetos
de pesquisa e desenvolvimento com o Cenpes, utilizando modelagem física, tanto
convencional como em centrífuga. A maior parte dos estudos efetuados teve por
objetivo avaliar o comportamento de soluções inovadoras em fundações e em
dutos sob espessas lâminas de água.
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Novos produtos e processos
para offshore

A construção desse equipamento propiciou o
desenvolvimento de um ensaio inovador que permite
avaliar simultaneamente a flexibilidade do revestimento (resistência à fadiga) associada à proteção contra a
corrosão em um ambiente com alta salinidade, CO2, e
à temperatura de até 60 °C. O meio de ensaio foi uma
solução de água do mar sintética saturada com CO2.

Autor:
Neusvaldo Lira de Almeida
Equipe:
Adriano Garcia Bernal e Neusvaldo Lira de
Almeida
Área técnica:
Laboratório de Corrosão e Proteção (LCP),
Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais (CTMM)
Cliente e fonte financiadora:
Petrobras
Período de execução:
2008 a 2009

A exploração em águas profundas,
um desafio que exigiu sofisticados
testes de equipamentos e estruturas
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Escala laboratorial
A elaboração de projetos de estruturas offshore
em águas profundas requer o conhecimento de diferentes parâmetros para a correta modelagem da interação
entre os elementos de fundação e ancoragem e o solo
marinho. Dadas as dificuldades de realização de ensaios
e investigações de campo – e considerando-se a larga
experiência do Instituto na realização de experimentos
em escala laboratorial – , o IPT foi convidado a ser parceiro em um projeto de pesquisa, desenvolvimento e
inovação, visando melhor subsidiar as modelagens numéricas usualmente empregadas na fase de projeto das
estruturas marítimas.

O trabalho do IPT
O primeiro grande estudo feito pela Seção de
Geotecnia do IPT focou as fundações. O objetivo era
comparar diferentes geometrias de estacas torpedo,

solução de fundação desenvolvida pela Petrobras para
ancoragem de estruturas offshore.
Concluídos os ensaios nas estacas torpedo,
desenvolveu-se um estudo com um sistema especial de
âncoras, denominadas Vertical Load Anchor (VLA). Diante das variações de geometria e de posicionamento dos
cabos, eram necessários testes para avaliar a eficácia
desse tipo de âncora. Visando aprimorar os estudos e
melhor representar as condições de campo, um tanque
de maior dimensão em relação ao então existente no
laboratório foi montado para que avaliasse uma nova
conformação de âncoras, chamadas de tartarugas. A
análise dos dados dos ensaios mostrou que essa solução apresentava melhor desempenho em solo argiloso,
independentemente da geometria das âncoras.
Com a experiência adquirida na área de fundações, foram feitos estudos para avaliação da interação
solo-riser (dutos que interligam estruturas de produção
ou plataformas offshore a outros sistemas para fins de
produção e exploração de óleo).

A expectativa era a obtenção de parâmetros
que pudessem melhor representar o comportamento
dos risers quando submetidos aos efeitos de maré ao
longo de sua vida útil. Os resultados dos ensaios em risers trouxeram novos conhecimentos sobre o efeito de
enterramento que os dutos sofrem ao longo de sua vida
útil e, também, permitiram avaliar o desempenho de
diferentes tipos de revestimentos quando em contato
com os materiais existentes no leito marinho.
O trabalho foi desenvolvido por uma equipe
composta por profissionais de diferentes formações
acadêmicas e experiências profissionais.

Resultados

Ensaio de arrancamento em estaca torpedo; uma estaca de sucção em centrífuga; e o ensaio de arraste em riser – três momentos do trabalho do IPT para avaliar o desempenho dos revestimentos quando submersos. Na página ao lado, uma âncora sendo preparada para
lançamento ao mar
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Os estudos em modelos físicos permitiram que
o Cenpes fizesse uma avaliação qualitativa do comportamento dos diferentes elementos de fundação e risers,
em ambiente laboratorial, antes de dar início aos procedimentos de teste em campo. Por se tratar de situação
especial – obras offshore, em locais de espessa lâmina de

água –, os ensaios de campo são extremamente onerosos e demandam uma logística bastante complexa. Com
a análise prévia de laboratório, o Cenpes conseguiu otimizar investimentos nas atividades de campo e melhor
orientar as etapas de concepção e de projeto, o que culminou com a implantação de novas soluções tecnológicas nas plataformas de petróleo.
Os estudos feitos representaram inovação de
produtos (novos elementos de fundação) e de processos
(ajustes metodológicos para instalação e posicionamento de elementos de fundação e risers) que trouxeram
redução de prazos e custos na implantação de novas
estruturas offshore.
Os primeiros resultados dos ensaios nortearam
o projeto e a execução das fundações de uma plataforma de petróleo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e
renderam à equipe do IPT o Prêmio Menção de Inovação
em Ciência e Tecnologia, entregue pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo aos melhores trabalhos do
IPT no ano de 2002.
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ARAÚJO, J. A. Fundações Offshore. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil)
- Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo,
2008. (Orientação de G. C. Campos).
CAMPOS, G. C. Estacas torpedo. Revista Téchne, n. 95, p. 47 - 48, 2005.
CAMPOS, G. C.; KAMIJI, T. S. M. M.; RAMIRES
SOBRINHO, R. Geotechnical centrifuge: a tool
for special studies in gas and oil exploration.
In: SEMINÁRIO BRASIL-JAPÃO - 100 ANOS DE
IMIGRAÇÃO, 2008, São Paulo – SP. Anais... São
Paulo: Grupo Parlamentar Brasil-Japão, 2008.
CAMPOS, G. C.; PORTO, E. C.; MEDEIROS JUNIOR, C. J. Uso de modelos físicos reduzidos
para análise do comportamento de âncoras
tartaruga. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MECÂNICA DOS SOLOS E ENGENHARIA GEOTÉCNICA, 13., 2006, Curitiba. Anais... São Paulo:
ABMS, 2010.
CAMPOS, G. C.; SOUSA, L. G. Modelagem física como ferramenta de estudo de problemas
geotécnicos. Revista Fundações e Obras Geotécnicas, v. 4, p. 48 - 52, 2014.
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Estudos Laboratoriais e em
Modelos Físicos para Sistemas
de Produção da Indústria de
Óleo e Gás

Para evitar a corrosão de dutos
e os vazamentos de derivados
de petróleo

Autora:
Gisleine Coelho de Campos

IPT avalia e melhora a qualidade dos testes de corrosividade utilizados pela
indústria petrolífera

Equipe:
Arlindo Francisco Dias, Francisco Yutaka
Uema, Gisleine Coelho de Campos, Luis Gonzaga de Sousa, Luís Pedro Rodrigues, Nelson
Fukasawa, Rubens Ramires Sobrinho, Thelma Sumie Maggi Marisa Kamiji e Vilmondes
Ribeiro

A indústria do petróleo utiliza dutos para transportar boa parte de seus produtos.
No Brasil, o transporte dutoviário é considerado estratégico em diversas etapas
da cadeia logística dessa indústria, por ser mais competitivo que os outros modais. A malha dutoviária permite a circulação de expressivo volume de petróleo,
derivados e gás natural, em todas as regiões do país, e interliga áreas de produção, portos, refinarias e centros consumidores.
Feitos em aço-carbono, os dutos são suscetíveis à corrosão, o que poderia ocasionar rompimentos e vazamentos, trazendo danos ao meio ambiente e
prejuízos diversos. Para evitar acidentes, a indústria utiliza inibidores de corrosão.
A dosagem adequada desses produtos em derivados de petróleo é determinada
por meio do ensaio NACE TM 0172 – Determining Corrosive Properties of Insoluble
Petroleum Product Pipelines Cargoes.

Área técnica:
Seção de Geotecnia (SG), Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura (CT-Obras)
Cliente:
Petrobras/Cenpes
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PRODUTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS

Fonte financiadora:
Petrobras/Cenpes, com o apoio da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
Período de execução:
1999 a 2011

Equipamento do IPT para realização
do ensaio NACE TM 0172
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O ensaio verifica as alterações visuais que ocorrem em corpos de prova de aço-carbono padronizados
imersos durante quatro horas no derivado de petróleo
em estudo, no qual é adicionado 10 % de água destilada. Durante todo o ensaio, a mistura do derivado com
água é mantida a 38 °C e sob agitação de 1.050 rpm, em
equipamento especialmente concebido para esse teste.
Por meio da porcentagem da área corroída, determinada visualmente, e não da intensidade da coloração dos
produtos de corrosão ou da perda de massa, avalia-se a
corrosividade do derivado ao aço-carbono, atribuindo-se a esta porcentagem um grau de corrosividade.
A dosagem do inibidor a ser adicionada deve
diminuir a corrosividade, sendo considerada adequada
quando a área corroída do corpo de prova ensaiado for
menor que 1 % da área total ensaiada.

A qualidade do ensaio
Na Petrobras, um dos aspectos que deixavam
dúvidas em relação à eficácia dos ensaios NACE era a
sua baixa reprodutibilidade. Normalmente, esse ensaio
era realizado em triplicata. Caso os resultados dos três
testes fossem discordantes, eram feitos testes adicionais, o que demandava tempo e implicava em novos
custos.
Outro questionamento feito na empresa era se
a agitação considerada nos ensaios correspondia de fato
às condições internas dos dutos. Para dirimir essas dúvidas, a Petrobras recorreu ao IPT, solicitando estudos que
avaliassem a qualidade dos ensaios NACE.

Acima, corpos de prova após realização do ensaio NACE TM0172 no derivado de petróleo em estudo; ao lado, os corpos de prova de
aço-carbono utilizados no ensaio
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O trabalho do IPT
O primeiro trabalho realizado pelo IPT, em
2002, foi a “Análise crítica da metodologia NACE”, que
consistiu em verificar a influência das diferentes condições do ensaio NACE TM0172 (velocidade de agitação,
geometria do corpo de prova, teor de água, pH da água,
tempo e temperatura) na reprodutibilidade e no significado prático dos resultados obtidos.
Esse estudo permitiu a melhor compreensão
do ensaio e confirmou que ele representa de maneira
acelerada as condições reais de transporte de derivados
por dutos de aço-carbono. Também ficou constatado
que a avaliação visual era eficaz para determinar a corrosividade dos derivados, embora os valores de perda
de massa fossem muito baixos devido ao curto tempo
de ensaio. Para haver perdas de massa mensuráveis, seriam necessários ensaios mais longos, o que se tornava
inviável, pois ocorria evaporação do derivado.

Resultados
A equipe do Laboratório de Corrosão e Proteção (LCP), do IPT, percebeu que a falta de reprodutibilidade era decorrente da geometria inadequada dos recipientes de ensaio, bem como do deslocamento do corpo
de prova dentro do recipiente de ensaio decorrente da
forte rotação. Assim, foram introduzidas modificações
nos acessórios de fixação dos corpos de prova e na própria célula de ensaio, de modo a garantir a imobilização
do corpo de prova e a completa molhabilidade de sua
superfície. Com isso, os ensaios passaram a ser altamente reprodutíveis. As modificações propostas foram
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apresentadas na Nace Corrosion 2009, o maior evento
de corrosão dos Estados Unidos promovido pela mesma
associação que publicou a NACE TM0172. Como resultado, a equipe do IPT foi convidada a participar na revisão
da referida norma, e as modificações propostas foram
incorporadas na revisão publicada em 2015.
O IPT continuou fazendo estudos do ensaio
NACE para a Petrobras. Em 2004, iniciou o Estudo de
adsorção e dessorção de inibidores em tubulação de aço-carbono pintado internamente. No ano seguinte, iniciou
a Avaliação da eficiência de inibidores de classificação não
DERD. Os dois trabalhos foram concluídos em 2007,
quando foi, então, iniciado o Estudo dos parâmetros físico-químicos da nafta que influenciam sua corrosividade e
seu impacto na integridade das instalações, concluído em
três anos.
FICHA TÉCNICA

Melhoria do ensaio NACE
TM0172 para a avaliação da
corrosividade de derivados de
petróleo
Autoras:
Zehbour Panossian e Vanessa Yumi Nagayassu Ferrari
Equipe:
Adriano Aparecido Garcia Bernal, Marcos
Antonio Gomes, Marcelo Martins Seckler,
Kazuto Kawakita, Vanessa Yumi Nagayassu
Ferrari e Zehbour Panossian
Área técnica:
Laboratório de Corrosão e Proteção (LCP),
Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais (CTMM)
Cliente e fonte financiadora:
Petrobras
Período de execução: desde 2002
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Projeto de Boia de
Sustentação de Risers (BSR)
108

Boias que trazem economia

ras rígidas, a Petrobras iniciou o desenvolvimento de um sistema de sustentação
de risers e solicitou ao IPT o estudo e a execução de experimentos com modelos
em escala reduzida desse sistema. A ideia era usar os flexíveis apenas nas águas
superficiais, mais suscetíveis à agitação do mar.

Sistema de sustentação permite uso de dutos de baixo custo em operações
submarinas de petróleo e gás

Absorção de movimentos

Com o avanço da exploração de petróleo em profundidades cada vez maiores,
tornam-se cada vez mais necessárias no Brasil as pesquisas de tecnologias que
possam reduzir os custos das operações. Em geral, os equipamentos utilizados
nas atividades offshore são bastante complexos, mas, por vezes, podem ser substituídos por alternativas menos sofisticadas e de menor custo. É o caso dos risers – dutos que ligam as plataformas aos sistemas submarinos de perfuração,
produção, injeção de petróleo e gás. Esses dutos podem ser flexíveis ou rígidos
(feitos de aço). Os sistemas flexíveis são bem mais dispendiosos.
Com a intenção de substituir uma parte dos dutos flexíveis por estrutu-

A solução foi a instalação de uma boia submersa (a cerca de 250 metros
de profundidade), ancorada no leito marinho, fazendo a sustentação das tubulações que conduzem o petróleo ou o gás desde o poço até a plataforma. Do poço
à boia, podem ser utilizados risers rígidos. Apenas da boia à plataforma é que são
necessários os risers flexíveis.
Com essa configuração, os movimentos da plataforma flutuante são absorvidos pela boia e não atingem integralmente os risers rígidos, o que reduz o
esforço sobre eles e garante a vida útil da tubulação mesmo em condições oceanográficas severas.

No alto, o tanque de provas em que foram feitos testes com diferentes geometrias de boias. Ao lado, a BSR sendo lançada ao mar
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O IPT realizou uma série de experimentos em
seu tanque de provas, com diferentes geometrias da
Boia de Sustentação de Risers (BSR). O comportamento
hidrodinâmico do sistema foi avaliado em condições específicas – com ondas, correntezas e outras simulações.

IPT e Cenpes criam laboratório específico para ensaios que avaliam
a fluência estacionária de materiais geológicos comuns nas regiões
de exploração de petróleo

Resultados
O sistema BSR viabilizou o uso de risers rígidos, do tipo Steel Catenary Riser (SCR), com tubos de aço
carbono revestidos internamente com liner metálico resistente à corrosão. Além do menor custo dos dutos, o
sistema também contribui para acelerar o início da produção dos poços, pois a boia e os risers rígidos podem
ser instalados antes da chegada da plataforma ao local
da exploração.
O projeto BSR foi vencedor do prêmio de inovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) em 2015.

