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destaques

avaliação de fluência em rochas salinas
gera dados para perfuração no pré-sal

4

destaques

Gestão ambiental nas obras do trecho
Sul do Rodoanel

Parecer técnico do acidente do metrô
vira referência internacional

ESTUDO DAS BACIAS DOS RIOS DO ESTADO
AUXILIA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Modelo de plataforma de petróleo é
ensaiado para estudo naval

Monitoramento de áreas de risco pode
prevenir deslizamentos

Pesquisa confere mais produtividade à
atividade siderúrgica

DESENVOLVIMENTO DE NANOCOSMÉTICOS
CAPACITA O INSTITUTO NA ÁREA

SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO É
AVALIADO EM CAMPO

Projeto investiga o problema da
corrosão interna de dutos

5

SEDE DO IPT NA CIDADE UNIVERSITÁRIA
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Investir em tecnologia é
fundamental

Mesmo num contexto de crise, os investimentos em
pesquisa tecnológica são importantes. Muitas das
estratégias para enfrentar a crise nascem, por exemplo,
das soluções tecnológicas que melhoram a vida das
pessoas e tornam as empresas mais competitivas.
O IPT é um parceiro fundamental do Estado e do país. As
pesquisas destacadas neste relatório representam muito
bem o potencial tecnológico do IPT em apoio às demandas
da sociedade. Um exemplo é o caso de Santa Catarina, no
fim de 2008, quando o Estado foi castigado pelas chuvas, e a
instituição atuou para salvar vidas e mapear áreas de risco.
Também na área de pesquisa de materiais, tivemos o início
do projeto do Laboratório de Estruturas Leves no Parque
Tecnológico de São José dos Campos, que vai criar materiais
compostos de alto desempenho no setor aeronáutico e em
outras áreas da indústria.
Em 2009, o Governo do Estado está investindo 57 milhões de
reais em novas capacitações para pesquisa no IPT. Isso é
muito mais do que se investia no passado. Com esses
recursos, estamos enviando pesquisadores ao exterior para
ampliar as fronteiras da tecnologia. Recentemente, o IPT
firmou acordos de cooperação internacional com institutos
no exterior, o que vai ajudar a instituição a se manter na
vanguarda do conhecimento científico.
José Serra

Governador do Estado de São Paulo
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Uma instituição centenária
olhando para o futuro

São Paulo é responsável por um terço do PIB nacional. Com
mais de 40 milhões de habitantes, o Estado é maior do que
muitos países do mundo, inscrevendo-se na história do
Brasil não apenas pela importância de suas forças
econômicas, mas também pelo papel de vanguarda nas
estratégias de desenvolvimento e na pesquisa tecnológica.
Referência no conhecimento científico desde que foi
fundado, em 1899, o IPT consolidou o papel de uma
instituição que atua para promover a qualidade de vida e a
competitividade das empresas no país. A indústria
aeronáutica começou no IPT, responsável pelo projeto de
mais de 20 modelos de aviões e planadores.
O IPT é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento, e muitos
de seus projetos são financiados com recursos do Estado.
Nas páginas deste relatório, o leitor poderá ver como em
2008 a equipe do IPT planejou suas ações para modernizar
os laboratórios e continuar prestando importantes serviços
ao país. Poderá também conhecer os projetos desenvolvidos,
todos eles de relevância para o crescimento econômico.
Em 2009, os 110 anos do IPT serão comemorados com
importantes conquistas, que proporcionarão benefícios à
infraestrutura do Estado de São Paulo. É um conhecimento
público em pesquisas na terra, na água e no ar, que deve ter
os olhos voltados para o futuro. Pesquisa é emprego,
competitividade e qualidade de vida.
Geraldo Alckmin

Secretário de Desenvolvimento
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IPT: pronto para o desafio
do desenvolvimento sustentável
Qual é o grande desafio da atualidade?
João Fernando – O grande desafio é o desenvolvimento
sustentável, e ele só acontece quando algumas condições
são satisfeitas. Uma delas, muito importante, é a aplicação
de conhecimentos tecnológicos, e essa é a contribuição do
IPT para o desafio do desenvolvimento paulista e brasileiro.
Para desenvolver pesquisas aplicadas, precisamos estar
sintonizados com as oportunidades e as demandas. São
dois grandes eixos ou vetores: o primeiro deles é o que o
mundo está descobrindo, o que define as oportunidades. O
segundo refere-se às nossas necessidades, o que define as
demandas. Assim, o grande desafio do IPT é saber se
colocar entre demandas e oportunidades e como orientar
as suas atividades de forma a oferecer soluções para o
desenvolvimento. E daí teremos que enfrentar um desafio
mais específico, que é orientar uma organização tão
complexa como este instituto, para atingir seus objetivos.

Seguindo um plano de modernização abrangente,

Como você enxerga o futuro?

capacitando seus pesquisadores, melhorando a
sintonia com as demandas dos clientes e da
sociedade e explorando as oportunidades de
ampliar sua atuação, o IPT cria músculos para
gerar conhecimento que contribua para o
desenvolvimento sustentável, o grande desafio
da atualidade. Essa é a estratégia do IPT, presidido
por João Fernando Gomes de Oliveira, para
manter a liderança do instituto e elevar sua
capacidade de atuação no cenário tecnológico
nacional e internacional. Acompanhe os detalhes
na entrevista a seguir.

João Fernando – Decisões tomadas hoje sobre uma
tecnologia definirão impactos futuros na nossa forma de
viver. O planeta não aguenta tanta produção e consumo sem
um planejamento de sua sustentabilidade. Vejo um futuro
em que a avaliação da sustentabilidade estará presente em
tudo o que se fizer. A visão ampla da sustentabilidade das
novas tecnologias deve ser um ponto de grande destaque.
Ainda vale a pena pesquisar? Corremos o risco de
prejudicar o nosso futuro?
João Fernando – A pesquisa sozinha não oferece risco
desde que bem orientada. Pesquisar é descobrir
conhecimentos. O que pode oferecer risco é aplicar sem
conhecer muito bem. E isso é parte do processo. Conforme
os riscos vão surgindo, é preciso pesquisar mais para
reduzi-los ou eliminá-los. A pesquisa melhorou a qualidade
de vida do homem. A tecnologia fez com que o homem
partisse de uma baixa perspectiva de vida, com grande
índice de mortalidade infantil, para uma realidade em que
as pessoas vivem 73 anos, em média. Tudo isso é resultado
13
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do ganho tecnológico em saúde, medicina, transportes,

Já houve reflexo dessa diretriz, que se traduzisse em mais

além de outras tecnologias que proporcionaram o

investimentos em relação a 2007?

desenvolvimento da medicina, como a eletrônica, o software

e oferecemos poder de decisão, demos autonomia de todas
as diretorias correspondentes para conduzir os processos.

João Fernando – Estamos entrando em nanotecnologia e

Assim, os processos, ainda em papel, não saem da sala e

e a energia nuclear. O desenvolvimento está todo encaixado.

João Fernando – O projeto de modernização foi planejado

simulação numérica, além de uma expansão territorial,

são executados de forma muito mais rápida e objetiva. Por

Mas a discussão sobre os riscos sempre estará presente.

em três eixos: o de recursos humanos, o da infraestrutura

com um laboratório novo em São José dos Campos para

exemplo, o processo de compras tinha 25 passos e demorava

laboratorial, e o da gestão. Os eixos são operacionais,

estruturas leves, aeronáuticas, e outro em Piracicaba, para

cerca de dois a quatro meses. Depois de racionalizado,

Como pode ser resolvido o conflito entre desenvolvimento

porque tudo isso tem por trás um plano temático. As áreas

pesquisas em bioenergia, onde o foco é transformar a

passou para oito passos apoiados por um software de

e preservação ambiental?

em que o IPT deve atuar, no que ele deve se fortalecer, os

biomassa em energia por gaseificação. Todos esses projetos

workflow. Tivemos pedidos de compras concluídos em dois

nichos nos quais deve entrar, as regiões do Estado em que

estão embasados num modelo no qual os demandantes

dias, um recorde. No longo prazo, devemos desfazer as

João Fernando – Esse conflito só pode ser resolvido com

precisa estar mais presente são outras características do

(empresas, governo etc.) e as universidades (geradores de

células, e o software apoiará todo o funcionamento do IPT.

novas soluções tecnológicas. Caso contrário, a preocupação

planejamento. E já temos resultados. Em recursos

pesquisa básica e oportunidade) são parceiros em todo o

Teremos vários módulos, todos integrados.

com o meio ambiente sem solução acabará bloqueando o

humanos, no final de 2008 criamos o programa de

processo de inovação. Pretendemos cobrir toda a cadeia de

desenvolvimento. Assim, a pesquisa voltada para o meio

treinamento avançado de pesquisadores no exterior, alguns

inovação, numa atuação mais integrada, pela qual grandes

A nova estrutura de gerenciamento do instituto é mais

ambiente vai abrir oportunidades fabulosas. Hoje em dia,

fazendo pós-graduação, outros aprendendo técnicas

projetos são conduzidos de forma colaborativa, em rede. No

voltada para o mercado? O que se quer com isso?

para desenvolver qualquer produto, processo ou serviço, é

especiais e aumentando a sintonia com as oportunidades.

caso da pesquisa sobre gaseificação, queremos aumentar a

importante realizar a ACV – Análise de Ciclo de Vida. A ACV

Planejamos o envio de 150 pesquisadores ao exterior. Os

eficiência do uso do bagaço e da palha da cana.

é uma ferramenta para avaliação dos impactos ambientais

primeiros já partiram, e alguns já retornaram. Para isso,

de um produto, considerando todas as suas fases, desde o

tivemos apoio financeiro do Governo do Estado de São Paulo

projeto até o descarte. Compondo-se a ACV com a avaliação

como nunca se teve. A segunda a ação foi a abertura de um

social e econômica, temos o tripé Triple Bottom Line. No

concurso, a agregação de pessoas e novas competências ao

João Fernando – O IPT tem atualmente um sistema de

oportunidade de obter recursos com as pesquisas

futuro, toda nova tecnologia deverá ser avaliada pelo Triple

quadro. Tivemos seis mil participantes para 278 vagas.

gestão montado com base na agregação de processos e

tecnológicas ou a realização de testes, ensaios etc. permite

Bottom Line. Qualquer solução tecnológica deverá mostrar

Foram aprovados 240, a maioria para as áreas de pesquisa,

aplicativos de uma maneira pouco planejada. O instituto foi

que o instituto cresça e tenha foco em atividades de grande

que vai ajudar a sociedade, atender à preservação do

reforçando nossa capacidade de inovação. A terceira ação é

criando demandas de gestão, e as soluções foram sempre

interesse dos setores empresarias. Trata-se de uma visão

planeta e ser financeiramente viável. A Análise de Ciclo de

refazer o plano de cargos e salários. Nossos funcionários

locais, sem integração. A folha de pagamento, por exemplo,

sustentável. Hoje o instituto tem cerca de 30% do seu

Vida, combinada com aspectos sociais e financeiros, será a

serão guiados por critérios e indicadores bem estabelecidos,

é feita num software que não se integra com o sistema do

orçamento oriundo do Governo do Estado. Os outros 70%

referência para pensar o desenvolvimento de um produto ou

a fim de entender o caminho para crescer profissionalmente.

financeiro. O IPT tinha mais de 20 programas independentes,

são obtidos em contratos com empresas e agências de

e estamos transformando isso tudo num pacote de gestão

fomento. A nossa premissa é que se o IPT estiver mais bem

corporativa de planejamento de recursos (ERP). Implantar o

equipado, com um sistema de gestão eficiente e com uma

ERP não é comprar um único software e desligar outros, é

melhor visão das novas tecnologias, ampliaremos a

processo. No futuro, deveremos ter um desenvolvimento
mais guiado, com uma base de avaliação mais sólida.
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As novas frentes de atuação abrangem quais áreas?

Quais são as principais ações em infraestrutura?

João Fernando – O objetivo de um instituto de pesquisas é
produzir conhecimento. Na pesquisa tecnológica, a tarefa

E na gestão, o que está sendo feito?

do IPT inclui também a aplicação do conhecimento ou da
técnica e isso, na maioria dos casos, tem valor comercial. A

Em 2008, como o instituto se preparou para enfrentar o

João Fernando – A ação principal é a que nós apelidamos

preciso redesenhar os processos. Por exemplo, uma das

capacidade de gerar recursos e o conhecimento nas

desafio do desenvolvimento?

de Moderniza, apoiada pelo Governo do Estado de São

grandes dificuldades de um instituto de pesquisa é a

empresas, desenvolvendo competitividade, riqueza, etc.

Paulo, o BNDES e outros parceiros. Em 2008, investimos 25

velocidade de resposta, porque a investigação lida com

João Fernando – No ano de 2008, os diretores do IPT

milhões de reais adicionais em laboratórios, apenas com o

surpresas. Lidando com pesquisa, se você planejou algo

A marca IPT tem muita credibilidade no mercado. Como

realizaram um trabalho de diagnóstico e encaminhamento,

apoio do governo estadual. Tradicionalmente, o IPT investia

que de repente não funciona, é preciso seguir um novo

essa gestão pretende trabalhar a marca?

iniciando o processo de modernização. O projeto olha para a

em laboratórios em torno de 2 a 5 milhões de reais

caminho, e o apoio gerencial não pode perturbar o processo.

história do instituto com respeito por tudo o que já aconteceu,

anualmente. No ano passado, os investimentos somaram

mas, também com uma visão muito crítica, questiona como

30 milhões de reais. Em 2009, contamos com 57 milhões de

No âmbito organizacional, de redesenho até de diretorias,

sobre a imagem do IPT com foco nos públicos relacionados

poderia ser melhor e busca ampliar a atuação no

reais do Governo do Estado e mais os projetos do BNDES.

quais foram as mudanças mais significativas?

às nossas áreas de atuação. Percebemos que a opinião

desenvolvimento. Em 2008, passamos a refletir sobre como

São 27 milhões de reais para o laboratório de São José dos

pôr em prática a expansão. Graças à priorização do

Campos, mais 19 milhões de reais para o projeto de áreas

João Fernando – São duas as ações principais. Na primeira,

e seus respectivos laudos, e que o instituto estava sendo

desenvolvimento tecnológico no atual Governo de São

contaminadas, mais os investimentos da Petrobras. Para

de curto prazo, montamos células operacionais para poder

avaliado pelos clientes como altamente confiável, honesto,

Paulo, podemos planejar o IPT do futuro, mais moderno e

2009, a previsão de investimento é de quase 100 milhões de

executar as mudanças. Criamos uma célula operacional de

mas cansado, desgastado. Agora, com o advento dos 110

integrado, sintonizado com as oportunidades e demandas

reais. Nós vamos investir o equivalente a 20 anos em apenas

investimento em equipamentos, por exemplo. Trouxemos

anos do IPT e a modernização, teremos uma boa

do desenvolvimento. Foi o ano em que conseguimos planejar

um ano. Com isso, teremos a modernização dos laboratórios

excelentes

oportunidade de mostrar as novidades de forma mais ativa.

e iniciar o processo de modernização.

e a expansão das áreas de atuação.

financeiro e gestão de projetos. Alocamos todos numa sala

João Fernando – Fizemos em 2008 uma pesquisa qualitativa

sobre o IPT está muito relacionada às notícias de acidentes

profissionais

para

licitação,

importação,

Vamos mostrar mais nossas soluções tecnológicas.
15
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2008: Transformações
rumo ao futuro
O ano de 2008 foi marcado por grandes transformações no Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), tanto em termos
tecnológicos quanto na gestão do órgão, entre elas o Projeto Moderniza, de
capacitação laboratorial, e os investimentos em novas tecnologias e em
recursos humanos. As mudanças refletem-se nas atividades desenvolvidas
pelo instituto no período e pavimentam o caminho para os anos seguintes.
Para cumprir seus objetivos, o IPT definiu a estratégia para 2009 e revisou
sua missão, visão e valores:

»» Missão do IPT: criar e aplicar soluções tecnológicas para
aumentar a competitividade das empresas e promover a
qualidade de vida.
»» Visão do IPT: ser instituição líder nacional e atuar
internacionalmente no desenvolvimento de tecnologias
avançadas.
»» Valores do IPT: integridade ética, probidade, isenção,
competência técnica e qualidade em procedimentos de busca
contínua de melhorias.