As bacias sedimentares da margem atlântica do Brasil e da África são caracterizadas por grandes espessuras de evaporitos – rochas salinas formadas pela
evaporação da água a partir da salmoura acumulada em ambientes fechados. A
halita – cloreto de sódio ou sal de cozinha – é a mais conhecida delas. Esses materiais geológicos têm propriedades físicas incomuns. O sal mantém sua densidade
num grande espectro de variação de pressão e apresenta comportamento plástico, quase como um fluido, dependendo do diferencial de tensão e temperatura.
Além disso, os evaporitos são quase impermeáveis e absorvem níveis elevados de
deformação sem que ocorram fraturas.
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Perfuração segura em
rochas salinas

O trabalho do IPT

As novas Boias de Sustentação de Risers (BSR) utilizadas pela
Petrobras

FICHA TÉCNICA

Sistema de boia de subsuperfície para sustentação de risers (BSR)
e de umbilicais em plataformas semissubmersíveis operando em altas
profundidades
Autores:
Sérgio da Silva e André Mitsuo Kogishi
Equipe:
André Mitsuo Kogishi, Fidelcino Pinheiro de
Azevedo, Hélio Corrêa da Silva Jr., José Carlos
Zanutto, Kazuo Hirata, Leoclides Pereira David,
Maria Hirose Takano, Mário Luis da Silva, Sérgio
da Silva (IPT); Jairo Bastos de Araújo, José Carlos
Lima de Almeida, Ricardo Franciss (Petrobras)
Área técnica:
Laboratório de Engenharia Naval e Oceânica,

Centro de Tecnologia Mecânica, Naval e Elétrica
(CTMNE)
Cliente:
Petrobras
Parceiro:
Coppe
Fonte financiadora:
Petrobras
Período de execução:
2000 a 2004
Exploração do petróleo do pré-sal

110

111

A exploração de reservas de hidrocarbonetos
nessas regiões, com espessas sequências estratigráficas
(2 mil metros a 3 mil metros) de rochas salinas, é uma atividade complexa do ponto de vista tecnológico e de alto
custo. As características reológicas dessas rochas, com
o tempo, podem promover o fechamento dos poços e
aprisionar a coluna de perfuração, deformando os revestimentos. Por isso, é fundamental conhecer o comportamento das rochas sob condições de altas temperaturas
e pressões elevadas. A taxa de fluência é influenciada,
principalmente, pelo tipo de evaporito, nível de tensão a
que está exposto e a temperatura local.
A Petrobras enfrentou uma série de desafios
na perfuração pioneira de poços em rochas salinas,
sobretudo na Bacia de Campos. Isso levou o Centro de
Pesquisa da Petrobras (Cenpes) a contatrar o IPT para,
em um projeto conjunto, desenvolver equipamentos la112

boratoriais para caracterizar as propriedades de fluência
das rochas salinas por meio de ensaios triaxiais de longa
duração e com diferentes pressões de confinamento,
tensões desviatórias e temperaturas.

O trabalho do IPT
Com o apoio do Fundo Setorial do Petróleo
(CTPetro /Finep), o Cenpes e o IPT desenvolveram um laboratório para execução de ensaios triaxiais de fluência
em amostras de rochas salinas.
Foram criadas seis estações servo-controladas
independentes para ensaios sob diferentes pressões e
temperaturas. As estações são compostas de sistemas
hidropneumáticos (pressão axial e confinante), resistência elétrica, estufa e extensômetros lineares tipo Linear
Variable Displacement Transducers (LVTD), transdutores

Na página ao lado, três tipos de evaporitos – halita, carnalita e
taquidrita; e os detalhes da halita. Nesta página, as células de
ensaio no Laboratório de Mecânica de Rochas do IPT
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Em 2003, a primeira perfuração feita pela Petrobras com base nos parâmetros gerados pelo projeto
atravessou 550 metros de rochas salinas (Poço 1 - RJS602 – Lua Sul) sem ocorrência de problemas decorrentes de fluência inesperada. Desde então, os parâmetros
geomecânicos de fluência, gerados pelo Laboratório de
Mecânica de Rochas do IPT, foram incorporados à rotina dos projetos de poços perfurados no pré-sal quando
atravessam espessas camadas de evaporitos.
O projeto gerou uma tese de doutorado e várias publicações em revistas internacionais indexadas,
além de apresentações em eventos internacionais e
nacionais.

PRODUTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS
COSTA., A. M.; POIATE, J. E.; FALCAO, J. L.; COELHO, L. F. M. Triaxial creep tests in salt applied
in drilling through thick salt layers in Campos
Basin-Brazil. In: SPE/IADC DRILLING CONFERENCE, 2005, Amsterdam. Proceedings…
Amsterdam: Society of Petroleum Engineers
or the International Association of Drilling Contractors, 2005.
COSTA., A. M.; POIATE, J. E.; FALCAO, J. L.; COELHO, L. F. M. Triaxial creep tests in salt – applied
in drilling through thick salt layers in Campos
Basin. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, v. 9, p. 14, 2005.
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Exploração de Horizontes Profundos Através da Perfuração de Grandes
Espessuras de Sal – Ensaios triaxiais de fluência estacionária em rocha
salina, sob altas pressões e temperaturas

Diagrama gerado por um ensaio com taquidrita, halita e carnalita

de pressão e termopares. Todos os instrumentos estão
conectados a um sistema de aquisição de dados (MGC
Plus – Hbm) que alimenta um computador por meio de
rotina especialmente desenvolvida no programa CatMan
(Hbm).
Com o laboratório montado, foram feitos ensaios com as rochas evaporíticas halita, carnalita e taquidrita para caracterização dos seus parâmetros da fluência estacionária.

Resultados
Foi possível aprimorar a metodologia e caracterizar geomecanicamente rochas evaporiticas em for114

mas até então inexistentes no Brasil. O projeto também
propiciou realização de ensaios de fluência triaxial com
altas temperaturas e tensão confinante de até 90 MPa, o
que também foi inédito no país. Foram realizados ainda
ensaios pioneiros de tração indireta instrumentados e
ensaios não convencionais, como o de dilatância através
da ruptura de corpo de prova em estado triaxial pelo aumento da tensão confinante, mantendo-se constante a
tensão axial.
O IPT, por meio do Laboratório de Mecânica
de Rochas, passou a ser distinguido na vanguarda na
caracterização dos parâmetros da fluência estacionária, graças à realização de ensaios laboratoriais controlados.
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Fontes acústicas mapeiam
ambientes submersos
Com o emprego simultâneo de diferentes fontes acústicas, o IPT investiga
a presença de formações sedimentares e rochosas nos leitos dos rios, em
reservatórios e em águas costeiras
No contexto da crise hídrica, um desafio enfrentado pelo Brasil tem sido o monitoramento e a manutenção dos volumes úteis de reservatórios de água. Muitos deles têm a capacidade de armazenamento comprometida por causa dos processos
de assoreamento. Além da redução do volume útil – que induz erros na estimativa
dos volumes de água armazenados e, assim, prejudica a gestão – a presença não
monitorada de sedimentos nos reservatórios pode também causar abrasão nas
estruturas de geração de energia, tais como dutos, turbinas e comportas.

Mapas batimétricos de um mesmo trecho do reservatório de Taiaçupeba, em Suzano (SP). O mapa superior foi construído a partir de
dados da clássica batimetria monofeixe; o inferior foi obtido a partir de dados de batimetria multiface de última geração. Nesse
observam-se detalhes na superfície de fundo não identificáveis na imagem superior. As cores correspondem às profundidades em metros
(conforme a escala)

O sistema acústico interferométrico
(550 kHz) adquirido para o projeto
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A dificuldade de monitoramento do acúmulo
de sedimentos nesses ambientes deve-se, em parte, à
frequente inacessibilidade aos dados dos levantamentos topográficos originais, o que inviabiliza uma eventual análise comparativa entre as plantas batimétricas
de diferentes períodos. E, mesmo quando as plantas
topográficas originais estão acessíveis, a incompatibilidade, em termos de resolução, entre os produtos antigos e novos impede que os mesmos sejam analisados
comparativamente.

Métodos sísmicos
O IPT é uma das instituições pioneiras no Brasil no emprego de métodos sísmicos na investigação de

ambientes submersos rasos. Desde a década de 1970,
o Instituto atua em projetos de portos, hidrovias, barragens, pontes, cabos e dutos subaquáticos, túneis e em
estudos de assoreamento de rios e reservatórios, empregando diversas ferramentas geofísicas, em especial
a sísmica. No final da década de 1980, o IPT participou
do desenvolvimento de projetos de grandes barragens e
hidrovias, sobretudo na região norte do país.
O objetivo principal do emprego da sísmica na
investigação dos ambientes submersos é a determinação da profundidade do embasamento rochoso e da
espessura da coluna sedimentar, elementos de extrema
relevância em qualquer projeto em áreas submersas.
Os métodos clássicos de investigação, como sondagens,
identificam a profundidade do embasamento rochoso,

Embarcação com um boomer (500 Hz – 2.000 Hz) e dois chirps (2 kHz – 8 kHz e 10 kHz – 20 kHz)
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mas geram tão somente informações pontuais, de pouca representatividade espacial. A geofísica, entretanto,
permite, a partir da interpretação dos dados sísmicos,
extrapolar as informações coletadas ao longo de linhas
de pesquisa para toda a área investigada.
A principal fonte acústica empregada na investigação de ambientes submersos rasos até o final dos
anos 1980 era o boomer, que lida com baixas frequências (< 2 kHz) e, assim sendo, tem alto poder de penetração na coluna sedimentar, embora com pouca resolução. A partir da década de 1990, novas fontes acústicas
surgiram no mercado, a se destacar o chirp, que lida com
frequências entre 2 kHz e 20 kHz, e possuem grande capacidade de resolução, embora com baixa penetração
na coluna sedimentar.

O trabalho do IPT
Durante muitos anos, o IPT atuou na investigação de ambientes submersos utilizando os sistemas
analógicos disponíveis no mercado. Somente a partir do
fim da década de 2000, com apoio da Finep e do Governo do Estado de São Paulo, o IPT adquiriu um complexo e moderno sistema acústico digital composto de um
chirp 2 kHz a 8 kHz, um chirp 10 kHz a 20 kHz, um boomer 0.5 kHz a 2 kHz e um sparker 0.5 kHz a 2 kHz, além
de um sonar de varredura lateral (100 kHz e 500 kHz) e
um ecobatímetro de dupla frequência (38 kHz e 200 kHz).
Recentemente, foi adquirido um sistema interferométrico (550 kHz) que permite mapear superfícies submersas
com precisão centimétrica.

Registro do sonar de varredura lateral. Possivel embarcação naufragada no Canal de Santos, julho de 2010
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Com esse conjunto de equipamentos, o IPT
constitui-se hoje em uma das instituições mais bem
equipadas no país para mapeamentos de ambientes
submersos rasos e tem prestado serviços em projetos
dos mais diversos.
Uma das vantagens do sistema do Instituto é
sua capacidade de operar simultaneamente – de forma
sincronizada – todas as fontes acústicas, o que representa economia nos custos da logística de aquisição de
dados, além de contribuir diretamente para a melhoria
da qualidade dos dados adquiridos.

Resultados
Dos recentes projetos desenvolvidos pelo IPT,
destaca-se o emprego deste sistema acústico na investigação da travessia de cabos elétricos submarinos entre
o continente e a Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. Nesse projeto foi possível delimitar a profundidade
do embasamento rochoso na área e caracterizar a coluna sedimentar rasa e muito rasa, informações essenciais
para a obra de enterramento dos cabos a profundidades
não superiores a 2 metros, sem previsão de escavações
em rocha.

Outro projeto relevante é resultado da parceria
entre o IPT e a Sabesp, com recursos do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos (Fehidro), no qual o IPT desenvolve
o mapeamento detalhado da superfície e subsuperfície
de fundo do reservatório de Taiaçupeba, no município de
Suzano, em São Paulo. Dentre os produtos obtidos desse
estudo, destacam-se as comparações realizadas entre os
dados obtidos com a aplicação das tecnologias batimétricas clássicas, que utilizam sistemas monofeixes, e os
das tecnologias de última geração, que utilizam sistemas
interferométricos e sistemas de perfilagem sísmica com
altas frequências. Além de maior detalhamento, essas
últimas permitem delimitar camadas sedimentares de
pequena espessura (decimétrica), dado de extrema importância quando se trata de investigação de processos
de assoreamento de rios e reservatórios.
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Perfis sísmicos obtidos com uma fonte acústica do tipo chirp 10 kHz - 20 kHz (imagem superior), chirp 2 kHz - 8 kHz (imagem central) e
com boomer 500 Hz - 2000 Hz (imagem inferior) na região costeira de Angra dos Reis (RJ). Observa-se o comportamento diferenciado de
cada uma das fontes acústicas em termos de penetração e de resolução. Na terceira imagem, percebe-se a maior capacidade do boomer
para penetrar na coluna sedimentar: fica evidente o contorno do topo do embasamento rochoso na área investigada

Uso simultâneo de diferentes fontes acústicas na investigação de
ambientes submersos rasos
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Com a devida licença
Desenvolvimento econômico e preservação ambiental são conciliados no
apoio do IPT às obras da Hidrovia Tietê-Paraná
Com 2.400 quilômetros de extensão – sendo 800 quilômetros no estado de São
Paulo, a Hidrovia Tietê-Paraná liga as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, ao longo dos rios Paraná e Tietê. É uma via de navegação de extrema importância para o escoamento de grãos dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Goiás e parte de Rondônia, Tocantins e Minas Gerais.
No estado de São Paulo, cabe ao Departamento Hidroviário (DH), da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, o planejamento e a gestão dos 800
quilômetros da hidrovia, que integra um sistema de transporte multimodal e configura-se como alternativa para o fluxo de produtos destinados à exportação.
Desde 2011, o DH vem promovendo ampliações e adaptações em barragens e eclusas ao longo da Tietê-Paraná. Essas obras, por suas características,
requerem licenciamento ambiental concedida pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb).

As licenças ambientais – assim como os termos
de compromissos de recuperação ambiental – são emitidas com base em informações sobre impactos ambientais e medidas mitigadoras propostas pelos empreendedores. Quanto mais qualificadas são as informações
prestadas, maiores são as chances de sucesso no processo de licenciamento ambiental das obras.

Cobertura vegetal
Uma das competências do IPT é a avaliação da
cobertura vegetal para projetos de construção, ampliação e recuperação de áreas degradadas, submetidas ao
processo de licenciamento e compensação ambiental. O
DH solicitou, então, o apoio do Instituto para elaboração
dos pareceres técnicos sobre a cobertura vegetal afetada pelas obras na hidrovia e para os projetos de restauração ecológica e compensação da área de vegetação
suprimida. O Consórcio gerenciador HTP foi contratado
pelo DH para intermediar o projeto junto ao IPT.

O trabalho do IPT

No mapa, os munícipios
atendidos pelos projetos do
IPT para o Departamento
Hidroviário de São Paulo, ao
longo da Hidrovia Tietê-Paraná
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O IPT atuou na elaboração de 30 trabalhos que
subsidiaram o licenciamento de obras de melhoria da
infraestrutura da hidrovia. A Seção de Sustentabilidade
de Recursos Florestais (SSRF) desenvolveu um método
de avaliação ambiental baseado em critérios específicos
para subsidiar projetos de compensação ambiental de
forma a ampliar os ganhos ambientais gerados. O método é composto de quatro etapas: seleção da área para
compensação ambiental; diagnóstico ambiental; zoneamento ambiental; e elaboração de projeto de compensação ambiental.
A primeira etapa consiste no reconhecimento
da área proposta para projeto de compensação ambiental. São considerados aspectos como a presença de
fragmentos florestais, a forma e o tamanho desses fragmentos, o potencial de conectividade da área de plantio
com fragmentos florestais dentro e fora da propriedade, o potencial da área de plantio em colaborar para a
atenuação de processos de degradação dos fragmentos
florestais existentes na propriedade e o uso do solo do
entorno imediato da propriedade. Para analisar as alternativas, são usadas métricas da paisagem.