Os diretores Walter Furlan, Álvaro José Abackerli, Altamiro
Francisco da Silva E João Fernando Gomes de Oliveira

19
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110
anos
de apoio ao

desenvolvimento
tecnológico

Perto de completar 110 anos, o IPT, ligado à
Secretaria de Desenvolvimento do Governo do
Estado de São Paulo, mantém o reconhecimento
e a confiabilidade conquistados como um dos
principais institutos de pesquisa do Brasil. São
seus clientes e parceiros grandes empresas
públicas e privadas de todo o país.
O IPT iniciou suas atividades em 1899, como
Gabinete de Resistência dos Materiais da Escola
Politécnica de São Paulo. Nascia com o objetivo
de apoiar atividades didáticas experimentais e
para estudo dos materiais empregados na
construção civil e na produção mecânica, já
importante no final do século 19.
Desde então, apoiou e participou ativamente dos
movimentos e ciclos tecnológicos da economia
brasileira, tendo sido vital no desenvolvimento e
na aplicação de tecnologias para a construção de
edifícios, do início até meados do século passado;
no apoio à implantação das indústrias siderúrgica
e aeronáutica brasileiras; no suporte intensivo ao
ciclo de construção das hidrelétricas nacionais e
à nascente indústria de defesa; na montagem das
primeiras centrífugas para beneficiamento de
urânio; no desenvolvimento de estudos pioneiros
e na construção da maior base de conhecimentos
sobre a geologia da Serra do Mar.
Foi pioneiro também na implantação de
laboratórios de metrologia e na expansão dos
conceitosmodernosdequalidadeerastreabilidade.
Suas técnicas foram fundamentais, na área de
transportes, para a construção de estradas
vicinais, estradas pavimentadas e estradas de
ferro, da mesma forma que seu auxílio ao setor

Pesquisador trabalha em laboratório de
metrologia: IPT foi pioneiro na implantação
desse serviço tecnológico no País;
processo de modernização iniciado em 2008
conta com investimentos em recursos
humanos e novos equipamentos
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naval e seu apoio ao estudo e aos ensaios para a
utilização de combustíveis alternativos em
motores de combustão, iniciados na década de
1970. Esses exemplos ilustram bem o profundo
envolvimento do instituto com as histórias de
êxitos da tecnologia no país.
Atualmente, o IPT cumpre seu objetivo, atuando
de quatro formas:
»» Inovação, pesquisa e desenvolvimento;
»» Serviços tecnológicos;
»» Desenvolvimento e apoio metrológico;
»» Informação e educação em tecnologia.
Com um processo de modernização em plena
aplicação, em 2008, o IPT investiu em laboratórios
e na capacitação de recursos humanos, com
investimentos do Governo do Estado e de parceiros
e clientes da inciativa privada. Foram aplicados
recursos em Microscopia, Biotecnologia,
Metrologia de Vazão de Gás, Engenharia Naval,
Química Analítica e Papel e Celulose.
Os recursos humanos tiveram prioridade.
Realizou-se concurso público para 278 vagas e
iniciou-se o projeto de formação de pesquisadores,
que prevê enviar profissionais ao exterior.
O processo de modernização do instituto também
contemplou questões organizacionais. Foi criada
a Diretoria de Processos e Tecnologia da
Informação, focada no redesenho dos processos
do IPT e no desenvolvimento de ferramentas
gerenciais. Iniciou-se a implantação do ERP,
integrando os setores financeiro, administrativo,
de recursos humanos e operação.
Outra mudança organizacional realizada foi a
reorientação da Diretoria de Política Industrial e
Tecnológica para uma visão voltada para a gestão
estratégica do IPT, passando a ser chamada de
Diretoria de Gestão Estratégica.

21
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IPT em números

Estrutura operacional

Produção técnica cresce 5,8% em 2008

Equipes multidisciplinares ampliam
as fronteiras do conhecimento

NA

XILOTECA

ARQUIVO

DE

DO

CT-FLORESTA,

LÂMINAS

A área operacional do IPT é constituída por 12 Centros Técnicos e dois Núcleos, que atuam de forma conjunta, permitindo a

PERMITE

realização de projetos tecnológicos (ensaios especializados e desenvolvimento de tecnologia) com equipes multidisciplinares.

IDENTIFICAR ESPÉCIES DE MADEIRA

Esses grupos estão organizados conforme a relação abaixo:

»» Centro de Tecnologia de Processos e Produtos
(CTPP);

»» Centro de Integridade de Estruturas e
Equipamentos (CINTEQ);

»» Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura
(CT-OBRAS);

»» Centro Tecnológico da Indústria da Moda
(CETIM);

»» Centro de Tecnologia de Recursos Florestais
(CT-FLORESTA);

»» Centro de Tecnologia da Informação, Automação
e Mobilidade (CIAM);

»» Centro de Engenharia Naval e Oceânica
(CNAVAL);

»» Centro de Metrologia em Química (CMQ);

»» Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas
(CETAE);
No ano passado, o instituto registrou aumento significativo
de sua produção técnica, em comparação com o volume de

período anterior, indicando aumento da produção de
conhecimento para os usuários do instituto.

2007. O número de documentos técnicos emitidos cresceu

»» Centro de Metrologia Mecânica e Elétrica (CME);
»» Centro Tecnológico do Ambiente Construído
(CETAC);

»» Centro de Metrologia de Fluidos (CMF);
»» Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e
Pequena Empresa (NTMPE);
»» Núcleo de Economia e Administração de
Tecnologia (NEAT).

5,8% em relação ao ano anterior, somando 35,9 mil

Em 2008, o IPT teve orçamento de 120 milhões de reais, dos

documentos, contra 33,9 mil em 2007.

Em 2008, os Centros e Núcleos realizaram diversas atividades, dentre as quais destacam-se alguns projetos apresentados de

quais cerca de 70% foram provenientes de clientes dos

acordo com o segmento de atuação em que se inserem, conforme a figura abaixo:

setores público e privado. O número de funcionários é de
Nos dados de balanço das atividades da biblioteca do IPT,

aproximadamente 1.500. Em relação à formação de

destaca-se o crescimento de 30% na produção de relatórios

recursos humanos, a tabela abaixo sintetiza as principais

técnicos: foram 8,5 mil relatórios em 2008 ante 6,5 mil no

informações referentes aos mestrados.
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situação dos alunos de mestrado do IPT em 2008

Alunos

Entrada
Com defesas
aprovadas
Aguardando
defesa**
Nota:

22

Mestrado
Profissional de
Engenharia de
Computação

Mestrado
Profissional de
Habitação

Mestrado
Profissional de
Processos
Industriais

Mestrado Profissional
de Tecnologia Ambiental

44

36

23

53

42*

13*

15*

26*

02

03

00

02

* dados relativos à situação em outubro/2008.
** previsão em dezembro/2008.

Principais áreas de negócios

Metalurgia
Química
Bioprodutos
Plásticos e
Borrachas
Compósitos
Têxtil / Couro
Madeira

petróleo e gás

INFRAESTRUTURA

transporte

Energia
Álcool

Exceto
Transporte e
Energia

Naval
Dutos
Ferroviário
Aeronáutico
Cargas
Estradas
TI

MPEs

Metrologia

Prumo
Progex

Testes, calibrações, análises
e ensaios correntes

Fonte: Bancos de dados da Coordenadoria de Ensino Tecnológico (CET)
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Desenvolvimento de
nanocosméticos de ação
antioxidante e antiinflamatória
Caminho para conquistar as
tecnologias de produção de nanopartículas

A área de nanopartículas é relativamente nova na atuação
do CTPP. Os trabalhos iniciaram-se em 2007, com o projeto
Finep Inovação Tecnológica, para o desenvolvimento de
nanopartículas lipídicas para uso cosmético.
Com a inserção do IPT na Rede Nacional de Nanocosméticos
foi possível desenvolver competência no processo de
homogeneização em alta pressão de nanopartículas, o que
permite um escalonamento de produção mais imediato.
Além disso, foram adquiridos equipamentos em paralelo,
ampliando a infraestrutura em tecnologia de partículas e
aumentando a capacitação para a atuação nessa área.
Com o projeto de nanocosméticos, o IPT pôde desenvolver
competência na área. O instituto, em cooperação com
universidades, participou de diversos projetos que geraram
novos conhecimentos e difundiram sua atuação em

Com a pesquisa de nanopartículas, o IPT
participa da Rede Nacional de Nanocosméticos
para se apropriar das tecnologias de produção
e de caracterização

nanotecnologia, especialmente em caracterização. Graças
a essa competência, novos projetos estão sendo negociados.
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Tratamento de tuberculose

Biofármacos para hemofílicos

Oportunidade para desenvolver medicamentos
de uso popular

Tecnologia para aumentar a escala de produção de fatores
de coagulação com células recombinantes

O projeto caracteriza os princípios ativos dos medicamentos,
tanto da primeira como das segunda e terceira gerações,
utilizados no tratamento da tuberculose pelos laboratórios
públicos. A caracterização tem por objetivo criar
especificações técnicas mais rígidas, para o melhor controle
da qualidade das matérias-primas utilizadas na fabricação
dos medicamentos. Está previsto ainda um estudo de
recristalização da rifampicina (principal princípio ativo)
para, por meio da mudança do solvente, alterar suas
propriedades, de forma a torná-lo um produto mais eficaz.

O projeto Escalonamento da Produção dos Fatores VIII e IX
Recombinantes em Biorreatores e Ensaios Pré-clínicos em
camundongos hemofílicos visa ao desenvolvimento dos
processos de produção de fatores de coagulação sanguíneo
VIII e IX em escala de bancada e piloto, utilizando células
humanas recombinantes, além da realização de testes préclínicos em modelo animal. Essa tecnologia é aplicada no
desenvolvimento de biofármacos para hemofílicos.
A hemofilia atinge uma criança de sexo masculino em cada
5 mil nascimentos. No Brasil, estima-se a existência de 7

A primeira fase do projeto sobre o tratamento da tuberculose,
apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), com a participação da
Farmanguinhos, pertencente à Fiocruz (Fundação Oswaldo
Cruz), foi encerrado em fevereiro de 2008. Nessa fase, foram
aplicados recursos para a compra de equipamento de
medida de tensão interfacial e ângulo de contato.

mil pacientes, que requerem tratamento permanente.
Em 2006, o mercado mundial de biofármacos para
hemofílicos foi estimado em 5 bilhões de dólares por ano,
enquanto o mercado nacional estava na casa de 75 milhões
de dólares por ano. Apenas 65% do mercado nacional é
suprido, o que significa que os pacientes hemofílicos têm

A segunda etapa, que contou com a inclusão da Fundação
para o Remédio Popular (FURP), do governo do Estado de
São Paulo, ampliou a variedade de matérias-primas a
analisar e o escopo do programa de modificação da
rifampicina, um fármaco problemático nas formulações de
medicamentos usados pelos laboratórios públicos.
O projeto pode representar uma oportunidade-chave para o
IPT legitimar um papel importante de apoio tecnológico ao
governo no desenvolvimento de medicamentos de uso
popular para o tratamento da tuberculose, uma vez que os
farmoquímicos utilizados, são totalmente importados, em
suas formas associadas ou não.

recebido quantidades de medicamentos muito inferiores ao
adequado à sua condição.
Há duas fontes para a produção do medicamento: a
purificação a partir de plasma humano ou a síntese de
produto recombinante em sistemas de cultivo de células.
Embora o segundo tipo de produto apresente menor risco
de transmissão de doenças e não esteja sujeito a questões
de

sazonalidade,

praticamente

todo

medicamento

empregado no Brasil pertence ao primeiro tipo e é
totalmente importado. Por isso, esse projeto pretende
Biorreator de células:
processos de produção de
fatores de coagulação
sanguínea são aplicados no
desenvolvimento de fármacos

desenvolver uma tecnologia do segundo tipo, capaz de
suprir o mercado nacional.
A elaboração do processo pressupõe o estabelecimento de
um protocolo de produção, que é a etapa inicial da
transferência de tecnologia do setor público para o privado.
Os testes em modelo animal (camundongos hemofílicos),
por sua vez, constituem a primeira fase da aprovação de
qualquer biofármaco.
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Papel e celulose

O projeto teve início em janeiro de 2008 e, durante esse ano,
a equipe do CTPP esteve envolvida na adaptação de uma
linhagem celular cedida pelo parceiro Hemocentro de

Escola pública com
livros didáticos
de qualidade

Ribeirão Preto-SP, que expressa o fator VIII recombinante
em meios de cultura isentos de proteína animal. Essa é
uma condição essencial do desenvolvimento, pois os
organismos de regulação têm exigido que os processos
produtivos ocorram, tanto quanto possível, na ausência de
materiais de origem animal, para reduzir o risco de
contaminação por agentes patogênicos, eventualmente
veiculados por materiais de origem animal.

O CT-FLORESTA, por meio de seu laboratório de papel e
celulose, desenvolveu em 2008 três projetos ligados à

O projeto deve ser concluído em dezembro de 2010. Possui

qualidade dos livros do PNLD (Programa Nacional do Livro

parceria com o Hemocentro de Ribeirão Preto-SP e conta

Didático), que distribui esses materiais gratuitamente para

com financiamento da Finep e participação de empresas

alunos da rede pública nas 27 unidades da Federação,

privadas. O Hemocentro de Ribeirão Preto-SP é responsável

incluindo ensino fundamental, médio e de jovens adultos.

pelo desenvolvimento e melhoramento das linhagens
celulares, todas elas células de mamíferos transfectadas

Os projetos são:

para expressar as proteínas de interesse, além dos testes
desses produtos em modelo animal.

»» Controle da qualidade física de livros escolares
adquiridos pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) - Esse
projeto apontou os livros sem qualidade,
permitindo ao FNDE aplicar multas às editoras
que forneceram produtos em desacordo com o
padrão requerido.
»» Conformidade dos livros inscritos no PNLD 2010
- Por meio desse projeto, foi possível apontar os
livros em desacordo com as especificações do
governo, de forma que fossem excluídos do
processo público de compras.

Manejo sustentado:
conhecimento do uso de madeiras
do CT-FLORESTA fornece subsídios
para a preservação de espécies
ameaçadas

»» Triagem de livros inscritos no Programa
Nacional Biblioteca da Escola e PNDL - Esse
programa também apontou os livros em
desacordo com as especificações do processo
público de compra.
»»
Em 2008, o CT-FLORESTA desenvolveu também dois
projetos relacionados à cadeia produtiva do papel e celulose.
Um deles, voltado aos ensaios em pasta celulósica, papel e
chapas de papelão ondulado, envolveu a verificação de
proficiência de 60 laboratórios nacionais e sete estrangeiros.
Esses laboratórios pertencem a fabricantes de celulose,
chapas de papelão ondulado, papel e convertedores,
insumos para a indústria e usuários de papel.
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Outro projeto, com financiamento da Finep e conclusão
prevista para junho de 2009, está normalizando oito
programas interlaboratoriais gerenciados pelo IPT, o que
vai conferir ao instituto o fortalecimento de sua imagem
como provedor de soluções laboratoriais. Nesse projeto,
estão relacionados os seguintes materiais: pasta celulósica,
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Siderurgia
Pesquisa conquista maior produtividade
nos processos industriais

papel, chapas de papelão ondulado, óleos lubrificantes, aço,
tintas anticorrosivas, óleo essencial e borracha.
De caráter multidisciplinar, esse projeto envolveu, além do
CT-FLORESTA, diferentes áreas do IPT, como o CMQ, o
CTPP e o CINTEQ.

Pesquisadoras do CT-FLORESTA fazem ensaios
para determinar as propriedades físicas e
mecânicas dos livros escolares: garantia de
qualidade nas compras governamentais

Nos últimos 20 anos, têm sido desenvolvidas atividades
sistemáticas na área de Materiais Metálicos Fundidos
Resistentes a Desgaste, envolvendo o grupo de pesquisa
em fundição do Laboratório de Metalurgia e Materiais
Cerâmicos do IPT (LMMC/CTPP) e o Laboratório de
Fenômenos de Superfície, do departamento de
Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP
(LFS/EPUSP). Essas atividades estão relacionadas a
projetos de pesquisa e desenvolvimento, serviços
tecnológicos, teses e dissertações, publicação de
artigos, organização de congressos e seminários.
Grande parte dessas atividades é marcada pelo
envolvimento com o meio externo, principalmente
empresas e universidades nacionais e estrangeiras.
Nesse quadro, destaca-se a cooperação com o setor
privado, por meio de um programa de projetos para o
desenvolvimento de tecnologias aplicadas à produção
de cilindros de laminação. O programa baseia-se no
conceito de centros de excelência, tendo como
instituições-âncora o IPT e a Escola Politécnica da USP.
32
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Nessa parceria do instituto com a universidade, iniciada há

com performance em serviço correspondente a duas vezes

longos dez anos, é importante notar que:
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cadeiras de trem de laminação a quente de tiras de aço.

»» ocorreu, após um período de amadurecimento
dos grupos de pesquisadores do IPT e da EPUSP
no tema desgaste de materiais fundidos,
significativo acúmulo de conhecimento e sólida
formação de pessoal;
»» o setor privado reconhece a importância da
parceria para a manutenção da competitividade
mundial de seus produtos siderúrgicos mediante
inovação tecnológica.

A indústria siderúrgica, usuária desse cilindro, é beneficiada
por ambos os projetos em razão de dois fatores: menor
consumo de cilindro - e, portanto, menor custo operacional
- e menor tempo de parada do trem de laminação a quente
- e, portanto, maior produtividade.