Pesquisadoras do IPT em trabalho de campo
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A segunda etapa corresponde ao diagnóstico
ambiental dos meios físico e biótico, do uso e ocupação
do solo no entorno e da identificação dos fatores de
perturbação presentes na área selecionada e destinada
ao projeto de compensação ambiental. Com esse diagnóstico detalhado, é possível reconhecer as diferentes
condições ambientais encontradas na área de estudo e,
a partir disso, elaborar o zoneamento das áreas destinadas ao projeto de compensação ambiental – a terceira
etapa do trabalho.
De acordo com as características ambientais
encontradas em cada classe do zoneamento, é possível
apresentar recomendações específicas quanto às ações
de conservação, manejo e restauração ecológica – o que
constitui, no projeto de compensação ambiental, a quarta
etapa. O projeto de compensação proposto pode apresentar mais de um método de recuperação, pois levará em
consideração o zoneamento ambiental da área de estudo.

Um dos desafios na elaboração do método foi
abranger todas as diferentes situações encontradas no
estado de São Paulo. Também foi necessária a atualização constante em relação à legislação ambiental. Em
2012, por exemplo, a promulgação do novo Código Florestal alterou o tamanho das Áreas de Preservação Permanente (APP) de reservatórios.
Além de colaborar para o licenciamento das
obras na hidrovia, o IPT também apoiou o processo
de seleção da empresa contratada para os serviços
de compensação ambiental e elaborou diretrizes para
esse projeto.

na Hidrovia Tietê-Paraná. O trabalho do IPT tornou mais
ágeis a obtenção das licenças ambientais e o pleno atendimento aos Termos de Compromisso de Recuperação
Ambiental (TCRAs).
Além de acelerar o processo para o cliente, o
apoio do IPT permitiu apresentar novas alternativas para
a hidrovia em termos de mitigação de alterações ambientais: para três fragmentos florestais, o estudo apontou soluções para atenuar a degradação. Dessa forma, o
trabalho não só atendeu às exigências do órgão ambiental, como também conduziu avanços no compromisso
de sustentabilidade ambiental das obras.

Resultados
O licenciamento ambiental cumpre um cronograma de médio prazo, e quaisquer restrições no processo poderiam impactar diretamente os investimentos
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Mecânica, Naval e Elétrica (CTMNE); Laboratório de Recursos Hídricos e Avaliação Geoambiental (Labgeo) e Seção de Investigações, Riscos e Desastres Naturais (Sirden), Centro de
Tecnologias Geoambientais (CTGeo)
Cliente e fonte financiadora:
Departamento Hidroviário de São Paulo
Período de execução:
2011 a 2016

A Hidrovia Tietê-Paraná
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Solo e águas subterrâneas livres
de contaminação

PESQUISA

Alternativas de
engenharia e
institucionais

Biorremediação

IPT desenvolve tecnologia para remediação de áreas com
substâncias tóxicas
O hexaclorocicloexano (HCH) é um típico representante dos pesticidas organoclorados, compostos químicos de origem industrial que apresentam alta toxicidade
e difícil degradação por oxidação química ou ação microbiana. O HCH existe em
oito formas químicas – os isômeros, todos classificados como altamente tóxicos
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Embora o HCH seja degradado na atmosfera, pela reação com radicais hidroxilas, produzidos fotoquimicamente, esse
é um processo lento, e, por isso, todos os isômeros de HCH têm tempo de vida
razoavelmente longo na atmosfera.
Historicamente, o HCH foi o pesticida organoclorado mais produzido
e consumido. Estima-se que 10 milhões de toneladas tenham sido utilizadas, o
que resultou em milhares de áreas contaminadas no mundo. Hoje a produção

PLANO DE
INTERVENÇÃO

ANTEPROJETO

Dessorção térmica

Encapsulamento
Plano de intervenção
recomendado
Fitorremediação

Oxidação química

Nanorremediação

Revisão técnica

(comparação entre variantes
da mesma tecnologia)

No IPT, técnico analisa a ocorrência
de lixiviação e testa parâmetros
de transporte de poluentes em
amostras de solos não contaminado
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Revisão técnica,
econômica e ambiental
(comparação entre as
tecnologias de remediação
selecionadas)

Revisão técnica,
econômica e ambiental
(comparação entre as
medidas de remediação,
medidas de engenharia e
medidas institucionais)

Acima, o diagrama com as etapas do estudo do IPT para
intervenção remediadora da contaminação por HCH. Ao lado,
a fitorremediação, uma das tecnologias estudadas
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Na página ao lado, o perfil de solo para água
subterrânea apontando contaminação por
beta-hexaclorocicloexano; e o biorreator para
cultivo em meio semissólido. Nesta página, o
Geoprob, equipamento que coleta amostras do
solo em diferentes profundidades para serem
caracterizadas; e a unidade industrial de pequeno
porte para tratamento e injeção de químicos
oxidantes e redutores para remediação in situ de
solo e água subterrânea

e o consumo de HCH são proibidos em muitos países
desenvolvidos, mas, por causa de sua persistência e recalcitrância, o produto ainda é responsável por graves
contaminações ambientais e continua a ser um problema global, já que tem moderada volatilidade e pode ser
transportado por via aérea para locais remotos. Processos de remediação de áreas contaminadas com HCH
costumam ser dispendiosos e, por vezes, ineficazes.
No Brasil, entre 1962 e 1985, foram produzidas
cerca de 100 mil toneladas de HCH, o que resultou em
grande número de áreas contaminadas, das quais se
destacam a Cidade dos Meninos, no município de Duque
de Caxias, no Rio de Janeiro; a área da extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam), em
Feira de Santana, na Bahia; o complexo das Indústrias
Reunidas Francisco Matarazzo, em São Caetano do Sul,
São Paulo; e, finalmente, a rua Cápua, em Santo André,
também no ABC Paulista.
O HCH passou a ser proibido no país a partir de
1985.

de solo que continham HCH foram aterradas em sete
células ocupando cerca de 10 mil metros quadrados no
terreno do DAEE.
Em meados da década de 2000, o Departamento foi incumbido pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo de apresentar uma proposta concreta de
tratamento dos resíduos contaminados com HCH, com
respectivo cronograma de ações, e realizar a investigação confirmatória da contaminação da área do entorno
das células utilizadas no seu armazenamento provisório.
Para tanto, o DAEE solicitou estudos ao IPT.

Uma tentativa de reversão
Em Santo André, os problemas com a contaminação por HCH começaram no final da década de 1980,
quando resíduos da escavação e retificação do córrego
dos Meninos, no município vizinho de São Caetano do
Sul, foram despachados para uma propriedade do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São
Paulo (DAEE), na rua Cápua. Cerca de 30 mil toneladas
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O trabalho do IPT
Na falta de tecnologias consolidadas para a remediação de áreas contaminadas com organoclorados
disponíveis na literatura mundial, o IPT propôs ao DAEE
o estudo de desenvolvimento de tecnologias. A ideia inicial era reduzir a massa do hexaclocicloexano presente
na área.
Durante quatro anos, uma equipe multidisciplinar do IPT, com cerca de 40 pesquisadores e técnicos,
estudou cinco tecnologias de remediação consideradas
não convencionais e inovadoras no cenário nacional:
dessorção térmica, oxidação química, nanorremediação,
fitorremediação e biorremediação. Como etapa final do
projeto, foi realizado um estudo de viabilidade técnica,
econômica e ambiental, que ranqueava as tecnologias
conforme suas eficiências na remoção dos isômeros de
HCH, seus custos e seus impactos ambientais. Essa etapa culminou com a proposição de um modelo de negócios para remediação de áreas contaminadas.

Resultados
Ao final do projeto, foi elaborado um plano de
intervenção para a área contaminada na rua Cápua. O pla-

no definiu o perímetro de restrição de utilização de água
subterrânea; as alternativas de intervenção para a área; as
medidas emergenciais e complementares de investigação;
o cronograma de implantação das ações de intervenção
escolhidas; e o plano de monitoramento das ações.
O projeto permitiu o desenvolvimento de novas competências técnicas e a complementação da capacitação instrumental e laboratorial em cada linha de
pesquisa. A partir desse trabalho, o IPT desenvolveu um
Sistema Móvel de Tratamento de Poluentes, destinado
à injeção de oxidantes e redutores no solo e em águas
contaminadas. O método teve patente requerida pelo
IPT junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI). Também foi requerida patente para o modelo físico para simulação de dessorção térmica in situ em solos
contaminados com produtos orgânicos.
A divulgação dos resultados e a transferência de
tecnologia envolveram a formação de recursos humanos
nos níveis de mestrado e doutorado, participações em
eventos científicos e cursos de aperfeiçoamento, publicação de artigos técnicos e construção de equipamentos.
As experiências, os questionamentos e as dificuldades vivenciadas pela equipe durante o desenvolvimento do projeto permitiram a concepção de um guia, cujo
principal objetivo foi apresentar, de forma integrada, em
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Resíduos são transformados em cimento de baixo custo e menor
impacto ambiental

O Guia de elaboração de planos de intervenção para
o gerenciamento de áreas contaminadas,
publicado pelo IPT ao final do projeto

FICHA TÉCNICA

Desenvolvimento e validação de tecnologias para remediação de solo e
água subterrânea contaminados com organoclorados
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(CTGeo); Laboratório de Processos Metalúrgicos (LPM), Centro de Tecnologia em Metalurgia
e Materiais (CTMM); Laboratório de Biotecnologia Industrial (LBI) e Laboratório de Processos
Químicos e Tecnologias de Partículas, Núcleo
de Bionanomanufatura (Bionano); Seção de
Sustentabilidade de Recursos Florestais (SSRF),
Centro de Tecnologias de Recursos Florestais
(CTFloresta); e Laboratório de Análises Químicas (LAQ), Centro de Química e Manufaturados
(CQuiM)

Consequência direta do crescimento dos grandes centros urbanos, o acúmulo
de resíduos sólidos – sobretudo os que provêm de construções e demolições – é
uma preocupação em quase todo o mundo. No Brasil, o volume de resíduos de
construção e demolição chega a 84 milhões de metros cúbicos, o que representa
até 70 % de todos os resíduos sólidos produzidos nas cidades. Apenas 20 % (cerca de 17 milhões de metros cúbicos) desses materiais têm sido reciclados, segundo relatório da Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção
Civil e Demolição (Abrecon).
A maior parte dos resíduos é depositada irregularmente em áreas urbanas, de modo a obstruir córregos e drenagens, propiciar enchentes e favorecer
a proliferação de mosquitos e outros vetores de doenças. Além dos problemas
decorrentes do despejo de resíduos, a construção civil é também o setor que
mais consome recursos naturais (entre 15 % e 50 % do total extraído), e a fabricação dos produtos que utiliza, como o cimento, libera volumes significativos de
gás carbônico na atmosfera. Considerados esses aspectos, não é difícil imaginar
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Da construção para a construção

uma mesma obra, os requisitos mínimos para a elaboração de planos de intervenção para reabilitação de áreas
contaminadas. O Guia de elaboração de planos de intervenção para o gerenciamento de áreas contaminadas foi lançado durante o seminário Áreas contaminadas – tecnologias
de remediação para organoclorados, evento promovido
pelo IPT ao final do projeto em dezembro de 2013.

Cliente:
Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE)
Fontes financiadoras:
Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), por meio do Fundo Tecnológico (Funtec);
e Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE)
Período de execução:
2009 a 2013

O acúmulo de resíduos
sólidos de construção e
demolição: um problema
para o meio ambiente
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o quanto a reciclagem dos resíduos e a sua transformação em matérias-primas para a própria construção
pode representar em benefícios ambientais, sociais e
econômicos.

Cimento “verde”
O resíduo da construção e demolição (RCD) é
heterogêneo, constituído de restos de argamassa, areia,
cerâmicas, concretos, madeira, metais, papéis, plásticos,
pedras, tijolos etc. Triados e triturados, esses materiais
podem dar origem a produtos agregados para utilização

em argamassas de assentamento e revestimento, concretos, pré-moldados, camadas de base e sub-base para
pavimentação, entre outros. Mas a transformação do
RCD em matéria-prima de qualidade para uso na construção civil requer pesquisas tecnológicas minuciosas.
Nos últimos anos, algumas dessas pesquisas
apontaram que resíduos finos de cimento e de concreto
contendo pasta hidratada de cimento, quando tratados
termicamente, podem apresentar capacidade de reidratação e, assim, tornar-se parcialmente ligantes. Também
tem sido bastante estudado o potencial de reuso dos
resíduos da cerâmica vermelha.

O cimento feito com esses resíduos reciclados
pode substituir o tradicional cimento para fins específicos e, assim, reduzir o consumo de calcário, principal
responsável pela emissão de CO2 na produção de cimento. Esse aspecto é especialmente importante num
contexto mundial em que a indústria do cimento é responsável por aproximadamente 3 % das emissões mundiais de gases de efeito estufa e por aproximadamente
5 % das emissões de CO2.
No intuito de aumentar a qualidade do produto
de RCD e viabilizar a sua utilização com segurança na
construção civil, o IPT decidiu testar, em seu Laboratório

de Materiais de Construção Civil (LMCC), o uso de resíduos cimentícios e de cerâmica vermelha, combinados
adequadamente de modo a gerar um tipo de ligante a
partir de finos de RCD.
Os estudos preliminares demonstraram a viabilidade tecnológica da proposta. Dessa forma, em 2009,
o Instituto firmou parceria com a InterCement, indústria
de cimentos do grupo Camargo Corrêa e o BNDES, para
desenvolver um novo processo de fabricação de cimento a partir da calcinação a baixas temperaturas (inferiores a 600 °C) da fração fina dos resíduos.

A separação dos finos; a máquina de reciclagem de resíduos de construção civil e demolição (RDC); o carregamento dos agregados de RCD
pela autoconcreteira; e a compactação em uma via

Diferentes tipos de resíduos: no alto, resíduos cimentícios e cerâmica vermelha; em seguida, os resíduos de concreto e de solo urbano
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O trabalho do IPT
Em uma primeira etapa do projeto, foram feitas
a coleta de RCD, a separação das frações finas, a caracterização dos resíduos finos antes e após o tratamento
térmico e a reidratação desses materiais. Inicialmente,
foram selecionadas amostras de cinco tipos de resíduos:
cimentício, misto, de cerâmica vermelha, de concreto e
de solo urbano.
Os finos desses resíduos foram separados e
caracterizados (conforme sua composição química e mineralógica) antes e após a ativação térmica. Em seguida,
foram realizados estudos no estado fresco (em pasta)
por meio de ensaios reológicos, para definição precisa
da quantidade de água necessária para a reidratação.
A segunda etapa do projeto teve como objetivo
definir a melhor rota de processamento dos materiais
em maior escala de volume e otimização das dosagens
por meio de ensaios de pavimento. A terceira etapa cor-

respondeu à pavimentação de cerca de 200 metros de
uma via na cidade de Guarulhos (SP), com o cimento
“verde” e agregados de RCD.