A pesquisa na área siderúrgica proporciona a
obtenção de cilindros de laminação mais
eficientes: melhora a qualidade dos produtos e
também a produtividade dos trens de laminação

Em 2008, foram desenvolvidos ainda projetos de melhorias
incrementais em cilindros de ferro fundido branco de alto

A relevância dos projetos decorre do significado do

cromo. Foram avaliados os efeitos de elementos de liga e de

componente cilindro de laminação como fator de produção

ciclos alternativos de tratamentos térmicos sobre a dureza

na indústria siderúrgica. De uma forma geral, a tecnologia

e a resistência a desgaste abrasivo do ferro fundido branco

de laminação de produtos siderúrgicos planos avança no

de alto cromo (material de cilindro de laminação), obtendo

sentido de melhorar a qualidade do produto laminado e de

combinações que aperfeiçoaram essas propriedades. Esse

aumentar a produtividade dos trens de laminação. Desta

projeto, que propiciou a melhoria da qualidade de uma linha

forma, qualidade e produtividade estão ligadas ao

de produtos, foi concluído em 2008.

desempenho em serviço dos cilindros de laminação, pois:

»» A qualidade dos produtos laminados é
determinada principalmente por sua forma e
rugosidade, que são reflexos diretos da geometria
e do estado da superfície dos cilindros.
»» A produtividade do trem de laminação é
parcialmente determinada pelo tempo de serviço
ininterrupto que o cilindro pode suportar,
mantendo a qualidade do produto laminado acima
do nível mínimo estabelecido; dada a elevada
escala de produção dos laminadores de tiras a
quente, a minimização das paradas para troca de
cilindros, possibilitada por cilindros mais
resistentes à degradação, implica diretamente o
aumento da produtividade da linha de produção.
Em relação aos projetos de inovação, em 2008 foi obtido um
cilindro de aço rápido com desempenho de serviço
equivalente a duas vezes ao do cilindro atualmente
empregado nas últimas cadeiras de trem de laminação a

Na unidade de aços para construção mecânica, envolvendo
o trabalho do IPT e da EPUSP, dois projetos de melhoria
incremental foram concluídos em 2008:

»» Controle e redução de inclusões em
lingotamento contínuo de aço para a construção
mecânica - Estabeleceram-se novos padrões e
procedimentos de elaboração e lingotamento dos
aços, que permitiram diminuir significativamente
o nível de refugo na produção de dois tipos de aço.
»» Barra chata de aço para feixe de molas
automotivas com redução de peso - Combinando
novo projeto de mola, seleção de composição
química do aço e roteiro de fabricação alternativo,
desenvolveu-se uma barra chata que permite a
produção de feixe de molas com 27% de redução
de peso em relação ao produto utilizado antes. A
redução do peso desses componentes traz
benefícios para as empresas e o meio ambiente.

quente de tiras de aço. Outro projeto de inovação vem sendo
realizado com o desenvolvimento de uma liga da família dos
ferros fundidos do tipo “Mn-hard”.
Há ainda o projeto de um cilindro de aço ao nióbio, que deve
ter custo de fabricação inferior ao do cilindro atualmente
produzido (com desempenho em serviço equivalente) ou
34
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Máquinas de ensaio Charpy

Qualidade têxtil

Projeto oferecerá ao mercado
corpos de prova padrão de impacto certificados

Avaliação de desempenho dos tecidos assegura
aplicação da lei de etiquetagem

O Laboratório de Metrologia Mecânica (LMM), do CME,

Há um outro projeto em andamento, apoiado financeiramente

Em 2008, o IPT iniciou as atividades de serviços metrológicos

desenvolveu em 2008 o projeto Pesquisa, desenvolvimento e

pela Finep e gerenciado pelo INMETRO, cuja meta é

para lavanderias, por meio do projeto denominado

certificação de corpos de prova padrão de impacto. A

desenvolver o material para a fabricação dos corpos de

Determinação da Causa de Manchamento de Peças

pesquisa permitirá ao IPT capacitar-se para a certificação

prova de média e alta energia. Esses materiais deverão

Confeccionadas. Esse projeto, no âmbito do CETIM, consiste

desses corpos de prova para calibrações indiretas e

estar disponíveis no país até o final de 2009.

em identificar os problemas de maior complexidade.

O projeto encerrado em 2008 teve como parceiro o Instituto

O projeto também tem se mostrado importante para

O serviço será direcionado para a indústria metal-mecânica

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade

consolidar nas empresas de confecção a aplicação da lei de

e siderúrgica. A meta é oferecer ao mercado brasileiro - e

Industrial (INMETRO), cujo papel é importante para que a

etiquetagem, que foi determinada pelo INMETRO.

posteriormente às empresas da América do Sul - corpos de

certificação possa ser reconhecida internacionalmente.

legislação define como deve ser expresso na etiqueta o

verificações periódicas de máquinas de ensaio Charpy.

A

prova padrão de impacto certificados, nos níveis baixa,

processo de lavagem do tecido, entre outras características

média e alta energia, para serem utilizados na calibração de

que padronizam as informações sobre as peças de vestuário

máquinas de ensaio Charpy. A comercialização dos padrões

para o consumidor. Assim, ao planejar a aplicação da lei, a

de impacto nos três níveis deverá começar em 2010.

indústria pode se valer de ensaios do CETIM para saber

Atualmente existe apenas material para a fabricação de

quais recomendações de lavagem devem ser expressas na

corpos de prova para nível baixo de energia.

etiqueta em cada caso.

Atualmente, no mundo, apenas quatro instituições são

Outra frente de trabalho que ganhou impulso em 2008 foi a

reconhecidas por fornecer corpos de prova padrão de

do projeto Sebraetec, de atendimento a pequenas empresas

impacto certificados: NIST, nos Estados Unidos, NRLM, no

de confecção, o maior subsetor da indústria de vestuário no

Japão, LNE, na França, e IRMM, na Bélgica.

país. O serviço do IPT para esse segmento foi viabilizado por
meio de convênio com o Sebrae, que custeou o primeiro

A capacitação brasileira permitirá que as calibrações das

atendimento às empresas que requerem o serviço. São

máquinas de ensaio Charpy tenham menor custo, uma vez

basicamente sete as ferramentas que podem ser usadas

que cessa a necessidade de importação dos corpos de

para a gestão da produção, envolvendo análise de

prova. As verificações intermediárias poderão também ser

características da indústria, como layout, organização da

feitas com periodicidade menor, implicando melhor controle
da qualidade do produto final. A diminuição do tempo para a
obtenção do resultado também é um fator relevante.
A grande maioria das indústrias brasileiras utiliza corpos de
prova padrão de impacto certificados pelo NIST. A orientação
desse fornecedor é que os corpos de prova, depois de
rompidos, sejam enviados ao NIST para análise da fratura,
após o que o cliente recebe o resultado da calibração. Esse

Ensaio metrológico no CETIM: informações
apuradas em laboratório transformam-se em
referência para consolidar a aplicação da lei
de etiquetagem

processo, normalmente demorado, poderá ser eliminado.
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produção e ergonomia. A abordagem baseia-se na teoria 5S

equipamentos hospitalares, revestimentos automotivos,

(descarte, arrumação, limpeza, saúde e disciplina), criada

entre outros materiais.

no Japão nos anos 50.
O CETIM também trabalha forte para a indústria de produção
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e no teste de
tecidos com aplicações técnicas, como filtros em
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Couro e calçados
Projeto apoia a indústria calçadista para atender as
normas internacionais
Um dos projetos de expansão do CETIM que teve destaque
em 2008 foi desenvolvido no laboratório mantido em Franca,
na região Norte do Estado, voltado à indústria de couro e
calçados. Esse projeto busca adequar a fabricação de
calçados profissionais conforme normas internacionais
(ISO 20344 a ISO 20347), com financiamento da Finep, do
Sebrae e parceria com o setor privado.
O projeto está em andamento e visa ampliar a capacitação
laboratorial do IPT para realizar todos os ensaios conforme
as normas internacionais de calçados. Outra meta é a
adoção das normas pelo Brasil. O IPT lidera na Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a comissão de
estudos de calçados profissionais e coordena os trabalhos
de confecção das já adotadas normas brasileiras NBR ISO
20344, 20345, 20346 e 20347. Atualmente, está em fase de
finalização a preparação dos modelos de calçados ensaiados
e que serão certificados pelas novas normas.
Outra atuação de destaque em Franca é o projeto em
parceria com o Sebrae, destinado ao suporte e
aperfeiçoamento tecnológico, com atendimento in loco pelo
Prumo. Esse projeto é realizado nos mesmos moldes do
atendimento a pequenas confecções realizado pelo CETIM
em São Paulo, incluindo desenvolvimento de modelos e
formação de preço de venda, entre outras demandas.

Técnico do CETIM verifica propriedades de material têxtil: trabalho também é voltado para a produção
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
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especificação do biodiesel, é possível auxiliar os fabricantes
no desenvolvimento de produtos. O projeto foi desenvolvido
em parceria com a Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e
Universidade Estadual Paulista (Unesp-Araraquara).
Um segundo trabalho foi o Programa de Monitoramento de
Combustíveis do Estado de São Paulo, realizado em parceria
com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). O objetivo do projeto foi avaliar a
qualidade dos combustíveis automotivos (gasolina, álcool
etílico hidratado e óleo diesel) na Grande São Paulo, Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Sul. Esse monitoramento buscou
direcionar as ações de fiscalização da ANP, por meio do
mapeamento de não conformidades.
Em 2008, foram monitorados os 3,5 mil postos revendedores
dos 83 municípios acompanhados pelo IPT, numa média de
três visitas por posto revendedor. Foram coletadas e
analisadas aproximadamente 9 mil amostras de gasolina, 7
mil amostras de álcool hidratado combustível e 6,5 mil
amostras de óleo diesel, totalizando 22,5 mil amostras no
ano. Por meio do programa, foi possível observar um
decréscimo no número de não conformidades dos
combustíveis em 2008, o que garante a utilização de um
produto melhor pelo consumidor.
O programa, que completa dez anos em 2009, tem como
meta a avaliação permanente de todo o combustível
comercializado nos postos revendedores. De âmbito
nacional, o projeto envolve 23 instituições, entre institutos
de pesquisa e universidades. Por meio desse trabalho,

A pesquisa da qualidade dos combustíveis tem
expandido suas atividades: IPT adquiriu
instrumental para o atendimento da
especificação do biodiesel

A qualidade dos combustíveis é analisada pelo CMQ. Em
2008, foram realizados três projetos relacionados a esse
tema. Um deles, concluído em dezembro, voltou-se ao
biodiesel e consistiu em dar suporte à criação de uma rede
de laboratórios de caracterização e controle de qualidade
na região Sudeste do país.
O projeto, que permitiu ao IPT adquirir o instrumental
adequado para o atendimento completo da especificação
desse produto, é voltado também à capacitação laboratorial,
pesquisa e desenvolvimento e caracterização química e
físico-química do biodiesel. Atendendo totalmente à
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foram formadas redes de conhecimento, nas quais são
discutidos assuntos técnicos e operacionais, além de
projetos em conjunto, como o de biodiesel.

Monitoramento dos combustíveis ajuda a
direcionar as ações de fiscalização de postos
na Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral
Norte e Sul

O terceiro projeto do CMQ foi realizado em parceria com a
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda para avaliar

as fraudes praticadas nas bombas dos postos revendedores,

a conformidade de amostras de gasolina e álcool etílico

que constituem crimes contra a economia pública e que

hidratado combustível em todo o Estado de São Paulo e o

acarretam graves prejuízos ao Estado.

combate sistemático à sonegação fiscal no setor.
O projeto, que existe há cinco anos, tem como meta a
Em 2008, foram analisadas aproximadamente 7,5 mil

avaliação permanente de todo o combustível comercializado

amostras, totalizando 15 mil análises. Assim, foi possível

no Estado. Conta com o apoio do Laboratório de Energia

desencadear ações que inibem a adulteração de produtos e

Térmica, Motores, Combustíveis e Emissões do CETAE.
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Perfuração de poços profundos
Pesquisa subsidia a exploração de petróleo
em novas áreas

Um grupo de iniciativas desenvolvido em 2008 no CT-OBRAS
permitiu que fossem aprimorados os conhecimentos para a
perfuração de poços de petróleo profundos. Os resultados
advindos desse projeto permitirão a exploração das reservas
de petróleo na plataforma continental do país. O projeto,
chamado Estudos laboratoriais em condições de elevadas
pressões

e

temperaturas

para

caracterização

das

propriedades mecânicas e hidráulicas de rochas, teve
atuação nas seguintes frentes:

»» Rede Arquimedes para ensaios laboratoriais em
rochas de reservatório e salinas - Consiste no
desenvolvimento de ensaios laboratoriais em
condições de elevadas pressões e temperaturas
para caracterização das propriedades mecânicas
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e hidráulicas de rochas carbonáticas e outras
rochas, visando ao armazenamento de
hidrocarbonetos e à análise de comportamento
do material durante o processo de perfuração.
»» Ensaios de fluência e determinação de
mecanismo de ruptura em rochas - A importância
desse projeto de ensaios é dada pela necessidade
de ampliar o conhecimento das propriedades
mecânicas e dos mecanismos de deformação das
rochas para aplicações nas imediações de poços
exploratórios, atravessando camadas profundas
de grande espessura de rochas. O conhecimento
específico do mecanismo de fraturamento
permanece como uma grande lacuna no campo
da mecânica das rochas.

ensaio laboratorial avalia
comportamento da rocha
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»» Desenvolvimento de equipamento para medir
tensões in situ por meio do método de
fraturamento hidráulico - Uma obra subterrânea
planejada pressupõe o conhecimento do estado
de tensões in situ inicial, isto é, o estado de
tensão antes que ocorra qualquer perturbação no
maciço rochoso. O único método comercial que
permite a sua avaliação nas fases iniciais do
projeto é proporcionado pelo fraturamento
hidráulico. No Brasil, não existe equipe nem
equipamento para essa determinação. Assim,
esse projeto do instituto pretende capacitar uma
equipe e montar um aparelho para essas
medidas. O equipamento será capaz de
determinar as tensões in situ no maciço rochoso
a grandes profundidades em locais atingidos por
furo de sondagem a partir da superfície. O IPT
atua na área para a determinação de tensão in
situ, utilizando o método da sobrefuração com o
emprego do BDG (borehole deformation gage).
Esse método admite uma profundidade
operacional de, no máximo, 12 metros a partir de
galeria. O método é pouco utilizado nas fases
iniciais de projeto, devido a dificuldades de acesso
ao local de medida.

o instituto
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Os projetos atuais têm duração prevista de três anos,
podendo ser renovados dependendo das necessidades de
conhecimento de novos parâmetros que auxiliem na
perfuração de poços de exploração ou produção de petróleo.
Além dos ensaios de fluência de rotina, para melhor
entender o fenômeno, deverão, nesta etapa, explicitamente,
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Exportação de etanol
Pesquisa determina parâmetros de influência na
corrosividade do combustível

serem ensaiadas amostras de rocha da área denominada
Tupi. Essas amostras serão confrontadas com os resultados
obtidos

anteriormente

para

ratificar,

ou

não,

o

comportamento até então caracterizado onde foram
utilizadas amostras de outra região.
Desde março de 2008, o CINTEQ vem desenvolvendo o
projeto Tecnologias para viabilizar a exportação do etanol –
Verificação da corrosividade do etanol com e sem inibidores.
Esse trabalho começou com uma vasta revisão bibliográfica
sobre o assunto e ensaios de bancada. Foram desenvolvidas
metodologias de ensaio, aproximando as condições do
laboratório com as verificadas na prática.
Os ensaios simulam as situações de campo no que tange o
armazenamento e o transporte do etanol anidro e hidratado;
permitem também determinar os parâmetros que
influenciam a corrosividade do combustível, incluindo
aeração e agitação. Na sequência dos trabalhos, os

Em 2008, finalizou-se o projeto de ensaios de fluência

pesquisadores localizam e avaliam os inibidores de corrosão

triaxial com 40 corpos de prova e foram modificados os

disponíveis no mercado, específicos para o etanol. É

equipamentos de ensaio (seis células) para medidas

verificada também a influência dos inibidores DERD e NÃO-

simultâneas de velocidade de propagação de ondas sônicas

DERD, usados para derivados de petróleo.

compressivas e de cisalhamento ao longo da fluência. A
rede Arquimedes e o novo Projeto, sequência dos ensaios

Espera-se desse trabalho, que será concluído até dezembro

de fluência/mecanismo de ruptura, são evoluções dos

de 2009, a definição de procedimentos para analisar e

trabalhos desenvolvidos com mecânica e hidráulica de

classificar a qualidade e a corrosividade do etanol. O projeto

rochas nos últimos nove anos nessa área.

também indicará os possíveis métodos de controle da
corrosão causada pelo combustível, especialmente por

Os estudos vão possibilitar o estabelecimento de parâmetros

meio da especificação de inibidores.

para projeto de perfuração de poços através de rochas,
utilizados em modelos numéricos de poços de petróleo do

Na perspectiva de seu benefício socioeconômico, esse

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo

programa permitirá maior domínio a respeito das

Miguez de Mello (Cenpes). As rochas, com espessuras de

informações existentes, bem como sua aplicação para a

até 2.000 metros, existentes nas áreas de prospecção de
petróleo anunciadas pela Petrobras no ano passado, criam
uma dificuldade adicional à perfuração devido à fluência
desse tipo de rocha. Os resultados desses ensaios
direcionam o projeto de poços nas rochas, permitindo

redução de custos de manutenção, redução de danos ao
Para estudar o comportamento de rochas, são
realizados ensaios em condições de elevadas
pressões e temperaturas, o que permite
conhecer as propriedades desses materiais

meio ambiente e mitigação de riscos ao ser humano.

ultrapassá-las de modo seguro e econômico.
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Corrosão por corrente
alternada em dutos
Conhecimento ajuda a manter a integridade
dos ativos na indústria de petróleo
Com grande importância para a manutenção da integridade
de ativos da indústria de petróleo, o projeto concluído em
fevereiro de 2008, denominado Estudo de corrosão por
corrente alternada em dutos instalados em corredores com
linhas de transmissão elétrica, tem por objetivo propor o
mecanismo de corrosão e desenvolver técnicas de
monitoração para previsão termodinâmica da probabilidade
de ocorrência da corrosão em dutos enterrados.
A técnica de medição foi desenvolvida em laboratório e
implementada em campo. Os pesquisadores do CINTEQ
criaram uma sonda composta de eletrodo de referência
permanente e cupons de corrosão. Desenvolveram também
um dispositivo de chaveamento eletrônico para monitoração
da corrosão externa de dutos e mapeamento das fontes de
interferência de corrente alternada.
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Dutos enterrados em corredores com linhas de
transmissão elétrica estão sujeitos a um tipo de
corrosão para o qual os pesquisadores
desenvolvem uma técnica de medição
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Estudos de hidrodinâmica
e aerodinâmica
Tecnologia propicia o desenvolvimento de
sistemas oceânicos eficazes
Estudos

de

hidrodinâmica

e

aerodinâmica

experimental para otimização de sistemas de
produção e exploração de petróleo e de gás no mar
é um projeto do CNAVAL que integra a Rede
Arquimedes. Por meio desse trabalho, será possível
realizar estudos tecnológicos importantes para o
desenvolvimento de sistemas oceânicos eficazes e
seguros, inclusive gerando inovações no setor.
O

projeto

permitirá

a

consolidação

dos

procedimentos de ensaio e do sistema de qualidade
de realização de estudos experimentais em
equipamentos como tanque de provas, túnel de
cavitação e túnel de vento do IPT. Outra meta é a
promoção da interação tecnológica, com o
desenvolvimento de estudos compartilhados entre
os laboratórios de hidrodinâmica no país.
Desenvolvido a partir de agosto de 2008, o projeto
tem conclusão prevista para julho de 2011. Seu
andamento conta com o apoio do CMF - para as
simulações do túnel de vento - e, eventualmente,
de parceiros externos, como a Escola Politécnica da
USP e o Instituto Alberto Luís Coimbra de Pósgraduação e Pesquisa (COPPE-UFRJ).

modelo em escala reduzida de plataforma de petróleo, instalado no tanque de provas
do cnaval, permite verificar o comportamento real em alto mar

50

51

petróleo e gás
Relatório de administração 2008 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

o instituto

petróleo e gás
o instituto

Relatório de administração 2008 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Metrologia de fluidos
Projetos buscam certificação
e gestão de medidores e
criação de procedimentos

No ano passado, o CMF desenvolveu cinco projetos voltados
às medições de vazão, todos eles relacionados à área de
petróleo e gás. Confira as características desses projetos:

Unidade de metrologia em Atalaia (SE)

A Petrobras/Cenpes mantém um núcleo experimental
(Nuex) em sua refinaria de Sergipe. Trata-se de uma unidade
avançada para estudos, na qual, em 2008, começou a ser
implementada uma unidade metrológica de vazão de
líquidos para calibrar medidores de óleo.
O CMF atuou nesse projeto dando apoio na concepção do
laboratório e no desenvolvimento dos procedimentos de
operação, que incluem análises qualitativas, análises de
incertezas, calibração de medidores, entre outras formas
de atuação. Atualmente, o CMF trabalha na preparação da
documentação para o processo de acreditação do novo
laboratório, que permitirá à Petrobras incorporar esse
serviço à sua rotina.

Medição de biogás de biodigestores

Em 2008, o CMF prestou esse serviço para uma companhia
produtora de bebidas fora do país. O trabalho incluiu a
certificação de medidores em conformidade com a
regulamentação

internacional

existente.

De

caráter

rotineiro, esse serviço também tem sido prestado para a
Teste de avaliação de medidores de gás: informação para garantir a eficiência do parque de medidores
da empresa concessionária

52

Petrobras, sobretudo no que concerne aos medidores
instalados em plataformas de exploração.
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Na sequência, foi desenvolvida em 2008 a aplicação desses
procedimentos na plataforma P-40, da bacia de Campos
(RJ), para que pudesse ser verificada sua adequação,

Parque de medidores é o conjunto de instrumentos de uma

validade e diretrizes de treinamento. O projeto deve ser

empresa concessionária de água ou gás que atende o

concluído em 2009, tornando-se um caso de referência para

consumidor final, seja pessoa física seja jurídica. Esses

as futuras aplicações desses procedimentos.

medidores indicam o nível de cobrança do serviço, e suas
imprecisões podem resultar em cobrança indevida, se o
erro de medição for para mais, ou em perda de receita da
concessionária, se a medição for para menos. Assim, a
gestão desse aspecto é fundamental para a empresa
prestar um serviço regular e confiável.
Na perspectiva desse contrato, a atuação do CMF é
importante também para a concessionária avaliar sobre
investimentos na expansão do serviço, para prospectar o
tempo de retorno quanto ao novo grupo de medidores que
se pretende instalar, por exemplo. Ou ainda para identificar
a confiabilidade de medidores que vão concorrer em uma
licitação, quando é o caso da aquisição de grandes
quantidades desse equipamento.
Depois de apurar todos os dados obtidos nos ensaios com
os medidores, o CMF dá tratamento estatístico às
informações, para que o cliente possa saber qual aparelho
teve o melhor desempenho. Esse trabalho também permite
identificar o perfil de consumo de água ou de gás em uma
determinada

região,

subsidiando

as

decisões

das

concessionárias quanto ao parque instalado.

Plataforma P-40
Em 2004, o IPT foi contratado pelo setor de exploração e
produção da Petrobras para escrever 50 procedimentos
para a medição de petróleo e de gás natural em conformidade
com o regulamento técnico que havia sido promulgado em
junho de 2000. Antes disso, os procedimentos adotados pela
empresa eram regionalizados.

Pesquisadores do IPT desenvolvem os
procedimentos para medição de petróleo e gás
de acordo com regulamento técnico: dados
para indicar a produção e para referenciar o
pagamento de royalties

Essas medições são importantes porque indicam não
apenas o nível de produção de petróleo e gás, mas também
porque se tornam referência para o pagamento de royalties,
entre outras aplicações relevantes. Desse modo, o CMF
redigiu os procedimentos on-shore e off-shore, trabalho
que foi concluído em 2007.
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Fraturamento hidráulico

A técnica de fraturamento hidráulico possibilita a avaliação

existente em grandes proporções no Brasil e ainda sem

de tensões virgens em maciços rochosos in situ. Tais

destino certo para armazenagem.

Mais força para encarar os
desafios de geotécnica

subterrâneas e intervenções nesses tipos de terreno. Nessa

O

tecnologia, a medição é feita pela avaliação da pressao

hidropneumático de transmissão de pressões e vazões

hidráulica durante o fraturamento de um maciço.

durante o ensaio; de obturação, constituído por dois

informações são importantes para o projeto de obras
equipamento

é

formado

por

três

sistemas:

obturadores que isolam o trecho de ensaio dentro do maciço
O projeto Fraturamento Hidráulico, coordenado pelo CT-

rochoso; e eletrônico para aquisição de dados. Na montagem

OBRAS, inclui o desenvolvimento de equipamentos

final, os três sistemas são acoplados para realizar a medição

(fraturador) e as metodologias para as medições. São

no local onde se pretende avaliar as tensões.

beneficiadas as engenharias civil, de minas e de petróleo.
Em 2008, com o trabalho articulado no laboratório de
Na área civil, o projeto tem importância para a construção

mecânica e hidráulica de rochas, que está inserido na Seção

de obras subterrâneas em rochas de qualquer natureza.

de Geotecnia, o CT-OBRAS realizou a execução e montagem

Sua aplicação se dá principalmente na construção de túneis

do sistema hidropneumático, bem como foi feito o

rodoviários, túneis de pressão para geração de energia,

acompanhamento dos processos de licitação e compra dos

barragens (fundações e ombreiras) e cavernas subterrâneas

obturadores (importados pelo IPT) e equipamentos

para armazenamento de petróleo ou gás. Na engenharia de

eletrônicos. No fim de 2008, o projeto atingiu cerca de dois

minas, as aplicações visam à estabilidade das estruturas

terços das atividades previstas. Os pesquisadores do IPT

rochosas na construção de minas subterrâneas. Dentre as

iniciaram as pesquisas para avaliação do sistema

aplicações futuras e estratégicas para o país, destaca-se o

desenvolvido e estimam que o projeto estará em breve

armazenamento de gás e do rejeito radiativo, este último já

maduro para ser aplicado no campo.

o fraturamento
hidráulico permitirá
mais competitividade
para os setores de
geotecnia e
infraestrutura;
recurso poderá ser
empregado em obras
subterrâneas de
túneis; pesquisador do
CT-OBRAS (à dir.)
investiga a composição
de materiais
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Perfuração
horizontal
dirigida
Melhoria da técnica
beneficia meio ambiente e
programa de infraestrutura
O projeto Perfuração Horizontal Dirigida - Estudo de Casos
de Obra e da Travessia do Rio Juruá no Estado do Amazonas
corresponde à segunda etapa de um projeto mais
abrangente na área de perfuração direcional horizontal,
desenvolvido pelo CT-OBRAS.
Iniciado no final de 2008, esse projeto encontra-se em
desenvolvimento. Primeiramente, foi investigado o caso de
uma perfuração realizada para a instalação de uma dutovia
sob o leito do rio Solimões, próximo ao município de Coari
(AM). Esse caso foi escolhido por representar um cenário
semelhante ao objetivo do projeto (rio Juruá) e também pelo
fato de pesquisadores do grupo terem acompanhado a
perfuração sob o rio Solimões na primeira etapa.
Na fase inicial, foram identificados diversos aspectos da
técnica de perfuração horizontal direcional que necessitavam
de desenvolvimentos específicos e, portanto, deveriam ser
estudados individualmente em detalhes.

Equipamento executa os trabalhos de
perfuração do solo: segunda fase do projeto
contempla uma perfuração de grande diâmetro
e extensão sob o rio Juruá; esse tipo de obra
ainda é inédito
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Inspeção dos elementos
estruturais da Ponte Pênsil
Subsídios para a manutenção de um
patrimônio no litoral paulista

IPT presta apoio à conservação da ponte desde 1936: confiabilidade nos elementos estruturais

Perfuração direcional visa à instalação de dutovias em áreas que são ambientalmente sensíveis

Desde 1936, o IPT participa da conservação da Ponte Pênsil
de São Vicente, por meio da prestação de apoio tecnológico
ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
São Paulo (DER). Obra centenária, tombada pelo Patrimônio

A segunda fase do projeto procura atender a essa demanda,

Não é apenas a indústria de obras de infraestrutura que se

visando à execução de uma perfuração de grande extensão

beneficia com o desenvolvimento da técnica de perfuração

e diâmetro no rio Juruá. A etapa atual do projeto representa

direcional horizontal. O meio ambiente e as comunidades

um passo significativo rumo à concretização de uma

de entorno da obra também se beneficiam amplamente.

perfuração-piloto de grande extensão e diâmetro.
As metas desse projeto devem ser alcançadas já no segundo
Em geral, os projetos de perfuração direcional horizontal de

semestre de 2009. Nesse período, a equipe terá os

grande extensão e diâmetro visam ampliar a capacidade de

desenvolvimentos necessários para subsidiar o anteprojeto

instalação

da travessia do rio Juruá.

de

dutovias

subterrâneas

em

áreas

ambientalmente sensíveis ou densamente ocupadas, nas
quais o método tradicional de trincheiras se mostra inviável.

O projeto também conta com outros centros do IPT, como o
CTPP, por meio do laboratório de processos químicos e

Tais projetos aplicam-se a qualquer situação em que seja

tecnologia de partículas, e o CINTEQ, por meio do laboratório

necessário o desenvolvimento de infraestrutura de

de corrosão e proteção. Essas duas áreas devem prover

transporte

contribuições para viabilizar a execução de perfurações

por

dutovias,

como

de

petróleo,

gás,

biocombustíveis, minério, água, entre outros materiais.
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mais extensas com menor solicitação dos equipamentos.

Histórico, a ponte interliga os municípios de São Vicente e
Praia Grande. É utilizada pela população da Baixada Santista

»» Levantamento do peso próprio da ponte;
»» Cálculos dos esforços atuantes e determinação
dos coeficientes de segurança;
»» Elaboração de especificações para a
conservação da ponte.

e pelos turistas que visitam a região.

»» Em 2008, foram realizadas as seguintes
atividades na ponte:

Atualmente, é analisada pelo CT-OBRAS a capacidade

»» Limpeza do tabuleiro metálico e de madeira
para a realização do levantamento das anomalias
existentes;

resistente dos cabos de aço, considerando a existência de
fios rompidos por corrosão. O trabalho ora em andamento é
constituído das seguintes atividades:

»» Inspeção geral da ponte para levantamento das
anomalias existentes;
»» Inspeção dos cabos de aço no interior de seis
presilhas, na ligação entre os cabos de aço e os
pendurais, seguindo-se procedimentos
desenvolvidos pelo IPT;
»» Realização de ensaios em amostras de cabos
de aço, simulando as condições vistas na ponte;

»» Abertura de seis presilhas, limpeza dos cabos
de aço e quantificação dos fios rompidos e com
seção reduzida;
»» Levantamento do peso próprio da ponte.
O trabalho deve ser concluído em 2009. As atividades
realizadas contaram com o CT-FLORESTA, na análise das
condições dos elementos em madeira do tabuleiro, e o
CINTEQ, na elaboração de especificação para a pintura dos
elementos metálicos.
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Projetos em recursos hídricos

Projetos de geobacias

Apoio tecnológico para a política estadual do setor

Indicadores ambientais para gestão das águas de São Paulo

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas participa dos comitês
de bacias hidrográficas de São Paulo e das Câmaras
Técnicas e desenvolve pesquisas aplicadas voltadas para as
ações estratégicas. As atividades são apoiadas pelo Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO)
Em parceria com a CETESB, a Fundação Florestal e a
Coordenadoria de Planejamento Ambiental, todas da
Secretaria do Meio Ambiente, o Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE), da Sacretaria de Saneamento e
Energia e a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
da Secretaria da Agricultura, o IPT foi nomeado agente
técnico do fundo estadual em 2004. O convênio envolve
cerca de 20 pesquisadores organizados em equipes
multidisplinares

que

acompanham

160

projetos

relacionados às diversas bacias hidrográficas do Estado.
Uma das ações principais é a elaboração dos planos de
bacias, que objetivaram diagnosticar os setores usuários da
água (municipal, agrícola e industrial) e verificar suas
demandas. Posteriormente foram analisadas a demografia,
a qualidade das águas, o monitoramento das chuvas, a
situação da vegetação, o destino do lixo urbano, a poluição
agrícola e outros aspectos críticos dos recursos hídricos.
A partir do diagnóstico efetuado, foram identificadas e
discutidas com os comitês de bacias ações e recursos
necessários para preservar, recuperar e proteger a água e
o ambiente em curto, médio e longo prazos.

Em cada bacia hidrográfica estudada, são levantados dados sobre variáveis como ocupação,
saneamento, qualidade e quantidade de água; informações são fundamentais para promover a gestão
do recurso hídrico
64
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O projeto Geobacias visa a criação de um sistema de

situação das águas e as ações prioritárias. Permitirão uma

indicadores ambientais que represente a situação dos

melhor compreensão dos problemas pela sociedade.

recursos hídricos em bacias hidrográficas do Estado de São
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Bacia do rio turvo/grande
O projeto proporcionará benefícios para 64 municípios

Paulo. Tal avaliação tem como objetivo cuidar da água e do

A partir do encerramento do projeto, previsto para 2009,

situados na região de São José do Rio Preto e outros 20

ambiente. A iniciativa inclui um conjunto de projetos e é

seus resultados serão percebidos progressivamente, à

municípios com território rural na bacia do rio. O comitê de

financiada pelo FEHIDRO. Esse grupo de projetos busca

medida que os relatórios anuais forem elaborados e

bacia é integrado de forma tripartite por representantes do

identificar problemas associados aos recursos hídricos de

aprimorados. Há ainda, no âmbito do projeto, a emissão de

Estado, dos municípios e da sociedade civil.

cada região e estabelece subsídios para a adoção de

dois relatórios ilustrativos do modelo desenvolvido.

ações. Para desenvolvê-los, o CETAE recebe apoio de
outros centros, como CETAC e CT-FLORESTA, que atuam
respectivamente em saneamento básico e biodiversidade.

Bacias abrangidas pelo projeto
Em todas as bacias abrangidas, o projeto foi concebido para
atualizar o levantamento de dados e a interpretação das

Os trabalhos concentram-se na montagem de uma matriz

informações obtidas acerca de uso e ocupação do solo,

básica de indicadores, aplicável a todas as bacias. No

demografia, saneamento ambiental, qualidade e quantidade

conjunto, os indicadores permitirão obter um quadro da

de água. Em 2008, foram realizadas, para as oito bacias, a

situação dos recursos hídricos no Estado. Resultados

inserção de reformulações e sugestões discutidas de forma

preliminares foram utilizados já em 2008 por vários comitês

participativa com as câmaras técnicas e demais instâncias

de bacia do Estado. Esses relatórios retratarão a cada ano a

do Comitê de Bacia Hidrográfica. As oito bacias são:
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Bacia do rio Pardo
Foram beneficiados 24 municípios da região de Ribeirão
Preto e outros dez com território rural na bacia do rio.
Bacia do baixo Pardo/Grande
No total, são 13 municípios da região de Barretos que foram
beneficiados pelo projeto.