Resultados
Dos ensaios e testes realizados ao longo do
projeto, concluiu-se ser possível produzir, apenas com
finos de RCD, um cimento de propriedades mecânicas
adequadas à aplicação em bases de pavimentos.
O cimento de RCD desenvolvido apresentou
vantagens ambientais e econômicas, pois o consumo de
energia térmica de calcinação é inferior ao da produção
do cimento convencional (corresponde a cerca de 75 %
deste) e, com um mesmo nível de porosidade das pastas, é possível obter até 50 % da resistência mecânica do
cimento convencional.
Com o projeto, a InterCement passou a deter
uma nova tecnologia para produzir cimento a partir de
resíduos reciclados, podendo escalonar a produção para
aplicar o produto em bases de pavimento estabilizadas,
em reaterros de valas de serviços urbanos (água, esgoto,
telefonia) e como material cimentício com baixa solicitação mecânica.
A InterCement destacou-se como empresa
com investimento em pesquisa, desenvolvimento e
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Trecho asfaltado com o cimento “verde” em uma via pública
de Guarulhos
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BALDUSCO, R. et al. Reatividade e resistência
mecânica de pastas reidratadas de cimento de
alto forno. In: ENCONTRO NACIONAL DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO,
5., 2017, Fortaleza. Anais... Fortaleza: Enarc,
2017. p. 1 - 16.

inovação em uma área tecnológica estratégica quanto
ao aspecto ambiental. O BNDES também se reafirmou
como agente federal de fomento ao desenvolvimento
tecnológico.
Foi depositada no INPI a patente BR 10 2013
0309 818 referente à “unidade de produção de cimento
pozolânico de baixo impacto ambiental, obtido por resíduo misto de construção e demolição (RCD), processo e
produtos resultantes para a construção civil”.
Na Conferência Internacional “Progress of Recycling in the Built Environment”, realizada em São Pau-

lo, em 2015, foi apresentado o estudo “Rehydration of
Cement Fines: A TG/Calorimetry Study”. Posteriormente,
em 2017, outro trabalho sobre o tema – “Reatividade e
resistência mecânica de pastas reidratadas de cimento
de alto forno” – foi apresentado no Encontro Nacional
sobre Aproveitamento de Resíduos na Construção Civil
(Enarc), em Fortaleza (CE).
Um dos pesquisadores do IPT, Raphael Baldusco está realizando mestrado acadêmico, na Escola Politécnica da USP, focado em reidratação de cimento de
alto-forno.

FICHA TÉCNICA

Desenvolvimento de cimento a partir de finos de resíduos de construção
e demolição (RCD)
Autores:
Valdecir Angelo Quarcioni e Raphael Baldusco
da Silva
Equipe:
Aluisio Savio Nieto Losano, Anderson Lopes de
Andrade, Antonio Carlos de Camargo, Ariane
Carolina Rodrigues Martho, Benedito Mota, Camila Peres Massola, Cláudia Echevenguá Teixeira, Dafne Pereira da Silva, Eduardo Leão Rocha,
Edwin Miranda, Elaine Maria Soares, Erick Flávio
Luiz Fonseca, Fabiano Ferreira Chotoli, Fernanda Belizário Silva, Fernanda Giannotti da Silva
Ferreira, Filipe Soares da Silva, Jefferson Cardoso Pestana, Lilian Gomes da Silva, Maria Alba
Cincotto, Mírian Cruxên B. de Oliveira, Patrícia
Barboza da Silva, Paulo Brito Moreira de Azevedo, Rachel Horta Arduin, Rafael dos Santos
Sabino, Rafael Francisco Cardoso dos Santos,
Raphael Baldusco da Silva, Roberto Ferreira de
Lima, Rubens Vieira, Sandra Lúcia de Moraes,
Sérgio Cirelli Ângulo, Sérgio Soares de Lima, Valdir Moraes Pereira, Valdecir Angelo Quarcioni e
Valmir Barbosa Dias (IPT); Carlos José Massucato, Mariana Figueira de Lacerda Menezes, Taynara Ribas Pereira e Seiiti Suuzki (InterCement)

Áreas técnicas:
Laboratório de Materiais de Construção Civil
(LMCC), Seção de Geotecnia (SG) e Seção de
Recursos Minerais (SRM), Centro de Tecnologia
de Obras de Infraestrutura; Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas (LRAC), Centro de
Tecnologias Geoambientais (CTGeo); Laboratório de Processos Metalúrgicos (LPM), Centro de
Tecnologia em Metalurgia e Materiais (CTMM);
Laboratório de Componentes e Sistemas Construtivos (LCSC), Centro Tecnológico do Ambiente Construído e Coordenadoria de Planejamento e Negócios
Clientes:
InterCement e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Fontes financiadoras:
BNDES (por meio do Fundo Tecnológico FUNTEC) e InterCement
Período de execução:
2013 a 2018
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Plantas resistentes e tolerantes à poluição atmosférica: palmeiras, manacás,
samambaias e aráceas
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A recuperação da Serra do Mar
Além de mapear áreas de risco de escorregamento, IPT ajudou no replantio
das encostas
Desde o início da colonização, o ambiente natural da Serra do Mar sofreu diversas
alterações decorrentes de ocupação humana. Historicamente, contudo, é possível afirmar que o maior impacto sobre a vegetação de Mata Atlântica da serra foi
decorrente da emissão de poluentes tóxicos pelas indústrias instaladas na região
de Cubatão, em São Paulo.
As encostas da Serra do Mar têm declive acentuado, o que favorece
escorregamentos de solo e rocha. A vegetação é um dos agentes de proteção
contra esses deslizamentos. Entretanto, fragilizada pela poluição industrial, a cobertura vegetal passou a não garantir a estabilidade do solo.
Em 1985, o nível de degradação era extremo: próximo a Cubatão, as
folhas apresentavam queimaduras, muitas árvores não tinham copa e eram frequentes os escorregamentos em áreas sem qualquer tipo de vegetação.

No alto, escorregamentos de
terra na região de Cubatão,
decorrentes da poluição
industrial. Ao lado,
detalhe da vegetação
fortemente degradada
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Reflorestamento
O Governo do Estado de São Paulo, então, lançou um plano de emergência para o controle da poluição e, a longo prazo, a recuperação dos ecossistemas da
Serra do Mar. Foi criada uma Comissão Especial, que englobava vários órgãos técnicos, com a responsabilidade
de coordenar as ações na serra. Uma das preocupações
iniciais era replantar áreas que tinham perdido a cobertura vegetal.
Por conta da complexidade do projeto, era premente uma equipe multidisciplinar. Assim, foram envolvidos a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), o Instituto de Botânica (IBT), o Instituto
Florestal (IF) e o IPT.
O Instituto de Botânica e o Instituto Florestal fizeram a coleta e seleção de mudas e sementes de plantas nativas para o replantio, inicialmente feito por via
terrestre. Dada a extensão da área degradada e a dificul-

dade de acesso em alguns locais, foi necessária também
a semeadura aérea, um método ainda inédito no Brasil.

O trabalho do IPT
Inicialmente, o IPT acompanhou as obras de
barramento e dragagem nos rios, participou da montagem do Plano de Contingência para o Polo Industrial e fez
um mapeamento geológico-geotécnico, que indicava as
áreas de risco prioritárias para o replantio, conforme as
condições de estabilidade. Em seguida, os pesquisadores
da Cetesb, IBT e IF partiram para o estudo das espécies
que haviam morrido e das que seriam mais adequadas
às condições da região. Foram escolhidas sementes de
árvores e arbustos com mais resistência à poluição.
Para a semeadura aérea, foi necessário desenvolver um método que evitasse perdas. O desafio era fazer as sementes chegarem ao solo, evitando que fossem
dispersadas pelo vento ou que ficassem sobre arbustos.

Nesta página, as pelotas de gelatina que contêm sementes de
espécies pioneiras da Mata Atlântica em germinação. Na página
ao lado, a semeadura aérea dessas pelotas na Serra do Mar, em
Cubatão
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A solução, dada pelos pesquisadores da Cetesb,
foi a peletização das sementes em gel hidrofílico, material
desenvolvido na então Divisão de Química do IPT, como
uma cápsula de gel transparente, com propriedades para
manter os nutrientes e a umidade. Além de aumentar o
peso, o que evita a dispersão das sementes, essa cobertura facilita a fixação no solo. O método foi patenteado
em nome de pesquisadores da Cetesb e do IPT.
Um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB)
e um avião agrícola foram utilizados nas semeaduras – a
primeira ocorreu em fevereiro de 1989, com cerca de
700 milhões de sementes. No ano seguinte, foram pulverizadas mais 1,5 bilhão de sementes de manacás e
jacatirões, as espécies que se desenvolveram melhor,
mostrando-se mais resistentes.

Entre os resultados alcançados pelos trabalhos
da Comissão Especial, onde o IPT atuou, estão o controle da poluição atmosférica e a montagem do Plano de
Contingência para as indústrias, cuja metodologia foi utilizada também no Plano Preventivo de Defesa Civil para
as áreas de risco, que salvaguarda a população em caso
de acidentes associados à instabilidade nas encostas ou
a vazamentos tóxicos das indústrias.
No que se refere à inovação, o principal resultado foi o desenvolvimento de método de peletização de
sementes, que permitiu a semeadura aérea.

Resultados
A semeadura aérea culminou em altos índices
de sobrevivência das árvores e teve ótimos resultados em
solos nus e com vegetação rasteira nativa. O objetivo de
conter escorregamentos, por meio da recomposição vegetal das encostas da Serra do Mar, foi atingido. Trata-se
de uma das medidas fundamentais para o restabelecimento do equilíbrio natural das encostas. E foi importante a recuperação da Mata Atlântica utilizando-se sementes de plantas nativas desse bioma bastante ameaçado.
A implantação de sistemas de barramentos
também constituiu-se em medida importante para reter parte do material passível de ser mobilizado em uma
corrida de massa, entre as indústrias e as escarpas.

FICHA TÉCNICA

Projeto Serra do Mar –
Degradação e Recuperação
da Vegetação
Autor:
Eduardo Soares de Macedo
Equipe:
Agostinho Tadashi Ogura, Celso Tatizana,
Cláudio Luiz Ridente Gomes, Eduardo Soares
de Macedo, Fernando Luiz Prandini, Geraldo
Figueiredo de Carvalho Gama Jr., José A. B.
A. Pedrosa, José Geraldo da Cruz Pradella,
Leandro E. S. Cerri e Oswaldo Augusto Filho

PRODUTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS
POMPEIA, S.; PRADELLA, J. G. C.; PRADELLA, D.;
MARTINS, S. Processo para Produção de Estruturas Vegetais em Gel Hidrofílico e Produto assim obtido. Patente: INPI 8804270-7.
1987. Instituição financiadora: IPT.
Para monitoramento dos
resultados obtidos com a
semeadura aérea, técnicos fizeram
a marcação das plantas nascidas
após o plantio. Na página ao
lado, a plântula de manacá-da-serra nascida em um
escorregamento e marcada para
acompanhamento posterior
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SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Instituto de Botânica. Instituto Florestal.
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. A Serra do Mar: degradação e recuperação. São Paulo: SMA/ IB/ IF/ CETESB, 1990. 56
p. (Série Documentos).

Áreas técnicas:
Divisões de Geologia, Engenharia Civil
e Química
Cliente:
Governo do Estado de São Paulo
Fontes financiadoras:
Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo
e Eletropaulo
Período de execução:
1985 a 1990
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Durante toda a obra de recuperação, a estrutura da Ponte Pênsil de São
Vicente foi monitorada por um sistema remoto e contínuo, com informações
em tempo real
São Vicente, no litoral paulista, tem como cartão-postal uma ponte pênsil que liga
a parte insular do município ao continente. Inaugurada em 1914, depois de dois
anos do início das obras, ela foi a quarta ponte pênsil do Brasil. Tem um só tramo
de 180 metros entre torres de 21,7 metros de altura. O sistema de suspensão
compreende 16 cabos de aço, ancorados em quatro blocos e apoiados em quatro torres metálicas revestidas de concreto.
Desde a década de 1930, o IPT oferece apoio tecnológico à manutenção
e à conservação da ponte. Em 1936, a então Seção de Estruturas e Fundações do
IPT realizou uma prova de carga estática para avaliar a capacidade portante da
ponte no tráfego de veículos. Na década de 1940, foram realizados experimentos
e ensaios para reforço de cabos de aço com corrosão na região de contato com
os blocos de concreto.
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Obra sob controle

Ponte Pênsil (1914), obra do pintor e historiador Benedito Calixto

Engenheiro e técnico do IPT
monitoram a inclinação
das torres e os esforços nos
cabos durante execução de
prova de carga estática
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de produção e ensaios para avaliação do desempenho e
resistência mecânica do material.
Um conjunto de torres e ancoragens provisórias foi instalado, para a execução da troca dos cabos,
uma operação que envolve riscos elevados. A presença
das adutoras apoiadas na estrutura da ponte de São Vicente e a permissão do trânsito de pedestres e bicicletas
durante a execução da obra requereram atenção e cuidados redobrados.
Buscando minimizar os riscos e evitar acidentes, o IPT implantou um sistema para monitorar continuamente a estrutura da ponte durante os trabalhos.

O trabalho do IPT
No método usual de monitoramento de estruturas, os dados são coletados de modo intermitente, com
instrumentos mecânicos. A análise de estabilidade estrutural é registrada de forma pontual, no instante da medição.

Em abril de 1982, a ponte foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Artístico Nacional (Condephaat).
Na década de 1990, o IPT participou de obras de restauro da ponte,
tendo orientado a substituição das peças do tabuleiro de madeira e verificado os
danos por corrosão nos cabos de aço.

Troca dos cabos
Em 2013, foi iniciada outra intervenção na ponte. O projeto de restauração foi elaborado por empresas de engenharia, com base em estudos apresentados pelo IPT ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo,
órgão responsável pela conservação da ponte. A principal recomendação foi a
troca dos cabos de aço de suspensão. Os cabos substitutos foram importados
da Itália, e o IPT acompanhou, nos laboratórios do fabricante, parte das etapas
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Em São Vicente, foi necessário um monitoramento contínuo. Com sensores instalados ao longo de
toda a obra e um sistema de controle remoto, o IPT forneceu ao construtor as informações em tempo real.
Foram utilizados sensores, em pontos críticos
da obra, para monitorar as inclinações das torres, deformações das estruturas metálicas, temperaturas e vibrações, assim como velocidade e direção do vento que
incidia sobre a estrutura. Foi utilizado um sistema de
aquisição de dados via cabo e também antenas wireless,
que coletavam os dados dos sensores e os enviavam
para um servidor localizado no canteiro da obra. As antenas foram necessárias por permitirem a comunicação a
200 metros de distância, entre o canteiro e os sensores
localizados no topo das torres na extremidade oposta da
ponte.
O sistema desenvolvido permitia a produção
de gráficos em tempo real, indicando o comportamento
e as implicações das atividades do construtor frente à

No alto, a substituição dos antigos
cabos de suspensão por novos; e a
prova de carga feita pelo IPT. Em
seguida, a construção dos novos
blocos de ancoragem e a instalação
do novo tablado da pista
de rolamento

Os gráficos apontando a frequência e velocidade (até 60 km/h) dos ventos – sensores foram instalados ao longo da ponte e um sistema
digital fornecia informações em tempo real
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estabilidade estrutural da ponte. A central de monitoramento era controlada remotamente na sede do IPT.