Bacia do São José dos Dourados
Esse é um projeto que pode beneficiar as comunidades de
25 municípios situados na região de Jales e outros 16

Bacias dos rios Cubatão, Mogi, Quilombo e Jurubatuba

municípios com território rural na bacia do rio. O comitê de

Os processos erosivos e de contaminação nas bacias dos

bacia é integrado de forma tripartite por representantes do

rios Cubatão, Mogi, Quilombo e Jurubatuba desencadearam

Governo do Estado de São Paulo, dos municípios e da

a necessidade de um estudo regional com subsídios para

sociedade civil. As ações propostas são classificadas como

proteção e conservação desses mananciais. O projeto foi

de curto, médio e longo prazo, respectivamente, para os

finalizado em novembro de 2008.

períodos 2008-2011, 2012-2015 e 2016-2020.
As atividades realizadas consistiram no estabelecimento de
indicadores ambientais por bacia hidrográfica (força motriz,
pressão e estado); caracterização das áreas que são fontes
potenciais de contaminação (119 empreendimentos);
estabelecimento dos compostos físico-químicos que tiveram
sua presença detectada acima do limite; desenvolvimento
dos produtos cartográficos em formato eletrônico e
elaboração da proposta de gestão.
Esse projeto é uma importante contribuição ao planejamento
e gestão da bacia hidrográfica da Baixada Santista,
representando uma evolução nas informações dessa área
para outros projetos.
Todos os segmentos utilitários do abastecimento de água
das bacias dos rios Cubatão, Mogi, Quilombo e Jurubatuba
são beneficiados, destacando-se as indústrias e a população
local, além de órgãos e instituições ambientais e de
Os levantamentos sobre as bacias
hidrográficas são importantes para
dar subsídios à discussão entre o
Estado e as comunidades quanto à
gestão das bacias dos rios

planejamento e gestão com atuações na área estudada.
Sua contribuição para outros projetos da Baixada Santista já
está ocorrendo no IPT, em propostas como a de estudo para
escolha de locais para implementação da Base Operacional
da Petrobras, na Bacia de Santos.
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Sistema Aquífero Guarani
Em defesa do maior manancial
de água doce subterrânea do mundo

Esse projeto foi concebido no âmbito do CETAE com o intuito

hidrogeológicas,

geológicas,

socioeconômicas

de elaborar o Plano de Desenvolvimento e Proteção

relacionadas aos demais temas de interesse.

e

Ambiental da Área de Afloramento do Sistema Aquífero
Guarani no Estado de São Paulo.

confinada (cerca de 130 mil quilômetros quadrados) e
somente recebe realimentação de água de chuva a partir da

Foi executada ainda a preparação de bases digitais para

área de afloramento. Em toda área de ocorrência do aquífero

utilização como base cartográfica na geração de cartas

há cidades que dependem das suas águas para

O Aquífero Guarani, com área de 1,2 milhão de quilômetros

temáticas - mapa de vulnerabilidade à contaminação do

abastecimento público, como Ribeirão Preto, Araraquara,

quadrados, é o maior manancial de água doce subterrânea

aquífero, mapa geológico, mapa de uso e ocupação do solo,

São José do Rio Preto, Bauru e Catanduva.

do mundo, estendendo-se por Brasil, Paraguai, Argentina e

mapa de áreas de intervenção, dentre outros.

Uruguai. No país, esse recurso abrange, além de São Paulo,

Recursos hídricos são estratégicos para a
preservação do meio ambiente: IPT expande sua
capacidade laboratorial para atuar nessa área

Um importante parceiro do projeto Sistema Aquífero

os Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas

A meta é estabelecer um plano de gestão para a área de

Guarani é o Serviço Geológico do Brasil ou Companhia de

Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com concentração

recarga no Estado de São Paulo desse importante manancial

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), empresa de

de dois terços de sua área total.

de águas subterrâneas e propor minuta de lei específica

economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

para estabelecimento da Área de Proteção e Recuperação

Essa instituição está participando do projeto nos temas

de Mananciais (APRM) Sistema Aquífero Guarani.

associados ao planejamento territorial e de hidrogeologia

Para o projeto Sistema Aquífero Guarani, o ano passado

da área de estudo: consolidação do banco de dados de

correspondeu à etapa de articulação com instituições
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porção do Estado em que o aquífero ocorre de forma

públicas e privadas do Estado, que dispõem de dados de seu

O projeto abrange cerca de 90 municípios com território

poços existentes; cadastramento de campo de poços;

interesse. Também foi realizada uma pesquisa bibliográfica

inserido em região de afloramento do sistema aquífero

análises

para caracterização do estado da arte acerca das informações

(com 23 mil quilômetros quadrados), mas, sobretudo, a

geoprocessamento, dentre outros.

físico-químicas

de

água

de

poços;

e
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Apoio tecnológico para a
instalação do trecho Sul
modificado do Rodoanel
Projeto avalia os impactos ambientais e propõe ações
de melhoria

Em 2008, houve a participação efetiva do IPT na
gestão ambiental e proteção dos recursos hídricos –
represas Billings e Guarapiranga e seus contribuintes
– afetados pelo trecho Sul modificado do Rodoanel.
As atividades realizadas pelo CETAE consistiram na
vistoria técnica do empreendimento para alimentar a
avaliação de seu desempenho ambiental quanto à
efetividade de medidas mitigadoras e de redução de
impactos ambientais. O projeto tem permitido
desenvolver uma linha de atuação de gestão de
recursos hídricos durante a fase de construção de
grandes obras de infraestrutura. Foi realizado o
primeiro seminário técnico para Dersa, órgãos
ambientais e outros institutos.
O projeto de apoio à gestão ambiental permitirá o
aprimoramento
conhecimento

de
e

tecnologias,

desdobramento

difusão
para

de

futuros

negócios, como a discussão da participação do IPT
nos trechos Leste e Norte do Rodoanel.

Vista aérea das obras do Trecho Sul do Rodoanel: mitigação do impacto ambiental vai ajudar a
preservar as represas Billings e Guarapiranga
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Projetos para
áreas de risco
Mapeamento de vulnerabilidade preserva vidas
em épocas de chuva
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equipes para elaborar planos de macrodrenagem.

O sistema é referência para outros implantados em

Esses planos são atualmente uma das principais

outras cidades importantes, como Belo Horizonte,

exigências do Fundo Estadual de Recursos Hídricos

Rio de Janeiro e Recife. No Estado de São Paulo, o

(FEHIDRO) para financiar projetos na prevenção e

sistema está implantado em pelo menos 66 cidades.

controle dos processos de erosão do solo e de

O IPT participa dos atendimentos, é corresponsável

inundações e enchentes.

pelo treinamento das equipes técnicas e assessora a
Defesa Civil estadual. Espera-se, como resultado, a

O Plano de macrodrenagem tem como objetivo

Mape amento da s áre a s de risco

melhorar as condições de escoamento das águas
pluviais em áreas urbanas. O plano é um instrumento

do bairro Santo E xpedito,

que as prefeituras podem utilizar, pois permite

em Jale s

conhecer os problemas e a magnitude das vazões
em cada ponto, o que amplia o conhecimento sobre

Nesse projeto, concluído em março de 2008, foi

as chuvas e, consequentemente, das vazões nas

realizado o mapeamento das áreas de risco (erosão)

drenagens principais existentes nas áreas urbanas.

dentro do perímetro urbano de Jales, cidade situada

Esse estudo minimiza o desenvolvimento de feições

na região Noroeste do Estado, a 600 km da capital,

erosivas e enchentes/inundações que possam

com cerca de 50 mil habitantes. Foram também

comprometer as diversas atividades econômicas,

estabelecidas diretrizes para a recuperação do solo

tanto na área urbana quanto na rural.

técnica do CETAE já em 2007, a Secretaria de Obras

1988. O principal projeto nessa área tem como título

planejamento de expansão da cidade e para fixar

Análise tecnológica de áreas de risco em apoio à

diretrizes também para a área rural.

Defesa Civil, mas é mais conhecido como Plano
Preventivo de Defesa Civil (PPDC). Trata-se de um
contrato de prestação de serviços firmado entre a
Casa Militar do Gabinete do governador (Defesa Civil
Estadual) e o IPT. No início, esses trabalhos tiveram

O CETAE desenvolveu planos de macrodrenagem

a Secretaria de Ciência e Tecnologia como cliente e,

para os municípios de Adamantina e Ouro Verde,

desde 2004, o contratante é a Casa Militar.

por

deslizamentos nas áreas de risco.
Os trabalhos de prevenção vêm sendo replicados
para outras cidades paulistas desde o início do
projeto. O projeto foi iniciado com oito cidades e hoje
compreende as regiões do litoral, Vale do Paraíba,
Campinas, Sorocaba e ABC. O projeto é permanente,
e suas metas dependem de questões naturais,
principalmente chuvas, e de questões políticas, dado
que as prefeituras e o governo do Estado modificam
suas equipes, algumas delas já estruturadas e

Paraíba. Em 2008, foram realizados os diagnósticos

O trabalho de apoio à Defesa Civil baseia-se na

dos processos erosivos nesses municípios, além dos

possibilidade

planos de macrodrenagem para disciplinar o

deslizamentos em áreas de risco, utilizando

sistema de microdrenagem das áreas urbanas.

informações de meteorologia, acumulados de

de

antecipar

a

ocorrência

cursos e assessoria.

Taboão da serra
O plano de prevenção e erradicação de riscos em
assentamentos precários no município paulista de
Taboão da Serra representa mais um passo na
direção de consolidar o trabalho de mapeamento
dessas áreas e ampliar o número de prefeituras
atendidas atualmente pelo IPT. O instituto é
reconhecido pelo Ministério das Cidades como o

ambos no Oeste paulista, e Lagoinha, no Vale do
de

chuvas e vistorias de campo. O uso desse sistema de
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causadas

ao do IPT e realiza os trabalhos de atendimento,

plano preventivo de Defesa Civil

processo erosivo. O relatório é instrumento para o

se consolidou na capacitação e treinamento de

fatais

Meio Ambiente (IG/SMA). O IG tem papel semelhante

O IPT realiza atividades de apoio à Defesa Civil desde

A importância do desenvolvimento desses trabalhos

vítimas

parceria com o Instituto Geológico da Secretaria do

do município executou medidas de contenção do

Planos de macrodrenagem

de

treinadas. Esse programa é desenvolvido em

em processo erosivo no bairro Santo Expedito.
Com base nos estudos realizados pela equipe

inexistência

prevenção foi pioneiro no Brasil e, certamente,
salvou a vida de muitos moradores de áreas de risco.

órgão que lidera essa frente de trabalhos.
No âmbito do projeto, foi realizado no ano passado o
mapeamento das áreas e elaborado o plano de
prevenção com prioridade de intervenção nas áreas
de risco do município. Os trabalhos foram
desenvolvidos com a participação de técnicos da
prefeitura. Na conclusão do relatório estão indicadas
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as áreas para aplicação das medidas de intervenção. O IPT

do IPT, retirou-se de uma casa em situação crítica onde

pode atuar na continuidade dos trabalhos, que foram

gravava imagens e a viu desabar cinco minutos depois.
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concluídos em março de 2009, com a entrega do relatório
A experiência e o conhecimento acumulados pelas equipes

que contém os resultados da audiência pública.

do IPT foram decisivos em Santa Catarina. Os profissionais

Atuação social em Santa Catarina

do instituto liberavam a entrada de bombeiros onde havia

As chuvas castigaram o Estado de Santa Catarina no fim de
novembro de 2008. Cidades como Navegantes e Blumenau
sofreram com a elevação do leito dos rios e com
deslizamentos de massas de terra, que romperam estradas
e dutos, provocando caos na logística local. Mais de 130
pessoas morreram e cerca de 30 mil ficaram desalojadas.
Diante das ocorrências, a defesa civil paulista, atendendo a
um pedido de ajuda do governo catarinense, acionou o IPT
por meio de ação coordenada com o governo de São Paulo.
Três

pesquisadores

do

CETAE

embarcaram

para

Florianópolis para fazer o levantamento dos principais

condições e coordenavam as escavações onde havia corpos
soterrados. O instituto deve qualificar-se cada vez mais
para crescer tecnicamente na área de riscos ambientais, de
modo a ajudar na ocupação segura de terrenos.
Para os técnicos do IPT, o trabalho mais importante para
enfrentar riscos ambientais é o preventivo, que deve ser
feito o ano inteiro. Mas, para tanto, é fundamental o
mapeamento de riscos, intervenções pontuais e muita
informação de alta qualidade técnica.
experientes e treinados, técnicos do ipt analisam os deslizamentos de terra em santa catarina

PCH Anhanguera

problemas. Esse foi um passo necessário para buscar ações

Por meio desse projeto, o CETAE realizou o diagnóstico e

emergenciais e de caráter preventivo. Depois, outra equipe

monitoramento dos processos erosivos da elevação induzida

do instituto passou a dar apoio nessas operações.

no lençol freático no entorno do reservatório da Pequena
Central Hidrelétrica (PCH) Anhanguera, no rio Sapucaí, a

Definir as áreas de risco e orientar ações de remoção de

Noroeste do Estado de São Paulo. A equipe do IPT acumula

pessoas desses locais foi o papel do IPT na força-tarefa. As

experiência em desenvolver projetos de monitoramento

equipes auxiliaram a Defesa Civil local e a prefeitura. Houve

nessa área, cuja exigência ambiental na questão da erosão

uma concentração de esforços na região do Complexo do

e assoreamento é cada vez maior.

Baú, nas cidades de Ilhota, Gaspar, Luis Alves e Jaraguá do
Sul, áreas muito castigadas pelas chuvas constantes. O

Nos últimos anos, em razão da deficiência de oferta de

problema principal foram os escorregamentos e as

energia elétrica no país, houve um aumento de construções

avalanches de lama. Para os técnicos do IPT, não havia

de PCHs no Estado de São Paulo, grande consumidor de

tempo para relatórios; as recomendações eram feitas

energia. Com o investimento na compra de equipamento

verbalmente, para uma ação imediata.

para investigação de assoreamento, o IPT aumentará suas
perspectivas nas solicitações de projetos relacionados aos

A condição de chuva era constante na região desde o mês

processos

de

assoreamento

de

de agosto, o que deixou o solo saturado, favorecendo os

abastecimento, hidrelétricos e hidrovias.

reservatórios

de

deslizamentos. A situação piorou no final de novembro. Em
dois dias, caíram quase 500 mm de chuva – mais da metade

Os resultados esperados desse projeto envolvem o

do acumulado no mês até então.

monitoramento antes e depois dos processos erosivos, de
assoreamento e elevação induzida do lençol freático na

74

As corridas de massa foram responsáveis por cerca de 90%

implantação do reservatório da PCH. Esse trabalho

das mortes na região. Houve relatos impressionantes de

corresponde às exigências ambientais da Secretaria do

grandes ondas de lama, de solos fragilizados que se

Meio Ambiente. De acordo com os resultados obtidos pelo

dissolviam, como na área do Gasobol, o Gasoduto Brasil-

IPT no monitoramento dos processos, a executora do

Bolívia, que acabou se rompendo em dois pontos. Uma

empreendimento tomará as medidas de prevenção e

equipe de reportagem da Rede Globo, alertada por técnicos

controle que forem necessárias.
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75

infraestrutura
Relatório de administração 2008 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

o instituto

infraestrutura
o instituto

Relatório de administração 2008 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Qualidade da habitação
Inovações construtivas com garantia de
conforto nas moradias
A melhoria da qualidade das construções populares é um
desafio em que o IPT vem trabalhando há, pelo menos,
duas décadas. Em 2008, essa área foi impulsionada por
dois projetos no âmbito do CETAC.
Um dos projetos, denominado Apoio Técnico à Comissão
de Avaliação de Materiais Componentes e Sistemas
Construtivos (CAMCS) - Programa Qualihab, conta com o
apoio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). Nesse projeto,
qualquer

inovação

construtiva

apresentada

como

possibilidade de aplicação na habitação popular é
submetida ao IPT para testes.
O país contabiliza, atualmente, um déficit habitacional de
cerca de oito milhões de casas, o que afeta a vida de 40
milhões de pessoas. Sendo assim, há um grande mercado
potencial para a construção civil, e as empresas do setor
empreendem soluções diferenciadas para expandir sua
participação de mercado.
Na emergência de soluções, é comum o inventor buscar
maior rapidez de execução da obra, variável que, para ser
atendida, muitas vezes acaba por prejudicar o desempenho
do componente. Nos testes que realiza, o IPT indica como
deve ser o sistema para que o componente tenha um bom
desempenho, seja do ponto de vista da estrutura seja para
que a moradia garanta conforto a seus usuários.
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O IPT realiza também para a CDHU um trabalho de avaliação
da eficiência do sistema de aquecimento solar na cidade
paulista de Cafelândia. Essa tecnologia é uma boa opção
para residências, uma vez que o chuveiro elétrico é um
reconhecido vilão do consumo de energia. Na prática, como
o sistema solar é híbrido, atuando em parceria com o
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o instituto
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Segurança contra fogo
Nova normalização para EPIs utilizados no
combate a incêndios

sistema elétrico, o que se tem na ponta desse processo são
chuveiros de menor potência e consumo de energia.
Em sua segunda fase, o projeto Brasil sem Chamas
Outro projeto do CETAC objetiva a criação de mecanismos

promove o diagnóstico das condições do setor de combate a

para a avaliação e a melhoria da qualidade da racionalidade

incêndios no país. Na primeira etapa, o estudo se dedicou

em empreendimentos habitacionais de interesse social,

às áreas urbanas e, nessa segunda fase, às áreas rurais e à

com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep),

indústria petroquímica.

do Ministério da Ciência e Tecnologia, e da Fundação de

Ensaio em laboratório do CETAC verifica a
estanqueidade ao vento e à água de portas e
janelas destinadas à habitação popular

Apoio ao IPT (FIPT). Nesse projeto, a pesquisa busca reduzir

A atual etapa deve ser concluída em 2010. Ao final de 2008,

o índice das perdas que ocorrem no canteiro de obras. As

o projeto alcançou 40% de realização. Desenvolvido em

perdas acontecem em diversas frentes durante a execução

parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da

da obra, e, por isso, foi produzido um documento que pode

USP (FAU/USP), o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e o

ser adotado como referencial tecnológico.
O documento apresenta um conteúdo sistematizado com
todas as exigências para que a edificação seja bem-feita.

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e do Ceará, esse
estudo terá entre seus resultados uma normalização mais
adequada em Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
para o combate a incêndios.

Assim, o usuário pode adotar soluções, como o tamanho
modular de parede. Pode também saber quais são os
desvios máximos tolerados em termos de geometria da
construção e adotar procedimentos que vão racionalizar o
emprego de materiais na obra.
Nesse projeto, também é realizada a avaliação de
empreendimentos habitacionais quando os mesmos são
entregues. Com essa perspectiva, é feito um levantamento
amplo do ponto de vista da qualidade. As informações são
ponderadas em um sistema e, depois, é gerada uma nota
para o empreendimento.
No âmbito do CETAC, foi realizado no ano passado um
Neste projeto, os pesquisadores avaliam a
eficiência do sistema de aquecimento solar em
instalação no município de Cafelândia

projeto de apoio tecnológico à proposição de critérios de
desempenho para janelas. Esse trabalho consiste na revisão
das normas brasileiras, visto que o último procedimento

Projeto avalia as condições do
combate a incêndios em
diferentes áreas: urbana,
rural e indústria petroquímica

nesse sentido foi realizado há dez anos. Já foi elaborado um
texto-base para promover mais qualidade entre os
fabricantes de janelas em médio prazo.
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Hidrovia Tietê-Paraná

Metrô de São Paulo

Apoio tecnológico para o desenvolvimento
do transporte fluvial

Investigação de acidente tem grande repercussão
no meio técnico

embarcação de carga trafega pela hidrovia tietê/paraná

Desde 2006, o CNAVAL trabalha no apoio tecnológico ao

transporte de cargas, turismo, construção e reparação de

desenvolvimento da hidrovia Tietê/Paraná. O projeto

embarcações e de equipamentos e dispositivos relacionados

resultou de um contrato com o Departamento Hidroviário

à segurança da navegação interior.

área da estação pinheiros do metrô de são paulo em que houve ruptura das paredes do poço

da Secretaria dos Negócios dos Transportes do Estado de
São Paulo. O trabalho consiste na prestação de serviços

É um projeto de longa duração, que envolve a colaboração

O acidente nas obras da estação Pinheiros da linha amarela

tecnológicos – estudos, inspeções, vistorias, ensaios –

de diferentes centros de pesquisa do IPT, como o CT-

do Metrô, em 12 de janeiro de 2007, colocou para o IPT um

demandados pelo contratante. As principais aplicações

OBRAS, o CETAE e o CETAC, que realizaram estudos de

novo desafio em sua história, o de determinar as causas do

dizem respeito ao apoio tecnológico à manutenção da

obras na via, ambientais e de combate a incêndio nas

deslizamento de um poço de 80 metros de diâmetro, durante

hidrovia, objetivando a operação segura e a otimização do

eclusas, respectivamente.

a execução de túnel subterrâneo. Houve ruptura das
paredes do poço, e o acidente deixou sete vítimas fatais,

transporte realizado por meio dela.
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Outro colaborador do projeto para as simulações foi o

engoliu um microônibus e caminhões da obra, deixou 94

Com o desenvolvimento da hidrovia Tietê/Paraná, serão

Tanque de Provas Numérico (TPN), da Escola Politécnica da

imóveis interditados e impactou a vida de mais de 200

beneficiadas as atividades econômicas relacionadas ao

Universidade de São Paulo.

pessoas de residências do entorno.
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O IPT foi contratado para emitir o parecer técnico sobre o

Para a etapa final do projeto, cujo encerramento ocorreu

acidente logo após a sua ocorrência. A investigação realizada

em 6 de junho de 2008, foram elaborados dois volumes do

teve grande repercussão no meio técnico nacional e

relatório final e mais 46 anexos, com quase 3 mil páginas,

internacional e na população, que acompanhou pela mídia

sob o título Investigação e análise do colapso da estação

os desdobramentos e implicações de caráter jurídico.

Pinheiros da Linha 4 do Metrô de São Paulo. Para facilitar a
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divulgação dos resultados dessa pesquisa, também foi
Foi necessária a formação de uma força-tarefa para a

produzido, pela área de marketing do IPT, um vídeo de 19

investigação, que chegou a envolver 40 pessoas, com

minutos, com produções gráficas sobre o acidente e texto

pesquisadores do CT-OBRAS, CETAE, CIAM e apoio do

narrado, que destacou as 11 principais causas do acidente.

Departamento de Acervo e Informação Tecnológica (DAIT),

Esse vídeo foi entregue para o Metrô e o Ministério Público

do IPT, que organizou mais de três mil documentos

Estadual junto com o relatório final.

produzidos durante a investigação, e da Coordenadoria da
A equipe técnica do projeto desenvolveu os trabalhos de

Gestão da Qualidade (CGQ).

investigação restringindo-se apenas aos aspectos técnicos
O projeto foi estruturado com base em conceitos de gestão

do colapso, sem apontar os responsáveis, cuja tarefa cabe à

de projeto e gestão da qualidade com monitoração das

Justiça. Os resultados alcançados permitiram publicar

atividades por meio de gráfico de Gantt (software MS

artigos em revistas técnicas e realizar conferência em um

Project). Essa estruturação foi validada pela Rina - Brasil,

evento internacional na cidade de Agra, na Índia. O IPT

empresa especializada em certificação da qualidade

também recebeu três convites para os próximos eventos

contratada pelo Metrô, que acompanhou o trabalho do IPT e

sobre túneis urbanos (Inglaterra, Suíça e Holanda) para a

considerou-o realizado de modo adequado. Para a execução

divulgação dos resultados da investigação.

dos

trabalhos

foram

contratados

também

quatro

consultores nacionais e dois internacionais.

Os

conhecimentos

técnicos

adquiridos

no

projeto

permitiram o desenvolvimento da gestão de riscos nas
Em 2008, o projeto do Metrô de São Paulo já estava em

construções subterrâneas urbanas. Como consequência do

desenvolvimento há 12 meses. Naquele ano, foram

desenvolvimento desse projeto, o IPT foi solicitado a avaliar

cumpridas as seguintes etapas:

situações semelhantes em outras obras. Parte desse
conhecimento foi adotada pela Companhia do Metropolitano

»» Mapeamentos finais no interior da cava da
estação Pinheiros, nas paredes dos escombros e
no piso da escavação;

de São Paulo na contratação de novas linhas de expansão
da rede metroviária.

»» Ensaios laboratoriais nos materiais retirados da
cava (rocha e concreto);
»» Monitoramento dos maciços terroso e rochoso
ao redor da cava;
»» Monitoramento de edificações no entorno da
área do colapso;
»» Participação nas entrevistas com técnicos que
estavam construindo a estação;
»» Inúmeras reuniões com técnicos e consultores;
»» Execução de modelagens por meio de softwares
para análise do colapso.
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técnico do ipt analisa metais utilizados na
estrutura da estação pinheiros do metrô, que
sofreu deslizamento de terra na parede de um
poço de 80 metros de diâmetro, deixando sete
vítimas fatais e 94 prédios interditados
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Mitigação de ruídos

Monitoramento de tráfego

Monitoramento e intervenção em pavimento melhoram o
conforto acústico no entorno de estradas e aeroportos

Sistema inteligente monitora online os eventos em
rodovias operadas por concessionárias

ruído de pouso de avião é monitorado pelos pesquisadores do ipt no aeroporto de ribeirão preto

Em 2008, o CETAC realizou estudos de diretrizes para a
mitigação de ruídos em duas frentes: no trecho Oeste do
Rodoanel e no aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto.

comunidades lindeiras;
»» Adoção de materiais alternativos.
No caso do aeroporto, o estudo, ainda em curso, foi

Pesquisadores avaliam, em campo, características técnicas e desempenho de equipamentos
e sistemas de fiscalização

O projeto do Rodoanel foi concluído em agosto de 2008. As

encomendado frente à necessidade de aumentar seu fluxo

principais soluções apontadas poderão ser adotadas na

de uso. O trabalho do IPT é delimitar um zoneamento com

obra do trecho Sul, que vem sendo realizada pela Dersa.

as áreas mais impactadas pelo ruído. Assim, o levantamento

O CIAM começou a desenvolver em 2008 um software ITS

operadores do Centro de Operações e Informações (COI), da

vai identificar quais são as zonas 1, 2 e 3 em relação à curva

(do inglês, Sistemas de Transporte Inteligentes) para

Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

de ruídos gerada pelo aeroporto.

monitoramento online de eventos em rodovias operadas

As soluções técnicas sugeridas foram desenvolvidas com
colaboração do CT-OBRAS. Como exemplos de intervenções

por concessionárias no Estado de São Paulo. O prazo

Em 2008, o IPT também realizou testes de radares, a pedido

A situação colocada lá é a de um aeroporto de pista curta,

previsto para a execução do projeto vai até 2011. O

da Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo. O

que necessita ter um tráfego mais intenso. O projeto começou

desenvolvimento

as

trabalho foi feito para a Companhia de Engenharia de

»» Intervenção no pavimento, considerando o atrito

a ser desenvolvido no fim de 2008 e deve ser concluído em

possibilidades de controle para a fiscalização de rodovias,

Tráfego (CET) por equipe de técnicos do CIAM e do CINTEQ,

com os pneus, por meio da aplicação de uma

breve – cerca de 30% dele foi realizado em 2008.

favorecendo os usuários.

em parceria com a Fundação de Apoio ao IPT (FIPT).

O estudo vai fazer projeções de medição até 2025. Espera-

O módulo ITS é uma aplicação responsável pelo

O objetivo foi avaliar, em campo, características técnicas e

se que por meio desse projeto preservar a qualidade de vida

armazenamento, gerenciamento e oferta das informações

desempenho de equipamentos e sistemas, conforme

da população residente no entorno, impondo-se limites ao

oriundas das empresas concessionárias. O sistema servirá

exigido em Edital de Concorrência Pública para contratação

fluxo de uso em função do impacto sonoro.

como uma ferramenta de monitoramento para os

do serviço de monitoramento de tráfego pela Secretaria.

recomendadas relacionam-se:

desse

software

vai

ampliar

camada porosa de atrito (CPA), desenvolvida pelo
IPT, que reduz o ruído em cerca de cinco decibéis;
»» Barreiras acústicas: com formato plano, curvo,
semitúneis e túneis para maior conforto das
86
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Prumo e Progex
Serviços in loco com precisão e qualidade

unidades móveis do projeto prumo, equipadas com aparelhos laboratoriais e setoriais

As metas desses projetos são fixadas e cumpridas

Tanto no Prumo quando no Progex, as entidades de classe,

anualmente. Em 2008, foram adequados 135 produtos para

federação e centros das indústrias e associações comerciais

exportação, realizados 600 atendimentos do Prumo e

atuam na divulgação e apresentação dos programas em

executados 25 atendimentos relativos à gestão da produção,

eventos, na organização de reuniões setoriais/regionais

para empresas do setor de bens de capital.

com os empresários e identificação de empresas
interessadas em atendimentos tecnológicos.

Os projetos contam com a colaboração de diferentes centros
tear circular de cliente do ipt que recebe apoio tecnológico do progex para a normalização

técnicos do IPT, que prestam principalmente serviços de

Três empresas atendidas pelo projeto Progex receberam o

ensaios laboratoriais, atuando de forma complementar às

Prêmio Exporta São Paulo 2008. Gnatus Equipamentos

atividades conduzidas pelo NT-MPE.

Médicos Odontológicos, Treetech Sistemas Digitais e
Hospimetal

O Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena
Empresa (NT-MPE) manteve três projetos em 2008:

»» Prumo - Consiste em unidades móveis,
compostas por veículos com equipamentos
laboratoriais portáteis e setoriais. As unidades
são operadas por um engenheiro e um técnico
que vão às fábricas realizar atendimentos
tecnológicos in loco, promovendo melhorias na
formulação de matérias-primas, na qualidade de
produtos e respectivos processos produtivos. O
projeto Prumo atua em sete setores:
transformação de plástico, transformação de
borracha, tratamento de superfícies, couro e
calçados, madeira e móveis, cerâmica e
confecções.
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»» Programa de Apoio Tecnológico à Exportação
(Progex) - Promove a adequação tecnológica de
produto para atender a normas, regulamentos
técnicos e demais aspectos legais de um
determinado país, e outras exigências do
importador.
Os projetos Prumo e o Progex registraram crescimento de
6% no número de atendimentos em 2008, em relação ao
ano anterior, o que consequentemente trouxe aumento de
receita para esses programas. Os principais resultados
esperados para as empresas atendidas são: aumento da
competitividade nos mercados interno e externo, diminuição
da mortalidade das MPEs, ampliação do universo de
MPMEs exportadoras, aumento de faturamento, geração de
novos empregos e expansão da renda.

Indústria

Metalúrgica

de

Equipamentos

O Núcleo faz a coordenação do Prumo em relação à obediência

Hospitalares tiveram seus produtos adequados para a

à metodologia de atendimento, qualidade dos atendimentos e

exportação e atingiram os critérios de número de países

cumprimento de metas, mediante leitura e análise dos

com os quais comercializam, de geração de empregos, de

relatórios, reuniões bimestrais com cada setor para avaliar o

investimentos e de faturamento.

andamento do projeto, estabelecimento de planos de ação,
avaliação de resultados, consolidação dos indicadores,
identificadores de novos parceiros e captação de recursos.
Papéis importantes também são desempenhados por
parcerias externas. Além das agências de fomento (Sebrae
de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento do Estado de
São Paulo, Finep, Ministério da Ciência e Tecnologia,
Ministério do Desenvolvimento Agrário) há parcerias com
institutos que realizam ensaios laboratoriais e atividades
tecnológicas que o IPT não desenvolve e são necessárias
aos atendimentos do Progex.

91

Gestão

Relatório de administração 2008 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

gestão

Ferramentas gerenciais
Recursos de gestão e TI consolidam modernização
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Relatório de administração 2008 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Gestão de Recursos Humanos
Programa de formação enviará
pesquisadores ao exterior

A gestão de recursos humanos do IPT, em 2008, foi pautada por eventos significativos, como:

»» Mapa do conhecimento: projeto de elaboração
de metodologia de abordagem, levantamento de
dados, análise e consolidação de todo o
conhecimento técnico do instituto, voltado para
pesquisadores, assistentes do IPT e terceirizados
de nível universitário.
»» Programa Bolsistas: revisão de sua política de
bolsistas e implantação de processo seletivo
público para estagiários.
»» Concurso Público para 278 vagas: definição de
lacunas em especialidades, com base no mapa
do conhecimento interno, e realização do
processo seletivo.
»» Implantação de Nova Sistemática de Plano de
Saúde: após licitação de assistência médica para
os empregados, cuja vencedora foi a Unimed, foi
implantada uma nova sistemática de plano de
saúde e encerrado o sistema de autogestão.
O IPT montou uma célula de modernização com
equipe multidisciplinar

Em 2008, o IPT passou por uma série de mudanças
gerenciais nos âmbitos financeiro, de recursos humanos e

internos quanto externos, abrangendo os mais
diversos temas;
»» Programa de formação de pesquisadores no
exterior:
»» Prospecção de centros recebedores de
pesquisadores: Institutos Fraunhofer, na
Alemanha e outros centros de pesquisa nos
EUA, França, África do Sul e Itália;
»» Benefícios: o IPT paga despesas de viagem
para pesquisador e cônjuge, auxílio estadia no
exterior, seguro saúde, auxílio instalação;
»» Programa criado em novembro de 2008
com o envio dos quatro primeiros
pesquisadores;
»» Planejamento do envio de 150
pesquisadores até o final de 2010.

»» Treinamentos e Desenvolvimento: coordenação
de diversos programas de treinamentos, tanto

de processos. Assim, o instituto adquiriu e vem
implementando novas ferramentas de tecnologia da
informação e formas gerenciais, fundamentais para a
consolidação do processo de modernização em curso.
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»» Qualidade de Vida
»» Projeto IPT-Bem-estar: nutrição, saúde e
qualidade de vida - projeto que envolve
identificação e prevenção de riscos de
desenvolvimento de doenças cardiovasculares
por meio da realização de exames
laboratoriais periódicos, coleta de dados
clínicos, hábitos nutricionais, práticas
esportivas e determinação do índice de massa
corpórea, foi aplicado em um total de 441
funcionários. Este projeto foi agraciado pelo V
Prêmio de Destaque FoodService, Categoria
Iniciativa de Sucesso.

gestão
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»» Feira da Saúde: ação direcionada à
prevenção em diversas áreas da saúde,
envolvendo exames clínicos, laboratoriais e
outros, conforme apresenta a tabela abaixo.

Compras e Gestão do Patrimônio

»» Prevenção de Doenças Infecciosas:
campanha de vacinação contra a gripe,
totalizando 790 pessoas vacinadas.

Adesão à Bolsa Eletrônica de Compras confere
mais agilidade às decisões

»» Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho: avaliações ergonômicas e
elaboração de documentação para
atendimento de exigências quanto à
segurança e saúde do trabalho de clientes do
IPT, e do trabalho.