Resultados
O sistema de monitoramento estrutural contínuo e remoto favoreceu a tomada de decisões – rápidas
e corretas – nas ocasiões em que os sensores indicaram
comportamento anômalo da estrutura. O sistema garantiu mais segurança às obras.
Além do monitoramento remoto durante a recuperação, o IPT também realizou uma prova de carga

estática para avaliação final da segurança estrutural da
ponte, com posterior liberação das obras para a população de São Vicente.
O trabalho proporcionou um aprendizado inédito ao IPT, com o uso de tecnologia de monitoramento e
instalação em obras. Foram ministradas várias palestras
sobre o assunto, e o projeto de recuperação da ponte foi
premiado na Espanha, pela Asociación Científico-Técnica
del Hormigón Estructural (ACHE) de Madri.

FICHA TÉCNICA

Apoio tecnológico e monitoramento remoto na recuperação da Ponte
Pênsil de São Vicente
Autores:
Daniel Mariani Guirardi, Diego Lapolli Bressan e
Ivanisio de Lima Oliveira

A Ponte Pênsil após as obras
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Equipe:
Daniel Mariani Guirardi, Diego Lapolli Bressan
Edivan Nogueira Batista, Ivanisio de Lima Oliveira e Neusvaldo Lira de Almeida (IPT); Dimer
Fatori, Hiromiti Nakao, Luiz José Preto Rodrigues, Marcelo Cury, Orlando Arantes, Orlando
Morgado Junior e Paulo Eduardo de Oliveira
(Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo – DER); Eduardo de Assis
Faria, Jonas Soares de Souza, José Augusto Soares de Almeida, Maria Aparecida Soukef Nasser
e Renato Encimas Lopes (Concrejato Engenharia); Arnaldo Bechara, Júlio Timermann e Rafael
Timermann (Engeti Consultoria e Engenharia);
Francisco Prieto Aguilera e Hugo Corres Peiretti
(Fhecor Ingenieros Consultores); Boris Schpun
e Mario Cepollina (Cepollina Engenheiros Consultores)

Área técnica:
Seção de Engenharia de Estruturas (SEE), Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura
(CT-Obras)
Cliente e fonte financiadora:
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER)
Parcerias:
Concrejato Engenharia (executou a obra de reforma), Engeti Consultoria e Engenharia (projeto de restauração) e empresas Fhecor Ingenieros Consultores e Cepollina Engenheiros
Consultores (consultorias)
Período de execução:
2013 a 2015

149

ENGENHARIA

31

Para garantir a qualidade de coletes
à prova de bala é preciso um sistema
bem calibrado de medição de
velocidade de projétil
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Para um conhecimento preciso
da velocidade
Laboratório de Metrologia desenvolve metodologia para calibrar sistemas
de medição do movimento de projéteis e outros objetos
Como atestar que um colete de proteção policial pode de fato resistir ao impacto
de uma bala? Não é uma tarefa simples. A Polícia Militar do Estado de São Paulo,
por meio do Centro de Suprimento e Manutenção de Armamento e Munição,
chegou a desenvolver um Laboratório de Balística voltado para o teste de equipamentos de proteção, entre eles os coletes à prova de balas. O Laboratório adquiriu um sistema de medição de velocidade de projétil, desenvolvido de acordo com
normas internacionais. No entanto, era imprescindível assegurar a confiabilidade
metrológica do sistema.
A velocidade do projétil impacta diretamente no grau de segurança dos
coletes. No entanto, não havia um padrão para a grandeza velocidade. O IPT foi,
então, requisitado para a calibração do sistema de medição de velocidade de
projétil.

Capacetes, brinquedos, veículos
Tendo atendido à demanda do Laboratório de
Balísticas da Polícia Militar de São Paulo, o IPT foi consultado por empresas dos mais diversos segmentos
interessadas em medição de velocidade. Fabricantes
de blindagens e materiais à prova de balas solicitaram
tecnologia semelhante à que havia sido desenvolvida –
referente à velocidade de projéteis.
O método foi adaptado para vários outros sistemas. As demandas surgiam até mesmo dentro do IPT.
O Laboratório de Equipamentos Mecânicos e Estruturas
(LEME), do Centro de Tecnologia Mecânica, Naval e Elétrica (CTMNE), por exemplo, fazia testes em capacetes para
motociclistas e precisava calibrar o equipamento empregado nos ensaios para obter a acreditação do serviço.
Também o Laboratório de Engenharia Naval e Oceânica

(Naval) solicitou a calibração do carro dinamômetro utilizado em seu tanque de provas.
Empresas especializadas em ensaios de segurança de brinquedos, buscando acreditação, também
procuraram o IPT para calibrar a velocidade das esteiras
de testes dinâmicos.
Outra solicitação veio de montadoras interessadas em calibrar os instrumentos usados em pistas de
prova de veículos para medição do nível de ruído. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) só autoriza a comercialização
dos veículos quando os ruídos que emitem estão abaixo
dos limites estabelecidos. Para que se possa comparar o
desempenho de diferentes modelos, deve-se assegurar
que as medições do ruído sejam feitas na mesma velocidade. Todos os instrumentos utilizados nos ensaios devem estar calibrados por laboratórios acreditados.

Emissões de ruídos são
registradas para a calibração
dos radares
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O trabalho do IPT
O Laboratório de Metrologia Elétrica do IPT desenvolveu metodologia específica e adequada à calibração de diferentes instrumentos, conforme as necessidades de cada cliente. Inicialmente foram feitos estudos
detalhados das características dos equipamentos a serem calibrados. Depois, foram selecionados os padrões
e materiais necessários. Então, deram-se os primeiros
testes e medições. Constatada a viabilidade do método
e sua confiabilidade, novos procedimentos de calibração foram estabelecidos, inclusive com a dedução do
modelo matemático da medição. Finalmente, a calibração foi executada e, com base no modelo matemático
da medição, obteve-se a estimativa de incerteza dos resultados.
O principal desafio técnico nos projetos foi garantir o sincronismo entre o tempo medido pelo equipamento sob calibração e o tempo medido pelo padrão do

IPT, para determinado trecho percorrido por cada objeto (projétil, peça ou veículo). Os sistemas de medição
precisavam iniciar e parar a medição simultaneamente.
Para isso, também foi necessário o desenvolvimento de
dispositivos auxiliares, como posicionadores mecânicos,
sensores e receptores de sinais.

Resultados
Com a aplicação dos novos métodos de calibração desenvolvidos pelo IPT, os testes e ensaios realizados tanto pelo Laboratório de Balística da Polícia Militar
de São Paulo como por todos os outros clientes ganharam mais confiabilidade. Os clientes não precisaram
mais fazer a calibração no exterior, o que representou
ganhos em prazo e custos do processo.
A criação dos novos métodos de calibração
também capacitou o IPT a oferecer outros serviços
tecnológicos.

FICHA TÉCNICA

Calibração de Medidores de Velocidade

A calibração dos equipamentos de ensaio com capacetes; o teste
com carro dinamométrico no tanque de provas; a calibração de
radar de velocidade; o velocímetro do automóvel (para
comparação); e o medidor de velocidade de projétil
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Autora:
Rima Yehia

Cliente:
Polícia Militar de São Paulo e outros

Equipe:
Fabrício Gonçalves Torres, Luis Claudio Filbrich,
Marcos José Rodrigues dos Santos, Regis Renato
Dias, Rima Yehia

Fontes financiadoras:
IPT e clientes

Área técnica:
Laboratório de Metrologia Elétrica (LME), Centro
de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos (CT-Metro)

Período de execução:
2008 a 2015

153

ENGENHARIA

32

Investigação e gestão de riscos
para o Metrô SP
Causas do acidente na estação Pinheiros foram apuradas e contribuíram
para o aprimoramento do plano de gerenciamento para a segurança das
obras
As obras da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo tiveram início em 2004.
O investimento previa, na primeira etapa, a construção de vias ao longo de
12,8 quilômetros, que ligam as estações Luz, República, Paulista, Faria Lima, Pinheiros e Butantã. Por meio de Parceria Público-Privada (PPP), foram viabilizados
recursos adicionais para a compra dos trens, sinalização e parte dos sistemas,
tendo sido concedida a operação e manutenção da linha ao consórcio responsável pela PPP. Na segunda etapa, seriam também construídas as estações intermediárias São Paulo–Morumbi, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Higienópolis e
Vila Sônia. As duas primeiras estações – Faria Lima e Paulista – foram inauguradas
em 2010.

Parte do poço de acesso aos túneis
da Estação Pinheiros do metrô
paulista desabou em 2007
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O acidente
Em janeiro de 2007, durante as obras da estação Pinheiros, foi registrado o mais grave acidente da
história do Metrô de São Paulo: era uma sexta-feira, dia
12, e, um pouco antes das 15 horas, houve a manifestação, em superfície, de um colapso de grande porte no
túnel da plataforma. Houve desabamento, e o poço de
acesso aos túneis da estação, que tinha 40 metros de
diâmetro, se transformou em uma enorme cratera com
mais de 80 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade. Sete pessoas morreram no acidente – quatro delas estavam num micro-ônibus que passava pelo local.
Seis casas precisaram ser demolidas, cerca de 60 foram
interditadas, mais de 200 pessoas ficaram desalojadas e
dezenas de veículos e equipamentos foram avariados ou
completamente perdidos.
Para apurar as causas, em um trabalho paralelo
e complementar ao do Instituto de Criminalística e outras entidades da área, a Companhia do Metropolitano

de São Paulo solicitou ao IPT um parecer técnico. Além
de explicar exatamente o que havia ocorrido e por que, o
trabalho do IPT deveria analisar os riscos que ainda ameaçavam aquela estrutura e toda a continuidade da obra.

O trabalho do IPT
Foram 18 meses de minuciosa investigação que
resultou em um relatório de mais de 400 páginas. A conclusão do estudo chegou a ser adiada porque as escavações dos escombros requeriam muita cautela para que
não danificassem as provas. O trabalho se assemelhava
à coleta de materiais em sítios arqueológicos – retiraram-se mais de 25 mil metros cúbicos de solo, rocha
e concreto, em camadas de 30 a 50 centímetros O IPT
contou com 40 profissionais especializados em diversas
áreas técnicas e contratou quatro consultores nacionais
e dois internacionais.
Foram feitos mapeamentos no interior da cava
da estação Pinheiros, nas paredes dos escombros e no

O acidente abriu uma cratera de 80 metros de diâmetro por 30 metros de profundidade
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piso da escavação; ensaios laboratoriais nos materiais
retirados da cava (rocha e concreto); monitoramento
dos maciços ao redor da cava e das edificações no entorno da área do colapso; entrevistas com técnicos da
obra e modelagens, por meio de softwares, para análise
do incidente. Mais de três mil documentos foram produzidos durante a investigação.
No parecer emitido, o IPT concluiu que o traçado da Linha 4, o método construtivo e o processo de
contratação não contribuíram com o colapso da Estação
Pinheiros. Também não foi possível atribuir o motivo do
acidente ao modelo geológico, idealizado na fase de projeto – o modelo geológico observado durante a remoção
dos escombros ratificou o que havia sido estabelecido
nos documentos de licitação e no projeto executivo. Já o
sistema de controle técnico e os programas de gestão da
qualidade se mostraram deficientes.
De acordo com o laudo do IPT, o projeto executivo da obra era frágil e houve desvios de projeto no
processo construtivo e falhas na validação do projeto e
do método construtivo.
Na véspera do acidente, haviam sido identificados problemas na escavação, e foi tomada a decisão de
reforçar as paredes do túnel, mas faltou material para
isso e não houve definição clara sobre a necessidade
de paralisação da obra, o que ficou registrado pelo IPT
como falha de gestão, planejamento e comunicação. Por

fim, o relatório apontou ainda falhas no plano de ações
de emergência, na evacuação dos operários e a falta de
interdição do tráfego de veículos e de transeuntes.
Para comprovar as causas do colapso, o IPT elaborou um Plano de Gestão de Risco para Obras Subterrâneas Urbanas, que considerava os riscos à população
lindeira e os impactos no meio ambiente. Também foi
desenvolvido um Sistema de Gerenciamento de Riscos
Geotecnológicos (SGRG).

Resultados
Além do parecer técnico, com 400 páginas, foram entregues ao Metrô e ao Ministério Público Estadual
46 anexos, que totalizavam quase 3 mil páginas, com o
título Investigação e análise do colapso da estação Pinheiros da Linha 4 do Metrô de São Paulo.
Para dar mais transparência e tornar o resultado
dos estudos acessível ao público leigo, também foi produzido um vídeo de 19 minutos, com narração e produções
gráficas que destacavam as 11 principais causas do acidente. O vídeo repercutiu amplamente na mídia nacional.
Ficou evidenciado que obras do porte de uma
linha metroviária subterrânea não podem prescindir
de um programa de gestão de riscos. A Companhia do
Metropolitano de São Paulo, então, instituiu nas novas
construções metroviárias o Plano de Gestão de Ris-

co recomendado pelo IPT, com sugestões de cursos e
treinamentos necessários aos participantes do sistema
construtivo. Ainda como resultado do trabalho do IPT, a
empresa alterou o processo de contratação de empreiteiras, redefiniu o sistema de responsabilidades e aprimorou o controle de qualidade das construções.
Tendo sido identificada a ruptura do maciço
rochoso e aberturas nas estruturas geológicas, foram
feitos reforços nas fundações de um edifício vizinho à
estação.
O sistema de controle implantado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo permitiu ao IPT
obter a Certificação de Qualidade relativa aos processos
estabelecidos e adotados na investigação.
O Instituto foi solicitado a avaliar situações semelhantes em outras obras, e os conhecimentos adquiridos foram disseminados pela equipe técnica em eventos internacionais e em revistas técnicas.
Como resultado desse trabalho, foi criada uma
nova linha de pesquisa no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), denominada
Construção de Obras Civis em Área Urbana, com o objetivo de efetuar pesquisa tecnológica para construções civis em área urbana, mesmo sobre terrenos constituídos
por materiais inertes (aterros).
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Técnicos do IPT analisam metais utilizados na estrutura da Estação Pinheiros do Metrô
156

157

ENGENHARIA

33

Proteção para pontes
e embarcações
Sistema flutuante foi a alternativa para evitar colisões nos locais de alta
profundidade da Hidrovia Tietê-Paraná
Quando foi inaugurada, em 1998, a eclusa Jupiá, na divisa dos estados de São
Paulo e Mato Grosso do Sul, ficou finalmente estendida a navegação desde o Rio
Tietê até a Argentina pelo rio Paraná. A Hidrovia Tietê-Paraná passava a interligar
cinco estados brasileiros (Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e
Paraná) e cinco países do Cone Sul (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia).
Nada mais esperado que um grande aumento na movimentação de
cargas por essa que se transformou numa das grandes vias de escoamento da
produção de grãos do centro-oeste brasileiro. O funcionamento de várias eclusas
nas barragens das usinas hidrelétricas dos rios Tietê e Paraná viabilizou a utilização de embarcações de grande porte, como comboios de barcaças. O novo
fluxo trouxe também infortúnios: tornaram-se frequentes os acidentes com os
comboios – boa parte deles envolvia colisões das embarcações com pilares de
pontes sobre a hidrovia.
Um estudo mostrou os principais motivos dessas colisões: distâncias relativamente curtas (cerca de 40 metros) entre os pilares; comboios fluviais muito

O sistema flutuante de proteção de pilares instalado na ponte da rodovia SP-191 sobre o rio Tietê

compridos (com 135 metros, em média); restrito poder
de manobra das embarcações; presença de ventos, correntezas e ondas.
Em geral, os pilares das pontes não são projetados para resistir a impactos com comboios fluviais, o que
leva a efeitos extremamente indesejáveis, como a queda
de tabuleiros das pontes, queda de veículos, perdas de
vidas, interrupção do tráfego sob e sobre as pontes, entre outros.

Proteção flutuante

Modelagem de um módulo flutuante
(casco e bolinas) para cálculo de
tensões na estrutura durante colisão
com uma embarcação
158

Dada a grande probabilidade de ocorrência de
colisões dos comboios com pilares das pontes instaladas
sobre os rios Tietê e Paraná, a Companhia Energética de
São Paulo (Cesp), administradora da hidrovia, recorreu
ao IPT para desenvolver um sistema eficiente de proteção dos pilares das pontes.
Quando as profundidades são baixas, a proteção dos pilares costuma ser feita com os chamados dolfins – ilhas de pedras. Essa solução, no entanto, torna-se
inviável em altas profundidades (mais de 10 metros) –

justamente a situação da maioria das pontes sobre a Hidrovia Tietê-Paraná. O IPT acabou por propor um sistema flutuante de proteção de pilares, ancorado por linhas
de amarras.

O trabalho do IPT
Em vez da proteção fixa, a equipe do IPT sugeriu
a instalação de módulos fabricados em aço e ancorados
por poitas de concreto – obstáculos flutuantes na trajetória de colisão das embarcações com os pilares das pontes.
O sistema é composto por quatro barreiras
(uma a montante e outra a jusante, em cada um dos dois
pilares do vão principal da ponte, na rota de navegação)
com grandes bolinas (estruturas planas de aço presas
aos cascos). As barreiras flutuantes são amarradas por
cabos (sintéticos, de aço e correntes) devidamente ancorados no fundo do rio.
O princípio básico – inédito – é o da absorção
de energia do choque de uma embarcação pelo conjunto casco-defensas-bolinas-amarras. As defensas, presas
aos cascos, são de madeira. O principal agente de absor159
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Resultados
O sistema flutuante de proteção de pilares de
pontes tornou mais segura a navegação na hidrovia Tietê-Paraná. Sem essas proteções, o risco de colisão das grandes embarcações nos pilares continuaria alto, o que inviabilizaria a continuidade do transporte fluvial de cargas.
O sucesso do projeto tem motivado administradores de outras hidrovias a estudar a possibilidade
de utilizar a solução criada pelo IPT. Além de uma tese
de doutorado, o projeto rendeu vários artigos técnicos e
apresentações em seminários e congressos nacionais da
área naval.
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Segurança e sustentabilidade
ambiental na construção civil
Estudos do IPT garantem viabilidade de intervenções rodoviárias arrojadas
no litoral paulistano
O meio ambiente é dinâmico e funciona em equilíbrio; toda interferência em seu
funcionamento gera uma cadeia de processos que pode alterar sua estabilidade.
Assim, obras geotécnicas que demandam poucos recursos naturais e afetam menos o meio ambiente são consideradas sustentáveis do ponto de vista ambiental.
A busca dessa sustentabilidade incentiva o exercício da inovação em tecnologias
e processos construtivos. E, quanto mais arrojados são os projetos, mais complexos tornam-se os estudos para garantir a sua viabilidade e segurança.
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ção de energia é o sistema de cabos de amarração dos
módulos flutuantes.
Foram realizados ensaios com modelos em escala reduzida do sistema flutuante no tanque de provas
do Laboratório de Engenharia Naval e Oceânica (Naval-IPT). E foram também estudados modelos teóricos e
numéricos para previsão do comportamento do sistema
em situação de colisão de embarcações.
Em 1999 e 2000, foram instalados sistemas flutuantes de proteção de pilares em quatro pontes no rio
Tietê. Em 2001, mais duas pontes no rio Tietê e uma no
rio São José dos Dourados foram protegidas. Em 2009, o
sistema foi instalado em uma ponte no rio Paraná.

Sistema flutuante de proteção
de pilares de pontes em rotas
de navegação
Autor:
Carlos Daher Padovezi
Equipe:
Carlos Daher Padovezi, José Carlos do Nascimento, Luiz Henrique do Amaral, Luis Antonio Oliveira Lima e Odair Caltabeloti
Área técnica:
Laboratório de Engenharia Naval e Oceânica, Centro de Tecnologia Mecânica, Naval e
Elétrica (CTMNE)
Cliente:
Cesp
Fontes financiadoras:
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do Estado de São Paulo (a partir de 2000)
Período de execução:
1995 a 2001

Traçado da rodovia em vermelho e, destacado no círculo
azul, o trecho da Reserva du
Moulin alterado em função
dos estudos do IPT
161

Impactos de uma rodovia na
Serra do Mar
No litoral norte do estado de São Paulo, a Nova
Tamoios Contornos, rodovia de 33,9 quilômetros de extensão, foi projetada para segregar o trânsito local dos
municípios de São Sebastião e Caraguatatuba do tráfego
rodoviário de longa distância.
Os congestionamentos eram constantes nas
áreas urbanas das duas cidades, por conta do fluxo de
moradores, visitantes e viajantes de passagem com destino a outras localidades. O projeto almejou beneficiar
o turismo e a economia locais, ao facilitar o acesso às
praias e ao Porto de São Sebastião.
Foram previstas obras de grande porte e complexidade, que compreendiam aterros, encostas e túneis. No trecho do condomínio Reserva du Moulin, em
São Sebastião, seriam construídas duas pontes, abertos
dois emboques de túneis e cortado um talude de 60 metros de altura. O caminho de acesso às obras seria aberto ao pé da Serra do Mar, onde a vegetação é preservada
de ações antrópicas.
Ciente de que o ambiente da Serra do Mar é
bastante sensível e está sujeito a diversos processos de

dinâmica superficial, como deslizamentos de terra deflagrados por processos naturais ou intensificados pela
ação antrópica, a estatal paulista Desenvolvimento Rodoviário S.A. (DERSA) contratou o IPT para pesquisar os
aspectos geológicos, geotécnicos e ambientais e desenvolver soluções geotecnológicas.

O trabalho do IPT
Os estudos envolveram pesquisadores de
duas áreas em dois diferentes centros tecnológicos do
IPT: a Seção de Geotecnia e a Seção de Investigações,
Riscos e Desastres Naturais. O objetivo principal era
avaliar a possibilidade de redução de algumas obras,
sobretudo no trecho do condomínio Reserva du Moulin, para onde seria proposta a conexão de dois túneis
definidos em projeto e com licença ambiental já emitida
pelo órgão competente.
Os trabalhos foram iniciados a partir das imagens aéreas de satélites e de avião – estas últimas feitas
para subsídio dos projetos do empreendimento.
O primeiro estudo foi a análise das estruturas
geológicas (fotointerpretação) observadas em imagens
aéreas que permitiram determinar as direções preferen-

O traçado da rodovia Nova Tamoios Contornos, ao redor das cidades de Caraguatatuba (à esquerda) e São Sebastião (à direita). Na página
ao lado, os emboques dos dois túneis no novo traçado, com a Mata Atlântica preservada ao redor da obra
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ciais, bem como o sentido de contribuição do fluxo de
água do aquífero para a superfície.
No segundo estudo, procurou-se identificar o
potencial de geração de fluxo de detritos (debris flow)
para a bacia Reserva du Moulin, considerando-se os índices morfométricos a montante da área das obras.
Tendo sido detectados riscos de fluxo de detritos para a bacia Reserva du Moulin, o IPT sugeriu que
o projeto executivo desse trecho sofresse alterações no
traçado geométrico, a fim de que fosse executado um
único túnel longo com mais de 3,4 quilômetros de comprimento.
O novo traçado da rodovia levou em consideração a geomorfologia local e os levantamentos do primeiro estudo, de modo a reduzir problemas construtivos
relacionados às infiltrações de água e evitar impactos
ao aquífero fraturado. Utilizaram-se também de conhecimentos tácitos adquiridos em outras obras já executadas na Serra do Mar.

Resultados

Pesquisadores da Seção de Geotecnia do IPT em trabalho de campo
no túnel da Nova Tamoios Contornos

O trabalho do IPT subsidiou a alteração do traçado da rodovia e a adoção de uma solução técnica inovadora para o Projeto Nova Tamoios Contornos, que atenuou os impactos negativos ao meio ambiente e reduziu
os riscos durante a fase construtiva e também durante a
vida útil do empreendimento.
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Obras de Infraestrutura (CT-Obras) e Seção de
Investigações, Riscos e Desastres Naturais, Centro de Tecnologias Geoambientais (CTGEO)
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Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa)
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Após incêndio, em 2013, IPT estudou os danos do incidente e propôs medidas
para reconstrução e preservação do patrimônio
Inaugurado em 1989, em São Paulo, o Memorial da América Latina é um centro
cultural, político e de lazer, vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. Seu conjunto arquitetônico, que ocupa mais de 84 mil metros quadrados, foi projetado
por Oscar Niemeyer. O projeto cultural, por sua vez, foi desenvolvido pelo antropólogo Darcy Ribeiro. É tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.
Em 2013, um incêndio destruiu boa parte do Auditório Simón Bolivar,
uma das atrações do Memorial. O auditório tem um palco central, duas áreas
para a plateia (com capacidade total para 1.600 pessoas) e um foyer. A cobertura de concreto armado forma três abóbadas sucessivas, com altura máxima
de 17 metros. A primeira abóbada cobre o foyer e as outras duas ficam sobre as
áreas de plateia.
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O laudo para a recuperação do
Memorial da América Latina

Obras de recuperação no auditório Símón Bolívar após incêndio no Memorial da América Latina
Nuvem de fumaça sobre o Memorial,
no momento do incêndio, em 2013
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Danos reversíveis

O trabalho do IPT

Segundo relato dos funcionários do Memorial,
o incêndio teve início em uma luminária, e logo o fogo
atingiu o revestimento do teto e se alastrou por todas
as regiões internas. Para apurar os danos, avaliar a necessidade de demolição do prédio e as alternativas de
restauração, a Secretaria de Cultura convocou o IPT. O
relatório técnico apresentado pelo Instituto, com dados
sobre a segurança estrutural do conjunto, seria o documento principal para o planejamento das obras de reconstrução do auditório.

Inicialmente o IPT fez a inspeção visual do concreto no interior do auditório e constatou diferentes
níveis de danos na estrutura, desde os mais amenos,
como impregnação de fuligem provinda da queima dos
materiais, até destacamentos do cobrimento de concreto e armaduras expostas.
Os resultados da inspeção visual foram apresentados em forma de desenho esquemático com o
mapeamento das anomalias para os diferentes níveis de
danos.
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Na página ao lado, um desenho da seção transversal do auditório Simón Bolívar e a modelagem computacional das abóbadas e da laje
plana do auditório. Nesta página, o mapeamento com radar na estrutura de concreto e os gráficos obtidos com esse trabalho
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Simultaneamente, com base nas informações
do projeto estrutural do auditório, foi feita uma modelagem numérica da estrutura em suas condições originais,
sendo calculadas as tensões atuantes e as áreas de armaduras necessárias. Com isso, foram identificados os
locais mais críticos de tensões nas abóbadas e na laje
plana sobre o palco.
A inspeção visual, a análise numérica e a classificação das regiões conforme os danos observados
permitiram a definição das áreas para investigação. Nos
locais que apresentaram destacamento do cobrimento
de concreto, foram extraídos testemunhos das armaduras para ensaios à tração em laboratório.
Para minimizar os danos na estrutura já abalada, a equipe do IPT optou pela redução do número de
extrações de testemunhos de concreto e usou um radar
Ground Penetrating Radar (GPR) nas áreas investigadas.

O equipamento fornece imagens de excelente resolução por meio de ondas eletromagnéticas de altíssimas
frequências emitidas por antena. A vantagem é a coleta rápida de dados sobre as propriedades do concreto
de maneira não destrutiva. A aplicação do GPR permitiu
avaliar qualitativamente as condições em que se encontravam as camadas mais superficiais do concreto e que
não apresentaram destacamentos.
Ao todo foram investigadas 26 áreas de 2,0
metros x 2,0 metros com o uso do radar. E, a partir
desses estudos, foram, então, escolhidos pontos para
extração de testemunhos de concreto, com que foram
feitas análises de resistência à compressão e de índices esclerométricos. Também houve extração de pó
de concreto, para análise das propriedades químicas e
mineralógicas, com vistas a estabelecer a sanidade do
concreto após incêndio.

Resultados
Com os dados obtidos nos ensaios de laboratório e nos trabalhos de campo, o IPT concluiu que a segurança estrutural do Auditório Simón Bolívar não havia
sido comprometida: o valor de resistência à compressão
do concreto permanecia conforme previsto em projeto original e os ensaios post mortem revelaram que as
temperaturas atingidas não prejudicaram a capacidade
resistente do núcleo dos elementos estruturais. As camadas de cobrimento de concreto das armaduras, no
entanto, foram bastante danificadas pelo calor, tendo
sido recomendada a remoção e reconstituição conforme as dimensões originais de projeto. O trabalho do IPT
comprovou que não houve a necessidade da demolição
da estrutura.
O auditório Simón Bolívar depois da restauração
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Equipe do IPT e da Secretaria da Cultura estudando a reconstrução do auditório após o incêndio
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Nanotecnologia contribui no
tratamento do câncer de pele
IPT desenvolve um sistema de veiculação de fármacos mais estável
e mais eficiente
Os tratamentos de lesões cutâneas não malignas ou malignas – o câncer – ainda
exigem muitos esforços de pesquisa referentes à eficácia dos princípios ativos,
estabilidade dos fármacos, formas de aplicação, viabilidade comercial, entre outras. A terapia fotodinâmica tem sido uma alternativa, mas requer a otimização de
formulações farmacêuticas para serem empregadas como fotossensibilizadores.
Um dos caminhos tem sido o uso do ácido 5-aminolevulínico (5-ALA),
um pró-fármaco que, metabolizado pelas células doentes, produz a protoporfirina IX. Essa é uma substância fotodinamicamente ativa que pode destruir células
cancerígenas na presença de oxigênio e luz em comprimento de onda adequado.
O problema dessa terapia é que, por sua característica hidrofílica, o 5-ALA tem
pouca penetração na epiderme e derme, além de instabilidade química, o que
limita seu efeito terapêutico para aplicação tópica.

Equipamento para o
desenvolvimento de
nanocarreadores coloidais,
sistema inovador no
tratamento de câncer de pele

Nanocarreadores
A nanotecnologia, por sua vez, tem tido um
papel importante na medicina, por meio dos nanocarreadores – compostos químicos microscópicos capazes
de conduzir as drogas dentro do organismo até o local
exato em que deverão agir. E ainda liberam a droga de
forma controlada, o que evita, por exemplo, riscos de superdosagem e reduz as chances de efeitos colaterais.
O Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas (LPP) do Núcleo de Bionanomanufatura (Bionano) do IPT decidiu, então, encarar o desafio de
desenvolver um sistema de veiculação nanoestruturado
para o 5-ALA visando estabilizar o ativo em uma formulação de uso tópico, melhorar a permeação cutânea e
aumentar a eficácia fotodinâmica.