Para se adequar a seu projeto de modernização, o IPT credenciou suas linhas de pesquisas no CNPq para importação e aderiu
à Bolsa Eletrônica de Compras (BEC) do Governo do Estado de São Paulo. Além disso, executou processos de compras de
rotina, como sintetiza a tabela apresentada a seguir:

Síntese das compras executadas pelo IPT em 2008
(exclui as compras realizadas pela célula de gestão)

Feira da Saúde: atendimentos e número de participantes, em 2008

Tipo da compra
Atividade/Atendimento

Número de participantes

Exames oftalmológicos

200

Exames de osteoporose

50

Exames de colesterol/glicemia e pressão arterial

200

Triagem de emissões otoacústicas

80

Triagem de reabilitação labiríntica

30

Avaliação física
Avaliação do nível de estresse

Quantidade

Valor Realizado (em R$)

Pregões presenciais

193

16.084.976,58

Pregões eletrônicos

34

1.742.528,02

2.076

5.595.993,47

Inexigibilidades

28

3.185.039,76

Concorrências e convites internacionais

5

2.505.140,00

Tomadas de preço

1

328.888,74

Compras diretas (DLs)

150
80

Orientação e avaliação de saúde bucal

150

Total

940

Outras realizações importantes consistiram:

»» na implantação da instrução normativa
administrativa AD-28 que define o uso dos
veículos da frota do IPT;
»» a desativação do posto interno de
abastecimento de combustíveis;
»» a implantação de programa de identificação,
segregação e destinação de bens patrimoniais
inservíveis às atividades do IPT;
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»» a realização de programa de redução de perdas,
por meio de trabalhos de detecção e eliminação
de vazamentos nas redes externas de distribuição
de água potável (adutoras), cuja expectativa é de
redução de até 30% do consumo atual, o
equivalente à economia mensal aproximada de 24
mil metros cúbicos; e
»» o hidrojateamento das fachadas do Edifício
Adriano Marchini, um dos símbolos do início de
ocupação da Cidade Universitária, construído na
década de 1940, como parte de um amplo
trabalho de conservação de suas fachadas.
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Gestão Financeira
Ferramenta permite acompanhar o orçamento
gerencial e o faturamento

gestão
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Gestão de Processos e de
Tecnologia da Informação
Instituto ganha novo módulo de compras,
de folha de pagamento e de projetos

No que se refere à gestão financeira, o IPT implantou uma ferramenta de acompanhamento mensal do orçamento gerencial e
do faturamento de seus projetos em andamento. A nova ferramenta permite uma gestão mais objetiva do sempenho financeiro
das diversas áreas do IPT. Do ponto de vista contábil:

Dentre as principais mudanças da gestão de processos e
tecnologia da informação em 2008, destaca-se a implantação

»» Obteve um crédito suplementar orçamentário
de 19.088.360 reais, visando ao cumprimento de
despesas de capital (obras e equipamentos) no
valor de 18.618.360 reais, juntamente com as
despesas de custeio (treinamento de
pesquisadores no exterior) que totalizaram
470.000 reais.

»» Abriu a filial de São José dos Campos, no
Parque Tecnológico da cidade.
»» Alterou o cadastro do IPT (Tabela Societário)
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil
e a Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo.

Portal Interno de Negócios (PIN), possibilitando maior

»» Realizou um encontro de contas, no montante
de 2.125.177,22 reais, com a Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp). Simultaneamente, negociou o
parcelamento (em 24 meses) de débitos de
exercícios anteriores com a Sabesp, no montante
de 2.402.934,66 reais, em valores nominais.

»» Elaborou um fluxo de atividades e
monitoramento, referente ao controle de
qualidade do faturamento, visando a um melhor
atendimento ao cliente.

O IPT aprimorou sua versão do sistema de gestão Enterprise

»» Compensou operações de Impostos e
Contribuições a Pagar, no montante de
1.405.722,76 reais, sendo:
COFINS	
PASEP
IRRF

R$ 1.078.266,39
R$ 234.097,32
R$ 93.359,05

»» Alterou o processo de cobrança do IPT junto aos
clientes, visando maior transparência e menor
nível de conflitos.

de um novo módulo de compras, de folha de pagamento e
de projetos. Ampliaram-se, também, as funcionalidades do
aderência aos negócios do IPT e melhor usabilidade, tanto
para os pesquisadores quanto para os gestores.

Resource Planning (ERP), que se encontra em fase de
testes. Implantou uma Virtual Private Network (VPN), com
novos roteadores para a rede interna do IPT.
Implantou um sistema de acompanhamento do fluxo de
documentos internos, reformulou a intranet, realizou
mudanças de plataforma e servidores. Organizou e
reformulou ações de rotina de manutenção de equipamentos,
controle de qualidade, controle de autenticação e permissão
de uso, software de agenda, atualização de servidores e
compra centralizada de equipamentos.
Do ponto de vista da gestão de documentos, o IPT atualizou
sua versão do Sistema de Informação - Aleph18 - e
sistematizou seus documentos técnicos e publicações.
Com o novo software, será implementado um sistema online para a publicação da base da biblioteca no Google,
facilitando assim o acesso de internautas ao acervo. Outra
facilidade será dada por um sistema que armazena as
buscas do usuário, avisando-o sempre que um novo
material relacionado ao tema ingressar na biblioteca.
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Gestão da Qualidade

Certificação

Auditoria interna em 40 áreas analisa 162 serviços
de ensaio e calibração

Sistema de gestão de qualidade mantém certificado
NBR ISO 9001:2000

Em 2008, o IPT realizou os seguintes processos do sistema
de gestão da qualidade: ensaios e calibrações, produção de
materiais de referência certificados, desenvolvimento de
sistemas computacionais e processos de apoio.
O instituto promoveu auditorias internas em cerca de 40
áreas, nas quais foram avaliados cerca de 162 serviços de
ensaios e calibração, considerados adequados por
auditorias externas, como a Fundação Carlos Alberto
Vanzolini (FCAV), o Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) e Rede
Metrológica do Estado de São Paulo (REMESP). Treinou 52
auditores internos, com a apresentação de conceitos sobre
as normas de gestão da qualidade, sobre técnicas de
auditoria e, principalmente, sobre a lista de verificação
(ferramenta do auditor) revisada e otimizada. Realizou
pesquisas de satisfação de clientes sobre processos de
ensaios, calibrações e produção de material de referência.

Em 2006, o IPT recebeu a recertificação de seu sistema de
gestão da qualidade conforme a NBR ISO 9001:2000, válida
até 2009. A certificação demonstra que o desenvolvimento
de sistemas computacionais, a produção de materiais de
referência, os serviços laboratoriais e a produção de areia
normal (referentes a relatório de ensaio e certificado de
calibração, relatório técnico de análise metalúrgica de falha
e caracterização microestrutural de metal) ocorrem de
modo controlado e sistemático.
O sistema de gestão da qualidade do IPT prevê, ainda, que
os laboratórios sigam a NBR ISO/IEC 17025:2005 –
Requisitos gerais para competência de laboratórios de
ensaio e calibração. Atender a essa norma significa que o
laboratório possui um sistema de gestão da qualidade e
competência técnica. Essa competência contempla a
verificação da rastreabilidade das medições, a competência
técnica do pessoal, a escolha adequada do método de
ensaio ou calibração, a manutenção de condições
ambientais pertinentes, a correta manutenção dos
equipamentos, o adequado manuseio dos itens dos clientes,
a aplicação de procedimentos de amostragem quando
pertinentes, o controle da qualidade do resultado do serviço
e a emissão de resultados tecnicamente válidos.
Embora todos os laboratórios sigam a norma NBR ISO/IEC
17025, há alguns que possuem acreditação conforme essa
norma junto ao INMETRO e à REMESP (veja tabela na
página 102). Esse reconhecimento é uma questão
estratégica e promove visibilidade mercadológica às
empresas, pois o laboratório recebe um certificado de
acreditação e pode mencioná-lo em seu produto final.
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Serviços de calibração acreditados junto ao INMETRO:
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
Nome do laboratório

Nº da Acreditação

Metrologia Mecânica
IPT/CME/LMM

Dimensional
Pressão
Força, Torque e Dureza

Gestão Estratégica

CAL 0003

Massa
Temperatura e Umidade
Metrologia Elétrica
IPT/CME/LME

Eletricidade
Temperatura e Umidade

CAL 0047

Instituto estuda competitividade da indústria
e dá apoio a projetos do Estado

Tempo e Frequência
Vazão
IPT/CMF

Vazão

Equipamentos Elétricos e Ópticos
IPT/CINTEQ/LEO

Óptica

CAL 0162
CAL 0377

Centro Tecnológico do Ambiente Construído Acústica
IPT/CETAC
Conforto Ambiental e Sustentabilidade dos
Edifícios

As atividades do IPT direcionadas ao estudo da
CAL 0403

competitividade estiveram concentradas na finalização do
projeto Agenda de Competitividade para a Indústria Paulista
e no apoio a alguns projetos da Secretaria de Desenvolvimento

Serviços de ensaio acreditados junto ao INMETRO:

do Estado de São Paulo (SD), como a estruturação da

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
Nome do laboratório

Nº da Acreditação

Equipamentos Mecânicos e Estruturas
IPT/CINTEQ/LEME

CRL 0002

Equipamentos Elétricos e Ópticos
IPT/CINTEQ/LEO

CRL 0045

Centro Tecnológico do Ambiente Construído
IPT/CETAC
Segurança ao Fogo
Instalações Prediais e Saneamento
Componentes e Sistemas Construtivos
Conforto Ambiental e Sustentabilidade dos Edifícios

CRL 0111

Têxteis e Confecções
IPT/CETIM

CRL 0161

Combustíveis e Lubrificantes
IPT/CMQ

CRL 0249

Madeira e Produtos Derivados
IPT/CT-FLORESTA/LMPD

CRL 0269

Papel e Celulose
IPT/CT-FLORESTA/LPC

CRL 0357

Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Territorial,
da Agência de Promoção de Investimentos e Competitividade
do Estado de São Paulo – Investe São Paulo – e da Agência
de Fomento do Estado de São Paulo – Nossa Caixa
Desenvolvimento.

Estudo Agenda de Competitividade para a
Indústria Paulista
Esse estudo foi encomendado pela SD ao IPT com o objetivo
de elaborar um diagnóstico da competitividade dos
principais setores da indústria paulista e de promover ações
públicas e privadas que ampliassem e reforçassem essa
competitividade. O estudo teve início em setembro de 2007

O IPT analisou as Notas Técnicas elaboradas para os 25

e foi finalizado em setembro de 2008.

setores selecionados da indústria paulista e preparou as
propostas de políticas para a SD. Também constaram desse

Serviços de ensaio e de calibração reconhecidos junto à REMESP:
REMESP - Rede Metrológica do Estado de São Paulo
Nome do Laboratório
Laboratório de Análises Químicas

Nº do Reconhecimento
Orgânicas e Inorgânicas

Laboratório de Têxteis e Confecções

E/011/2008

Laboratório de Equipamentos Elétricos e Ópticos

E/016/2008

Fonte: Coordenadoria de Gestão da Qualidade (CGQ) – IPT, 2008.
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E/004/2008

Ao longo do projeto foram realizadas duas rodadas de

estudo as indicações sobre os cenários macroeconômicos

seminários para a apresentação e discussão dos 25

internacionais e do Brasil, sobre as políticas industriais

diagnósticos setoriais, em parceria com a Fiesp.

estaduais brasileiras e seus diferentes mecanismos e
instrumentos de ação, e um trabalho sobre os impactos

Tais seminários contaram com a presença de autoridades

econômicos da exploração de petróleo no país.

dos governos estadual e federal, entidades representantes
dos setores e de lideranças do setor privado, para discutir e

Os resultados foram sistematizados, reunidos em uma

validar os diagnósticos e as propostas.

publicação e amplamente divulgados em outras Secretarias
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do Governo do Estado de São Paulo. Algumas ações já estão
em fase de execução.

Apoio a projetos da Secretaria de
Desenvolvimento
O IPT esteve envolvido em atividades de apoio em vários
projetos da Secretaria de Desenvolvimento, especialmente
da Coordenadoria de Desenvolvimento Territorial e Regional,
nas discussões e estruturação da Investe São Paulo, no
apoio aos projetos de Parques Tecnológicos, no apoio
tecnológico às pequenas e médias empresas. Envolveu-se
nos estudos para a comissão de bioenergia, em projetos
geológicos emergenciais para prefeituras, entre outros.
Na Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Territorial
houve a colaboração no projeto Programa de Fortalecimento
de Arranjos Produtivos Locais no Estado de São Paulo
(APLs). O programa foi desenvolvido por meio de uma
parceria entre a SD, o Sebrae e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), para aumentar a competitividade
econômica das empresas envolvidas em 15 APLs no Estado
para incremento da produtividade e eficácia coletiva.

10 4
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Reconhecimento aos pesquisadores
Prêmios reforçam competência dos profissionais do instituto
O IPT é reconhecido pela qualidade e confiabilidade de seus trabalhos e também pela competência de seu corpo técnico de
pesquisadores. Os prêmios concedidos reforçam essa imagem do instituto. Abaixo, veja os prêmios recebidos em 2008:

»» Prêmio Destaque de Prevenção e Combate a
Incêndio 2008: outorgado pela Revista Incêndio a
José Carlos Tomina, do CETAC.

»» Diploma Omnium Horarum Homo da Casa
Militar do Gabinete do Governador: foi entregue
ao pesquisador Eduardo Soares de Macedo, no
dia 31 de março de 2008, em cerimônia realizada
no Palácio dos Bandeirantes. Tal honraria foi
instituída pela Resolução CMIL 007/610-CEDEC
em reconhecimento às pessoas físicas e jurídicas
que se destacaram em ações concernentes à
Defesa Civil.

»» Menção Honrosa de tese de doutorado
2006/2008 do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás
e Biocombustíveis (IBP): concedida à
pesquisadora Márcia Aps; Título: Classificação de
aderência pneu-pavimento pelo índice combinado
IFI (International Friction Index) para
revestimentos asfálticos.
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»» Prêmio Nacional de Conservação e Uso
Racional de Energia (Procel): O Laboratório de
Instalações Prediais e Saneamento (LIP) do
CETAC e o Laboratório de Equipamentos Elétricos
e Ópticos (LEO) do CINTEQ receberam o Prêmio
Nacional de Conservação e Uso Racional de
Energia (Procel), pela realização de ensaios
capazes de verificar com precisão o desempenho
elétrico e a eficiência energética de diversos
aparelhos eletrodomésticos. Douglas Messina,
pesquisador do CETAC, representou os
laboratórios do instituto na cerimônia de
premiação das empresas contempladas com o
Selo Procel 2008.

»» Prêmio Personalidade da Tecnologia 2008:
Carlos Daher Padovezi, pesquisador e diretor do
CNAVAL, foi homenageado com o Prêmio
Personalidade da Tecnologia, na categoria
Indústria. O prêmio é uma iniciativa do Sindicato
dos Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP)
em comemoração ao Dia do Engenheiro, que é
comemorado em 11 de dezembro.

»» Prêmio Jovem Pesquisador: Trabalho do IPT
para obter células a combustível mais eficientes
foi escolhido como um dos três melhores
trabalhos no I Simpósio Ibérico de Hidrogênio,
Células a Combustível e Baterias Avançadas,
realizado em Bilbao, na Espanha. Tal
reconhecimento rendeu ao pesquisador do CTPP,
Marcelo Carmo, o prêmio Jovem Pesquisador.
Carmo assina o trabalho junto com seu orientador
e também pesquisador do CTPP, João Guilherme
Poço, e com Marcelo Linardi, que representa a
parceria do Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares (IPEN) na pesquisa.

»» Melhor Tese de Doutorado: A pesquisadora
Kátia Canil recebeu o prêmio Melhor Tese de
Doutorado, do Programa de Pós-gradução em
Geografia Física da Faculdade de Filosofia Letras
e Ciências Humanas da USP, com a tese
intitulada: Indicadores para monitoramento de
processos morfodinâmicos: aplicação na Bacia
Hidrográfica do Ribeirão Pirajuçara, RMSP (SP).

»» Câmara de Guaratinguetá: reconhecimento para
o pesquisador Douglas Barreto pelo artigo Água
de uso urbano: Por que e como economizar? publicado na Revista da Associação Paulista de
Municípios.
107

modernização

Relatório de administração 2008 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Reforço para a pesquisa
Investimentos até 2010 ultrapassarão a marca
de 150 milhões de reais

Ao se aproximar do seu 110o aniversário, o IPT avança para
um salto em crescimento e modernização de suas
atividades. Para isso investirá, até 2010, mais de 150 milhões
de reais. A maior parte desses recursos é proveniente do

Projeto de
Modernização

governo estadual, e o restante, de projetos com outras
instituições, como o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), a Finep e a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).
O IPT pretende seguir no atendimento às demandas

»» Capacitação laboratorial, para oferecer
respostas mais rápidas e precisas às atuais
demandas das empresas.
»» A expectativa é que em 2009 sejam inaugurados
diversos laboratórios de apoio às indústrias, como
o de produção de protótipos navais, o centro de
microscopia de alto desempenho e o laboratório
de realidade virtual, que contam com
investimentos do governo estadual, do Ministério
da Ciência e Tecnologia e da Petrobras.

tecnológicas das empresas, mas também deseja fortalecer
os projetos de maior valor agregado em pesquisas
avançadas. Significa trabalhar com mais capacidade própria
no desenvolvimento tecnológico, procurando antever as
demandas industriais. Assim, pretende-se fortalecer os
setores nos quais já atua e também pesquisar em novas
áreas, como, por exemplo, a pesquisa em materiais
compósitos do Laboratório de Estruturas Leves (LEL), que
está sendo implantado em São José dos Campos, e o Centro
de Bionanotecnologia, que deve promover, de forma
integrada, as pesquisas sobre nano e biotecnologia do IPT.
O processo de modernização envolve três dimensões:

»» Modernização de gestão;
»» Gestão de recursos humanos, com a
contratação de pessoas por meio de concurso
aberto para 278 vagas, treinamento de
pesquisadores no exterior e estudo de plano de
cargos e salários;

10 9
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Gestão do Projeto de Modernização