O trabalho do IPT

Imagem de microscopia eletrônica
de varredura (MEV) com nanocarreadores em escala de três micrômetros
172

Considerando as limitações encontradas na aplicação tópica do 5-ALA, além da escassa literatura referente a carreadores para moléculas hidrofílicas, foi elaborado
um projeto de desenvolvimento de um sistema nanocarreador para o pró-fármaco, que abrangia as etapas de

pré-formulação, formulação e processo, estabilidade e
caracterização, e testes pré-clínicos, com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento de sistemas nanoestruturados à base de polímeros e biopolímeros para veiculação de ativos hidrofílicos de interesse farmacêutico e/
ou com aplicação na terapia fotodinâmica do câncer.
A solução desenvolvida consiste em uma plataforma de nanoencapsulação, que produz um novo sistema de liberação para ativos hidrofílicos, empregando
matriz polimérica biocompatível, com partículas de escala nanométrica, formulação estável, obtidas por meio
de processo de nanoemulsificação inversa e extração
de fase. Além disso, emprega materiais biocompatíveis
e disponíveis para comercialização, o que possibilita a
geração de novos produtos. A tecnologia criada pelo IPT
emprega processos e equipamentos convencionais já
estabelecidos nas indústrias farmacêutica, cosmética e
alimentícia e não utiliza solventes orgânicos.
O projeto contou com a parceria da Universidade de São Paulo, por meio do Instituto de Química de
Ribeirão Preto (IQRP-USP). Além disso, teve apoio do grupo de Imunologia da UFRJ, que realizou testes in vivo da
formulação de nanocarreadores, empregando um ativo
para tratamento de leishmaniose.
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Dentre as lições aprendidas, cabe citar os desafios relacionados ao desenvolvimento de novas formulações. Por empregar ativos muito caros (para tratamento
do câncer, por exemplo), o projeto exigiu versatilidade
da equipe para trabalhar com outras moléculas, o que
permitiu ampliar a abordagem e gerar uma plataforma
para aplicação diversa.

Resultados
O IPT desenvolveu uma tecnologia que possibilita a aplicação na pele, aumento de permeação, liberação controlada e entrega sítio-específica, com a en-

capsulação do 5-ALA por nanocarreadores poliméricos
coloidais. O processo de produção desses nanocarreadores assim como o produto resultante foram testados
para diferentes moléculas de característica hidrofílica
além do 5-ALA, tendo sido objeto de depósito de patente
no Brasil e no Sistema Internacional de Patentes (PCT).
O projeto foi apresentado em três congressos
nacionais e outros três internacionais: um na França e
dois nos Estados Unidos.
Além disso, resultou em seis propostas técnicas
de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação
para empresas privadas dos setores farmacêutico, de
cosméticos e agroquímico.

PRODUTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS
CERIZE N. N. P.; OLIVEIRA, A. M.; RÉ, M. I.; TEDESCO, A. C. Colloidal nanoscale carriers for active hydrophilic substances and method for producing the same. Patente
US2013/0197100 A1, 01/08/ 2013.
CERIZE N. N. P.; OLIVEIRA, A. M.; RÉ, M. I.; TEDESCO, A. C. Nanocarreadores coloidais para ativos hidrofílicos e processo
de produção. Patente BR PI1001959-6. 16/06/2010.
CERIZE, N. N. P.; OLIVEIRA, A. M.; RÉ, M. I.; TEDESCO, A. C. New
colloidal nanocarriers based on starch for drug delivery of hydrophilic drugs: preparation, characterization and stability. In:
CONFERENCE INNOVATION IN DRUG DELIVERY: FROM PREFORMULATION TO DEVELOPMENT THROUGH INNOVATIVE
EVALUATION PROCESS, 2., 2010, Aix de Provence. Abstracts...
Aix de Provence: APGI/ ADRITELF, 2010. (Innovation in Drug
Delivery).
CERIZE, N. N. P.; OLIVEIRA, A. M.; RÉ, M. I.; TEDESCO, A. C. Colloidal nanocarriers based on starch for drug delivery of aminolevulinic acid: preparation, characterization and in vitro skin permeation. In: INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION
ON NANOTECHNOLOGY & NANOMEDICINE, 2011, Omaha.
Journal of Nanomedicine and Nanotechnology, v. 3, n. 1,
p. 86, 2011.

Preparação de nanocarreadores poliméricos coloidais

Proposta de mecanismo de ação dos nanocarreadores (à direita),
com permeação aumentada na pele, em comparação com o
fármaco livre (à esquerda)

CERIZE, N. N. P.; OLIVEIRA, A. M.; RÉ, M. I.; TEDESCO, A. C. Estudo de sistemas nanocarreadores para o ácido-5-aminolevulínico e seus derivados com aplicação na terapia fotodinâmica.
In: WORKSHOP DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, 1., 2011, Ribeirão Preto. Resumos e
apresentação... Ribeirão Preto: USP-RP, 2011.

FICHA TÉCNICA

Desenvolvimento de nanocarreadores coloidais para liberação controlada
de ativos hidrofílicos

174

Autora:
Natália Neto Pereira Cerize

Área técnica:
Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia
de Partículas (LPP), Núcleo de Bionanomanufatura (Bionano)

Equipe:
Adriano Marim de Oliveira, Antonio Claudio Tedesco, Karen Fraga Rosa, Maria Inês Ré e Natália Neto Pereira Cerize

Fontes financiadoras:
IPT, Fapesp e FIPT
Período de execução: 2008 a 2012

175

SAÚDE

37

Amblyomin-X: avanço na luta
contra o câncer
IPT otimiza a produção de proteína antitumoral descoberta pelo Instituto
Butantan na saliva do carrapato-estrela
Uma bactéria pode ser modificada para expressar proteínas que naturalmente
não produzem. Essas proteínas são chamadas de heterólogas e sua obtenção a
partir de diferentes hospedeiros tem sido um desafio para a biotecnologia moderna. Em 2006, uma pesquisa iniciada pelo Instituto Butantan identificou na
glândula salivar do carrapato-estrela (Amblyomma cajennense) uma proteína com
promissora atividade antitumoral e anticoagulante. Os estudos avançaram com a
produção da proteína em laboratório, a partir da bactéria Escherichia coli. Por ter
apresentado capacidade de inibir o FXa (fator X ativado) da coagulação sanguínea,
a proteína foi batizada como Amblyomin-X.

Produção em escala
Testes pré-clínicos da Amblyomin-X em cobaias
foram bem-sucedidos e resultaram em patente licenciada para a empresa farmacêutica nacional União Química. Contudo, houve necessidade de produção de maiores quantidades da proteína tanto para outros testes
pré-clínicos como para eventual produção industrial. 		
Dessa demanda surgiu o projeto “Desenvolvimento do Processo de Produção de Amblyomin-X, um
novo quimioterápico para o tratamento do câncer e desordens hemostáticas”, parceria entre o IPT, o Instituto
Butantan e a empresa União Química, com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).

Ao IPT coube a missão de compreender o metabolismo da bactéria E. coli, estabelecer um protocolo
otimizado do processo de produção da proteína em
biorreatores de 15 litros e realizar o escalonamento para
biorreatores de 75 litros e de 100 litros.

O trabalho do IPT
O protocolo otimizado do processo de produção da proteína Amblyomin-X resultou de um intenso
trabalho desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia
Industrial (LBI) do IPT, que incluiu as seguintes etapas:
• Estudo cinético do crescimento da bactéria Escherichia
coli recombinante;
• estudo cinético da biossíntese do produto – a proteína
recombinante;

Metabolismo da bactéria Escherichia coli em glicose
Estrutura da Proteína
Amblyomin-X
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• implementação da quantificação da expressão gênica;
• proposição de um modelo matemático fenomenológico estruturado;
• proposição de modelos metabólicos para a bactéria
Escherichia coli;
• otimização matemática baseada no modelo matemático fenomenológico proposto;
• protocolo do processo de produção da proteína recombinante;
• aumento de escala em biorreatores de 15, 75 e 100
litros;
• pré-viabilidade econômica do processo de produção.

Resultados
Com sua experiência acumulada em engenharia bioquímica, os pesquisadores do LBI geraram um
protocolo de produção da proteína Amblyomin em biorreatores de 15 litros capaz de produzir elevadas concen-

trações celulares (acima de 70 g/L), o que resultou em
concentrações da proteína da ordem de 8 g/L.
As etapas de purificação e testes analíticos ficaram sob a responsabilidade do Instituto Butantan, e isso
gerou uma parceria muito forte entre as instituições. Em
outubro de 2016, essa tecnologia foi transferida para a
União Química, que, com o protocolo, poderá iniciar lotes de produção da proteína destinada a ensaios clínicos
em seres humanos.
Com o êxito no protocolo de produção da proteína Amblyomin, o LBI foi procurado para conduzir dois
outros projetos que envolviam o crescimento e a produção recombinante da bactéria E. coli: um para produção
de fragmentos de anticorpo monoclonal para tratamento de tumor em cães; e outro para o desenvolvimento de
novas linhagens e processos de cultivo de Escherichia coli
em biorreatores, visando o aumento da produtividade
de DNA plasmidial.

PRODUTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS
BATISTA, I. F. C.; RAMOS, O. H. P.; VENTURA, J. S.;
JUNQUEIRA-DE-AZEVEDO, I. L. M.; HO, P. L.; CHUDZINSKI-TAVASSI, A. M. A new Factor Xa inhibitor
from Amblyomma cajennense with a unique domain composition. Archives of Biochemistry
and Biophysics, v. 493, n. 2, p. 151–156, 2010.
MELLO, C. M. Estudo Cinético da Producão da
Proteína Recombinante Amblyomin-X pela
Bactéria Escherichia coli BL21DE3 – Nativa.
2017. Exame de Qualificação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em
Biotecnologia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2017.
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A produção da proteína Amblyomin no biorreator Biostat Dplus Sartorius, com capacidade para 75 litros, e, na página ao lado, a padronização e produção do inóculo em frascos
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Um padrão para as
águas brasileiras
IPT desenvolve uma referência nacional e contribui com laboratórios
na avaliação das águas do país
O Brasil conta com extensa legislação para garantir a qualidade das águas naturais
e tratadas consumidas pela população assim como para restringir a poluição de
rios e estuários. O controle das águas para consumo humano é regulado basicamente pelo Ministério da Saúde, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), enquanto a qualidade das águas ambientais é responsabilidade dos
Ministérios do Meio Ambiente e das Minas e Energia, por meio de suas agências e
institutos. Decretos estaduais e municipais complementam a legislação nacional.
Centenas de laboratórios no Brasil realizam hoje análises da qualidade
das águas naturais e para consumo humano em institutos de pesquisa governamentais, universidades, agências reguladoras, empresas públicas e privadas.

Garantir a qualidade das
águas naturais é um desafio
que envolve institutos de
pesquisa, universidades,
agências reguladoras,
empresas públicas e privadas
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Pela importância do tema e suas implicações com o meio ambiente e
com a saúde humana, as boas práticas científicas recomendam que esses laboratórios tenham capacidade de produzir resultados de alta confiabilidade, o que
requer que utilizem padrões e materiais de referência certificados adequados e
que participem de programas de intercomparação metrológica, o que também é
claramente estabelecido na legislação brasileira.

Materiais certificados no exterior
Por conta da complexidade técnica, a preparação de materiais de referência certificados de águas naturais é realizada apenas por alguns centros
de pesquisa metrológica estrangeiros, dentre os quais o Institute for Reference
Materials and Measurements (IRMM), da Bélgica, o LGC Standards, do Reino
Unido, o canadense National Research Council, o National Institute of Standards
and Technology (NIST), dos Estados Unidos, e o japonês National Metrology Institute of Japan. Naturalmente, cada uma dessas instituições desenvolve padrões
de águas naturais típicas de seus países, que apresentam características diferentes das águas brasileiras.
Dessa forma, os laboratórios nacionais responsáveis pelas análises de
águas brasileiras só podiam validar suas medições utilizando padrões de águas

A análise da água em um
cromatógrafo de íons
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com composições um tanto diferentes das observadas
no Brasil. O IPT resolveu contribuir com a solução desse problema realizando a pesquisa e o desenvolvimento
de padrões das águas brasileiras, o que demandou um
importante desenvolvimento de capacitações no Laboratório de Referências Metrológicas (LRM) do Instituto.

O trabalho do IPT
Inicialmente, foram realizados estudos e pesquisas bibliográficas sobre as águas naturais brasileiras
e sobre o desenvolvimento de materiais de referência
ambientais, tecnologias de desinfecção e conservação

de materiais sensíveis, tecnologias de embalagens, entre
outros temas.
A segunda etapa do trabalho do IPT consistiu
na aquisição de insumos, materiais e padrões para validação e calibração, instrumentos e equipamentos para
a preparação dos materiais. Em seguida, a partir da
disponibilidade de materiais de referência importados,
foram desenvolvidos métodos de medição apropriados
para as matrizes que seriam objeto de estudo no projeto. Concomitantemente, foram sendo desenvolvidos os
procedimentos de descontaminação profunda de frascos, reatores e demais utilidades de processo, e os seus
condicionamentos físico-químicos.
Em campo foram feitas coletas de três materiais naturais. O primeiro foi uma água subterrânea
para consumo humano, originada na Estância Hidromineral de Águas da Prata. O material possui teores
naturais de sais (TDS) suficientes para alcançar a classificação de “água mineral”, tanto no Brasil quanto na
Comunidade Europeia e nos Estados Unidos. Esse

Coleta da amostra da água mineral da fonte Platina, em Águas da Prata (SP), e o ponto de amostragem de água estuarina no rio
Itapanhaú, em Bertioga (SP)
182

material foi coletado pelo IPT na Fonte Platina, com o
apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Águas da Prata, e da Fundação Florestal,
da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, além da equipe da empresa Fonte Platina Indústria
e Comércio Ltda.
O segundo material, uma água superficial, é representativo do recurso que abastece um grande centro
urbano. Seu ponto de coleta foi identificado com apoio
do sistema de monitoramento da Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo (Cetesb). A amostragem foi feita
em manancial protegido no Reservatório de Águas Claras, pertencente ao Sistema Cantareira, no município de
Mairiporã (SP).
Para tal, a equipe contou com o apoio da superintendência da Cetesb e das gerências do Departamento de Recursos Hídricos e da Divisão de Gestão
dos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo
da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp).

O terceiro material, uma água estuarina, sem níveis extremos de contaminação química ou biológica, foi
selecionado e identificado com apoio técnico da Cetesb.
O IPT fez a coleta desse material na Marina do Forte, na
margem direita do rio Itapanhaú, no centro do Canal
de Bertioga (SP). Na preparação dos lotes, foram realizados os processos de purificação por microfiltração,
irradiação ultravioleta, homogeneização e maturação. A
primeira etapa de testes avaliou a homogeneidade e as
características químicas dos produtos. Os três materiais
foram fortificados com metais pesados. Na última etapa,
foi realizado o acondicionamento dos produtos em tem-

Equipamentos para purificação de água e o espectrômetro ótico para análise de elementos em água
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Resultados
A disponibilidade de materiais de referência nacionais contribui para a melhoria da qualidade das medições de águas naturais no Brasil. Fora isso, reduz-se os
gastos com a importação de materiais de referência certificados por laboratórios estrangeiros. Após a conclusão
do programa de consenso interlaboratorial, esses novos
produtos serão disponibilizados no Brasil e no exterior.
A colaboração com laboratórios de ponta nacionais e
internacionais proporciona à equipe de pesquisadores
brasileiros a oportunidade de novos aprendizados com
especialistas na caracterização de águas.
O Laboratório de Referências Metrológicas capacitou-se para o desenvolvimento de padrões ambientais e
começou, por exemplo, a desenvolver padrões de ânions
em águas naturais. Equipamentos e processos desenvolvidos sob medida para o projeto, como o dosador especial e o sistema de microfiltração e irradiação ultravioleta,
poderão ser utilizados em trabalhos futuros do LRM.

Credibilidade no sistema
de transplantes
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peraturas adequadas, para manutenção de suas características químicas e biológicas.
Além disso, foram cumpridas quatro rodadas
de um estudo de estabilidade de dois anos para garantir
que não haja alterações nos perfis de composição química desses materiais.
Os três materiais foram totalmente caracterizados no LRM por técnicas diversas de espectrometria e
cromatografia iônica, tendo sido possível identificar os
teores dos elementos prata, alumínio, arsênio, boro, bário, berílio, bismuto, cálcio, cádmio, cobalto, cromo, cobre, ferro, potássio, lítio, magnésio, manganês, molibdênio, sódio, níquel, chumbo, antimônio, selênio, estrôncio,
tálio, vanádio e zinco.
Após a caracterização no IPT, os materiais foram submetidos a uma campanha de certificação por
um grupo de laboratórios de alta competência em medições em águas naturais.

Junto à Microsoft, IPT desenvolve para a Secretaria de Saúde de São Paulo
um software de gestão dos processos de doação e recepção de órgãos
Mais de 30 mil pessoas esperam por um transplante de órgãos no Brasil e cerca
de 44 % desses procedimentos médicos são feitos no estado de São Paulo. Vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, a Central de Transplantes do Estado gerencia
os processos de doação e de recepção de órgãos como coração, pulmões, fígado,
rins, pâncreas e córneas. A Central foi criada em 1997, ano em que foi instituído o
Sistema Nacional de Transplantes. Desde então, ela passou a atuar com apoio de
duas Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDOs) – uma
na capital e outra em Ribeirão Preto – e ainda com cerca de dez Organizações de
Procura de Órgãos / Córneas.

FICHA TÉCNICA

Desenvolvimento dos padrões brasileiros de águas naturais
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Transplante: uma cirurgia
com mais de 30 mil
brasileiros na fila de espera
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Obsolescência
Para registro das informações sobre doadores,
órgãos, receptores e transplantes realizados, inicialmente foi utilizado o sistema Access, da Microsoft, mas cada
uma das Centrais de Notificação tinha a sua própria base
de dados independente, o que, por vezes, resultava em
erros – sobretudo a duplicação de inscrições. A partir de
2001, o sistema foi aprimorado, as duas CNCDOs foram
interligadas e constituiu-se uma base de dados estadual,
com o programa SQL-Server, também da Microsoft, e a
ferramenta de desenvolvimento Delphi 6.0.
O sistema gerenciava as informações de mais
de 16 mil receptores em lista de espera e recebia cerca
de 90 mil documentos por ano. As informações contidas
nesses documentos – aproximadamente 1 milhão de
dados – eram digitadas no sistema, o que demandava
recursos humanos preparados, equipamentos de porte
e área física adequada, além de uma logística apurada
para o arquivamento de todos os documentos.
Com a preocupação de melhorar a gestão dos
transplantes e reduzir o tempo de espera dos pacientes,

a Central de Transplantes do estado, em 2006, por intermédio da Microsoft, procurou o IPT para encomendar um
sistema que, via internet, facilitasse a gestão das informações e garantisse seu controle e segurança. O intuito era
descentralizar e agilizar a inserção de dados, racionalizar
o fluxo de informações e consolidar a credibilidade e a
transparência do sistema de transplantes. O Instituto, à
ocasião, atuava em parceria com a Microsoft na capacitação de jovens desenvolvedores de sistemas web.

São Paulo (Prodesp) hospedava o servidor da aplicação e
o servidor de banco de dados, enquanto o sistema trafegava na rede Intragov – uma plataforma de comunicação
e serviços, implantada pelo Governo do Estado de São

O trabalho do IPT
Para atender à demanda, a equipe do IPT desenvolveu, em conjunto com profissionais do Hospital
das Clínicas de Ribeirão Preto, um sistema que permite
a entrada de dados de receptores, doadores, exames laboratoriais e status de pacientes diretamente pela internet, sem a necessidade de envio de formulários por fax
ou correio para a Central de Transplantes, como ocorria
anteriormente.
O banco de dados permaneceu em SQL-Server.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de

O sistema informatizado organiza e agiliza os procedimentos para
as cirurgias

Paulo e compartilhada por diferentes órgãos de governo
nas esferas estadual, municipal e federal. O IPT teve a
preocupação de garantir a segurança das informações.

Resultados
A Central de Transplantes do Estado de São
Paulo passou a dispor de um dos mais modernos sistemas informatizados, com dados atualizados diretamente
a partir das unidades de saúde. As informações são registradas e atualizadas pela internet. Com isso, obteve-se agilidade no atendimento, organização dos dados e
consultas online da fila de espera de transplante.
Os técnicos do IPT treinaram equipes de transplante do coração, previamente selecionadas nos hospitais de São Paulo, para estarem aptas a utilizar a nova ferramenta. O mesmo foi feito com todos os outros grupos
de transplantes do estado. As equipes que realizam transplante de coração foram as primeiras a usar o sistema.
O sistema está até hoje em uso em São Paulo,
tendo sido feitas alterações pontuais, e serviu como modelo para avanços no Sistema Nacional de Transplantes.

FICHA TÉCNICA

Sistema informatizado da gestão de transplantes
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Dinâmica de trabalho em
grupo no evento de
Planejamento Estratégico
do IPT
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Planejamento, estratégia e
inovação no IPT
Um programa específico orienta as ações do IPT e seu desenvolvimento
no futuro
Em fins dos anos 2000, o tema da inovação começou a ser amplamente debatido
no Brasil. Na Confederação Nacional da Indústria, foi criada, em 2008, a Mobilização Empresarial para Inovação, com vistas a incentivar a estratégia inovadora nas
empresas. Depois, em 2011, o nome do então Ministério da Ciência e Tecnologia
foi alterado com o acréscimo do termo Inovação.
No IPT, em grande parte por influência do Conselho de Orientação, o
tema ganhou força com a criação da Diretoria de Inovação em 2009, sob o comando do engenheiro Fernando Landgraf.
Entre 2010 e 2012, o faturamento do Instituto com projetos de inovação
praticamente dobrou, atingindo 20,7 % do total da receita, impulsionado fortemente pelos novos editais do BNDES-Funtec.

Acima, a plateia atenta em debate no IPT sobre
Cultura da Inovação. Ao lado, gráfico com
a evolução do faturamento dos projetos de
inovação do IPT: meta de chegar a 40 % do
total da receita do Instituto foi atingida em
2017, um ano antes do previsto
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Quando Fernando Landgraf assumiu a presidência do Instituto, em agosto de 2012, o panorama
econômico internacional e o sucesso dos projetos de
inovação indicavam um caminho promissor a ser seguido pelo IPT.

Planejamento
Em 2013 o diretor presidente do IPT tomou a iniciativa de deflagrar um planejamento estratégico para o
Instituto, focado em inovação. Formou-se, então, a Equipe de Planejamento Estratégico (EPE), com a participação
de 12 pessoas, para, em um prazo de seis meses, realizar
um diagnóstico com avaliação crítica da atuação do Instituto. A partir desse diagnóstico, que abordou desde a
administração interna até a sua relação com os clientes e
a sociedade em geral, foi apresentado para a diretoria do

IPT um conjunto de macrorrecomendações estratégicas
a serem desenvolvidas e executadas até 2018.
As recomendações foram estruturadas em três
eixos: Mais Presença, Mais Inovação e Mais Impacto.
Adicionalmente, a diretoria estabeleceu uma meta para
2018: os projetos de inovação seriam responsáveis por
40 % da receita do Instituto. A diretoria constituiu então,
em 2014, um Comitê Estratégico para coordenar a formulação e a execução dessas ações recomendadas.

O trabalho do IPT
Em vez de escolher abordagens tradicionais de
planejamento estratégico, o Comitê optou por um processo participativo de formulação e execução das ações
estratégicas, organizado na forma de ciclos consecutivos
de 9 a 10 meses de duração. Moysés Simantob, consul-

Maior comprometimento e
integração das equipes, troca
de conhecimentos e
formação de lideranças
foram alguns dos resultados
obtidos nos ciclos de
Planejamento Estratégico
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Projetos institucionais executados até 2017
PROJETO INSTITUCIONAL

CICLO 1

Resultados
CICLO 2

CICLO 3

Novas competências tecnológicas
Soluções integradoras
Relação negocial com o governo

Cada Projeto Institucional, quando efetivamente implementado, traduziu-se em inovações de processos ou inovações organizacionais do IPT. Além disso,
foram percebidos como resultados da aplicação da metodologia: o aumento do comprometimento das equipes

com o Instituto; a formação de redes de contatos e troca
de experiências e conhecimentos; a prática dos conceitos de inovação em circunstâncias diversas; e a formação de lideranças.
A meta referente à receita dos projetos de inovação foi atingida em meados de 2017.

Algumas
inovações
geradas
a partir
do Planejamento Estratégico
Inovações geradas
a partir do
Planejamento
Estratégico

Capital intelectual

PROJETO

Relação com setor empresarial

OBJETIVO

Rede de correspondentes

Aumentar a presença do IPT na mídia

Processos internos

Câmara de inovação tecnológica

Fortalecer relacionamentos com empresas públicas no setor de transportes

Relação institucional com o governo

IPT Valoriza

Reconhecer proﬁssionais do Instituto

Indicadores de desempenho

Metodologia de avaliação da cultura de inovação

Identiﬁcar oportunidades de melhoria em cultura organizacional

Metodologia de soluções integradoras

Diagnosticar e propor soluções para problemas complexos e multidisciplinares

Indicadores institucionais

Substituir o indicador despesa X receita por um conjunto de indicadores que compreendem a
demanda por inovação e a necessidade de sustentabilidade econômica

Metodologia de prospecção tecnológica

Identiﬁcar e avaliar tecnologias emergentes a serem absorvidas pelo IPT

Desenvolvimento de capacitação em Manufatura Aditiva

Capacitar o IPT a oferecer serviços e projetos na área de Manufatura Aditiva

Parcerias com ICTs para Inovação
Comunicação
Cultura inovadora
Inovação em ensaios

FICHA TÉCNICA

Alavancas Tecnológicas das MPEs

Planejamento Estratégico 2014 – 2018

Scale Ups e o IPT

Autores:
Abraham Sin Oh Yu, Alex Fedozzi Vallone, Ely
Bernardi e Fernando José Gomes Landgraf

Papel do IPT no governo

tor contratado pelo IPT, introduziu essa metodologia especificamente para o processo de Planejamento Estratégico do Instituto.
Os ciclos iniciavam com a definição, pelo Comitê Estratégico junto à diretoria do IPT, de um portfólio
de projetos institucionais a serem conduzidos pelos grupos de trabalho. A escolha desses projetos considerava
as macrorrecomendações da EPE, as lições aprendidas
nos ciclos anteriores e novas tendências identificadas.
Problemas complexos que não foram solucionados em
ciclos anteriores também puderam ser retomados.
A lista de Projetos Institucionais era, então,
apresentada no lançamento dos ciclos e qualquer cola192

borador do IPT podia se voluntariar a trabalhar. A cada
ano, cerca de 80 a 100 colaboradores participaram dos
projetos, divididos em equipes de aproximadamente 10
pessoas.
Foram realizadas capacitações dos grupos com
base nos conceitos de design thinking e, ao longo dos ciclos, os grupos percorreram os estágios típicos de um
processo de inovação: definição de problemas, geração
de soluções, construção e testes de protótipos e implementação na rotina do instituto.
A cada estágio, os grupos passavam por uma
avaliação, apresentando publicamente os resultados obtidos e os próximos passos.

Equipe:
Abraham Sin Oh Yu, Alais Antonio Telles, Alex
Fedozzi Vallone, Aline Ribeiro Machado, Conceição Aparecida Vedovello, Cristina Rodrigues
de Borba Vieira, Ely Bernardi, Ester Garcia, Fabrício Araujo Mirandola, Fernando José Gomes
Landgraf, Gisleine Coelho de Campos, Helena
Cristina Manosso, Luciana Wasnievski da Silva
de Luca Ramos, Marco Antonio Grecco D’Elia,
Mario Yoshikazu Miyake, Moysés Simantob, Na-

tália Neto Pereira Cerize, Ronaldo Borgneth e
Ronaldo Ribeiro.
Além dessa equipe, que integrou o Comitê Estratégico, participaram dos grupos de projetos institucionais mais de 100 pesquisadores a cada ano.
Cliente:
IPT
Fontes financiadoras:
IPT e FIPT
Período de execução:
2013 a 2017
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Coordenação editorial
Lana Comunicação e Mac PC Comunicação Visual
Edição
Luciana Lana
Projeto gráfico e diagramação
Marcos Paulo Ferreira
Revisão de texto
Sandra Pereira
Ilustrações e gráficos
Luciano de Paula Almeida
Tratamento de Imagens
Daniel Tavares
E-book
Booknando Livros
CTP, impressão e acabamento
Pancrom Indústria Gráfica
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Créditos fotográficos
As imagens publicadas neste livro pertencem ao
arquivo IPT, excetuando-se as seguintes:
P. 45 – Comgás e arquivo do IPT
P. 52 – Prefeitura Municipal de Guarulhos
P. 54 – Prefeitura Municipal de Guarulhos
P. 56 – CBMM
P. 58 – CBMM
P. 60 – Gerdau
P. 63 – Gerdau
P. 94 – Fanem
P. 99 – Petrobras
P. 101 – Petrobras
P. 108 – Petrobras
P. 109 – Petrobras e arquivo do IPT
P. 110 – Petrobras
P. 111 – Petrobras
P. 138 – Roney Perez dos Santos
P. 139 – Roney Perez dos Santos
P. 141 – Maurício Simonetti
P. 155 – Folha de São Paulo
P. 167 – Brazil Photo Press / Estadão Conteúdo /
Ted Colombini
P. 171 – Marcella Civita
P. 185 – Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto /
Gilberto Soares Jr.
P. 186 – Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto /
Gilberto Soares Jr.
P. 187 – Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto /
Gilberto Soares Jr.
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40 estudos do IPT
em serviços públicos,
indústria, petróleo
e gás, meio ambiente,
engenharia, saúde
e administração
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Inovação é um dos maiores desaﬁos do
Brasil. E o IPT orgulha-se de ter
aumentado de maneira signiﬁcativa
as suas receitas com projetos inovadores
que resultaram em benefícios efetivos
para a sociedade. Neste livro, estão
descritos alguns dos estudos
realizados nos diversos centros
e núcleos tecnológicos do Instituto
ao longo dos últimos 30 anos.
É uma coleção de êxitos, que, certamente,
estimulará o desenvolvimento das
novas gerações da pesquisa e da ciência.