Capacitação laboratorial

Célula agiliza processo de contratação de bens,
serviços e obras

Equipamentos para gerar respostas mais rápidas às
demandas do mercado

Como parte do suporte à expansão e modernização
laboratorial do instituto, foi criada, em julho de 2008, a
Célula de Gestão do Processo de Modernização. Constituída
por uma equipe com integrantes de todas as diretorias do
IPT, a missão da célula consiste em agilizar os processos de
contratação de bens, serviços e obras, realizados no âmbito
do Projeto de Modernização do IPT. Para isso, a equipe
acompanha cada uma das aquisições por meio de
ferramentas gerenciais.
Os investimentos incluem tanto a compra de novos
equipamentos como as obras para a ampliação da
infraestrutura. Dos recursos estimados em 150 milhões de
reais até 2010, foi concluída a primeira fase (no segundo
semestre de 2008), orçada em aproximadamente 25 milhões
de reais, com a aquisição, em tempo recorde, de 91
equipamentos e sistemas, nacionais e importados, e a
contratação de quatro obras laboratoriais.
O principal resultado dessa célula é a agilidade. O modelo e
a experiência estão sendo aproveitados no redesenho dos

pesquisador do cintec trabalha no projeto que investiga o problema da corrosão interna de dutos

processos administrativos do IPT, que são a base para a
implantação do sistema ERP.
Com o processo de modernização, os laboratórios do

laboratórios, em um movimento que reflete a grande gama

instituto terão novas capacitações, podendo dar respostas

de serviços e empresas envolvidas na cadeia de produção

mais rápidas às demandas do mercado. Também poderão

de roupas e calçados no Brasil. Os ensaios com produtos

trabalhar com mais propriedade na pesquisa avançada. Os

têxteis são tradicionais no IPT – os primeiros testes remetem

investimentos estão viabilizando programas de capacitação

à época da fundação do instituto com o laboratório de

nos seguintes centros:

resistência dos materiais –, mas a necessidade de
atualização é constante. O projeto, denominado Ampliação

11 0

CETIM

e modernização da capacitação analítica metrológica do

A oferta de serviços no âmbito do CETIM vem crescendo nos

Laboratório Têxtil, vem sendo realizado com apoio da

últimos anos, com a expansão da capacitação de seus

Fapesp, da Finep e com recursos do próprio IPT.
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CINTEQ
Dois projetos estão sendo desenvolvidos no âmbito desse
centro. Um refere-se à instalação do Laboratório de
Corrosão Interna de Dutos (LACID), prevista para ser
concluída em novembro de 2010. O outro projeto trata da
ampliação da infraestrutura do Laboratório de Corrosão e
Proteção (LCP). Dessa forma, a área de corrosão do CINTEQ
terá sua infraestrutura física dobrada, agregando mais 1,5
mil metros quadrados de instalações.
Com os novos equipamentos de microscopia, a escala do
trabalho também vai mudar, passando de micro para nano.
Haverá ainda equipamentos para análise da corrosão a
altas temperaturas, o que permite aplicações práticas na
indústria

petroquímica,

sobretudo

na

pesquisa

de

o túnel de vento do cmf recebe
investimentos da ordem de 3
milhões de reais para ter mais
equipamentos de
instrumentação

revestimentos resistentes a altas temperaturas.
Outra linha de investigação que se fortalece com esse
projeto é a de corrosão em armaduras de concreto. Esta é
uma área em que o IPT tem competência estabelecida, mas
que agora passa atuar com o que há de mais moderno.
Os novos equipamentos vão permitir, por exemplo, que o
prazo de realização dos ensaios de corrosão sob tensão
sejam reduzidos de um mês para dois dias.
Boa parte das novas capacitações serão destinadas a
atender às novas demandas no setor de petróleo e gás, com
a exploração na camada de pré-sal, já que o trabalho com
óleo bruto e derivados se dá a temperaturas muito altas.
Os equipamentos de microscopia, por sua vez, vão permitir
estabelecer novas fronteiras na pesquisa de corrosão, pois
o que o país analisa nessa área ainda é pouco em
comparação às pesquisas mais desenvolvidas.

CMF
Na área de mecânica dos fluidos estão em desenvolvimento
cinco projetos de capacitação laboratorial, conforme se
observa a seguir:
112

»» Construção e montagem de laboratório de teste
e ensaios de sistemas de medição de óleo e
derivados líquidos de petróleo no IPT: em fase
final de montagem, esse será um grande
laboratório, que fará parte da rede temática de
metrologia da Petrobras. O aporte de recursos é
da ordem de 7 milhões de reais, com parceiros
como a Finep e o Governo do Estado de São
Paulo, além da Petrobras.
»» Laboratório de sistemas de ar comprimido e
gases (LASAG): também em construção, será o
primeiro laboratório do país para equipamentos
de compressão de ar e gases, avaliando a
situação de compressores, filtros e secadores,
entre outros equipamentos. Permitirá certificar a
qualidade do ar comprimido em sistemas

hospitalares e industriais.
»» Modernização do Laboratório de Vazão de Gás:
trata-se de um projeto de fomento, que garante a
atualização da tecnologia desse laboratório, que
existe desde 1994, além de sua expansão.
»» Implementação de melhorias no túnel de vento:
esse equipamento do IPT foi construído há cinco
anos. O projeto de capacitação permitiu que o
túnel fosse modernizado e instrumentado. Nessa
nova fase, são realizadas importantes simulações
com modelos de plataformas de petróleo,
sobretudo para definir os estudos de layout. Os
recursos investidos foram da ordem de 3 milhões
de reais, incluindo a instrumentação com novos
analisadores e obras civis. Com esse recurso, a

Petrobras poderá deixar de usar um túnel de
vento na Dinamarca, hoje o único que tem
condição de atender a essa demanda. Em
decorrência do processo de nacionalização, os
ensaios ficarão mais acurados, uma vez que
haverá mais tempo disponível para as
investigações. O equipamento também é usado
nas simulações dos esforços de vento sobre a
estrutura de edificações.

11 3
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Relatório de administração 2008 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

à esquerda, modelo de
plataforma de petróleo em
testes no tanque do cnaval

microencapsulação realizada
no ctpp, centro que recebe
investimentos para a produção
de novos produtos e materiais

CNAVAL

os acidentes com embarcações. O projeto tem também

microtecnologia. Dos projetos de capacitação do CTPP, dois

eletrônicos, plantas pilotos completas e instrumentadas,

O planejamento de capacitação no âmbito desse centro de

relevância tecnológica, pois facilitará o desenvolvimento de

se destacam:

biorreatores, máquinas de micro-usinagem de precisão,

pesquisas, denominado Projetos de navios de grande porte:

estudos

Incremento, capacitação Laboratorial e implantação de

computacionais e de métodos de medição de parâmetros

Centro Multiusuários, conta com o apoio da Finep e da

físicos e confecção com agilidade de modelos de navios e de

Petrobras. O programa permitirá maior eficiência e

e

modelos

hidrodinâmicos,

de

sistemas

Governo do Estado de São Paulo, tornarão o IPT uma das

propulsores.

»» Desenvolvimento do processo tecnológico de
laminação automatizada (Fiber placement) na
produção de estruturas aeronáuticas.

CETAC – No âmbito desse centro, estão em desenvolvimento

e apêndices de cascos. O centro multi-usuários, que será

Um importante equipamento que dá suporte a esses

»» Modernização da capacitação do IPT em
caracterização microestrutural de materiais.

criado, atuará nas áreas de hidrodinâmica de cascos,

objetivos é um robô aplicado à usinagem de modelos, que

propulsão e manobra de embarcações.

reduz a produção de 40 dias para dois dias. O sistema utiliza

agilidade na construção de modelos de navios, propulsores

blocos de poliuretano com camadas de fibra de vidro para
Esse projeto terá impacto em diferentes segmentos da

dar mais resistência à realização de ensaios. O robô é de

indústria naval, como a fabricação de máquinas e

origem sueca (ABB) e tem capacidade de produzir modelos

equipamentos de uso específico; construção e reparação de

com cerca de 5 metros de comprimento.

embarcações e estruturas flutuantes; transporte marítimo
de cabotagem e de longo percurso; e pesquisa e
desenvolvimento das ciências físicas e naturais.

CTPP
A modernização no centro começou na metade de 2008,
por meio do planejamento de investimentos de 9 milhões de

11 4

entre outros. Essas aquisições, com o apoio integral do

Há também benefícios sob a perspectiva do impacto

reais, na primeira fase, que foram direcionados para as

ambiental, uma vez que o projeto vai colaborar para mitigar

áreas de nanotecnologia, compósitos, bioenergia e

Os investimentos capacitarão o CTPP, em especial o
Laboratório de Biotecnologia Industrial (LBI) e o Laboratório
de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas (LPP),
com um parque de equipamentos de ponta. Eles serão
aplicados no desenvolvimento de novos produtos e novos
materiais, empregando ou não o conceito de intensificação
de processos (microtecnologia).
Para as pesquisas de bionanotecnologia e microtecnologia,
por exemplo, estão sendo adquiridos cromatógrafos fase
líquida e gasosa de alto desempenho, potentes microscópios

mais avançadas instituições de pesquisa nessas áreas.

dois projetos de capacitação laboratorial:

»» Caracterização da reação ao fogo de materiais:
esse projeto tem apoio da Finep, com
investimento total de 570 mil reais.
»» Laboratório de aquecimento de água: recebe
investimentos para ampliar sua capacidade
metrológica, permitindo testes de maior
confiabilidade e rapidez. A importância dessa
pesquisa se dá principalmente porque os
chuveiros e os aquecedores centrais são os
equipamentos que mais consomem energia
elétrica na utilização em residências.
115
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Comunicação, Marketing
Corporativo e Eventos
Os casos que colocaram o IPT em destaque
na mídia em 2008

Comunicação

O IPT esteve em destaque na mídia em diversos assuntos,

No âmbito do marketing corporativo, destaca-se o

mostrando suas pesquisas tecnológicas e inovativas ou

planejamento do estudo da marca IPT, com a realização de

avaliando causas de acidentes. Do ponto de vista de meio

uma pesquisa qualitativa, buscando extrair indicadores

ambiente e sustentabilidade, diversos estudos e pesquisas

para a tomada de decisões estratégicas e planejamento de

de materiais para construção, reciclagem de concreto,

comunicação. Vale também ressaltar o planejamento de

plástico biodegradável, conforto térmico, uso e reuso de

um novo portal do IPT, que vai facilitar a comunicação com

água ganharam espaços relevantes na mídia nacional.

o público externo nacional e o internacional, dando maior

Também as tecnologias de prevenção e erradicação de

visibilidade às soluções disponíveis e pesquisas.

infestações de pragas urbanas e de sanidade das árvores se
mostraram temas frequentes.

O IPT realizou diversos eventos corporativos: 13 feiras, 25
eventos com participação de público interno e 33 com

O grande destaque do planejamento de investimentos no

participação de público externo. O instituto recebeu

segmento de petróleo e gás contribuiu para a divulgação

aproximadamente 50 grupos em visita às suas instalações,

dos estudos realizados pelo IPT em parceria com a

entre elas ministros e 15 delegações internacionais. Dessas

Petrobras, visando à prospecção e produção de óleo, com

destacam-se as visitas dos pesquisadores do Laboratório

destaque para pesquisas de embarcações e de plataformas

Nacional de Engenharia Civil de Portugal, do Council for

offshore e de formações geológicas para aproveitamento de

Scientific and Industrial Research da África do Sul e da

grandes reservas no pré-sal.

Câmara Alemã de Comércio.

A capacitação do IPT em apuração de causas de acidentes
repercutiu intensamente na mídia, destacando-se, em 2008,
os relatórios sobre as causas do acidente da Estação
Pinheiros do Metrô, do acidente nas obras do Expresso
Tiradentes e do Incêndio no Hospital das Clínicas (HC),
todos na cidade de São Paulo.
Cabe destacar também a atuação do instituto no desastre
causado por um período de chuvas intensas no Estado de
Santa Catarina, na elaboração de laudos sobre as condições
geológicas do solo local, e também na orientação in loco
das equipes de resgate de pessoas soterradas.
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Olhar para o futuro
Ações sustentáveis pautam cada vez mais o
desenvolvimento da tecnologia

Para que a tecnologia dê suporte ao desenvolvimento
econômico é preciso que a pesquisa esteja em sintonia com
as demandas e as oportunidades do mercado. O desafio do
IPT atualmente é saber se posicionar entre esses dois
vetores, uma preocupação que marcou a gestão

Desafios

administrativa do instituto em 2008.
O trabalho de diagnóstico da situação e encaminhamento
de propostas iniciado no ano passado permitiu que o futuro
pudesse ser vislumbrado, considerando a história do IPT.
Assim, o processo de modernização que foi deflagrado trata
o instituto como uma organização em busca de atualização
e sintonia internacional.
Além dos desafios relacionados à sustentabilidade, o IPT
deverá desenvolver mecanismos de operação para ampliar
a sua atuação na pesquisa para solução de grandes
problemas tecnológicos com cooperação internacional. As
áreas de destaque incluem a bionanotecnologia, simulação
numérica, bioenergia e novos materiais.
Sob o aspecto da gestão, o instituto deverá finalizar a
implantação do sistema integrado (ERP), com o objetivo de
reduzir seus prazos e custos operacionais. A gestão dos
projetos de P&D&I também deverá ser avaliada e
acompanhada com o uso de sistema de gestão de projetos
integrado ao ERP.
Em recursos humanos, o instituto deverá dar continuidade
à contratação de profissionais com abertura de novos
concursos públicos. O objetivo é reforçar a capacitação em
áreas existentes e também nas novas.
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MENSAGEM AOS ACIONISTAS
Em 2008, o IPT investiu em laboratórios e na capacitação de recursos humanos, com recursos do Governo do Estado e de
parceiros e clientes. Foram realizados investimentos em Microscopia, Biotecnologia, Metrologia de Vazão de Gás, Engenharia
Naval, Química Analítica e Papel e Celulose.
Em termos de recursos humanos, foi realizado o concurso público, com 278 vagas abertas, e também teve início o projeto de
formação de pesquisadores no exterior.
O total de projetos ativos no ano de 2008 soma o valor de 235.897 mil reais. Desse total, 21.865 mil reais referem-se a
investimentos em equipamentos e infraestrutura.
A maior parcela dos projetos vigentes refere-se aos serviços tecnológicos, representando 30,6%. Em seguida vêm as atividades

Demonstrações
Financeiras

de ensaios e análises correntes e calibração (25,8%) e pesquisa, desenvolvimento e inovação (25%).
Destacaram-se os projetos de “Ampliação da infraestrutura laboratorial do Laboratório de Corrosão”, financiado pela Petrobras,
“Projetos de navios de grande porte”, com financiamento de Finep e Petrobras e “Desenvolvimento de software ITS e verificação
de sistemas de pedágio”, contratado pela Artesp. Além desses projetos, o instituto realizou importantes desenvolvimentos nos
segmentos de Petróleo e Gás, Materiais e Química e Infraestrutura.
Como resultados da produção técnica, foram emitidos 35.909 documentos técnicos, que compreendem certificados de
calibração, certificados de conformidade, certificados de materiais de referência, pareceres técnicos, referências técnicas,
relatórios de atendimento tecnológicos, entre outros; e foram acessadas 88.202 normas técnicas. O instituto depositou três
patentes, sendo duas no Brasil e uma no exterior.
Em 2008, o Portal Interno de Negócios registrou 902 propostas de projetos, no valor de 351.231 mil reais. As medidas adotadas
ao longo do ano resultaram em Receita Bruta, com prestação de serviços e venda de produtos, no montante de 74.798 mil reais.
Em termos organizacionais, o processo de modernização do instituto também acarretou a extinção da antiga Diretoria de
Organização e Processos e a concentração das funções administrativas na Diretoria Financeira e Administrativa.
Simultaneamente, foi criada a Diretoria de Processos e Tecnologia da Informação focada no redesenho dos processos e
desenvolvimento de ferramentas gerenciais.
Outra mudança organizacional foi a reorientação da Diretoria de Política Industrial e Tecnológica, para uma visão voltada para
a gestão estratégica do IPT, passando a ser chamada de Diretoria de Gestão Estratégica.
A DIRETORIA
Março de 2009
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demonstrações financeiras

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais - R$)
ATIVO

NE
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais - R$)
2008

2007

330

174

PASSIVO

NE

2008

2007

Fornecedores

7.119

6.174

Salários a Pagar e Encargos Sociais

3.395

3.634

CIRCULANTE

CIRCULANTE
Disponibilidades
Aplicações Financeiras

4

14.601

10.913

Créditos Vinculados

5

9.383

8.565

Obrigações Tributárias

9

12.620

12.270

Contas a Receber

6

5.017

6.908

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social

10

491

445

1.151

1.751

Parcelamento de Contribuições Previdenciárias

11

1.348

1.290

4.434

4.308

Adiantamento de Clientes

12

9.339

10.790

983

1.183

Provisões de Férias

6.485

5.880

-

226

Provisões diversas

-

290

716

575

Outras Contas a Pagar

948

627

36.615

34.603

41.746

41.400

Adiantamentos a Colaboradores e Terceiros
Impostos a Recuperar

7

Projetos em Execução
Fundo IPT-Saúde
Outros Créditos
Total do Ativo Circulante

Total do Passivo Circulante
NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
REALIZáVEL A LONGO PRAZO
Contas a Receber
Depósitos Judiciais
Outros Créditos

112

121

2.009

217

233

269

Provisões para Riscos Tributários Cíveis e Trabalhistas

13

25.645

26.173

Parcelamentos de Contribuições Previdenciárias

11

11.459

12.254

37.104

38.427

Total do Passivo Não Circulante
Patrimônio Líquido

PERMANENTE
Imobilizado

98.120

79.927

312

304

Total do Ativo Não Circulante

100.786

80.838

TOTAL DO ATIVO

137.401

115.441

Intangível

12 2

8

Capital Social

14

134.743

134.743

Reserva de Capital

15

27.766

8.415

(103.958)

(107.544)

58.551

35.614

137.401

115.441

Prejuízos Acumulados
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

12 3
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Demonstração do Resultado dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais - R$, exceto o Lucro liquido do Exercício por ação)
NE
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
2008

2008

2007

Prestação de Serviços e Venda de Produtos

74.798

75.836

Subvenção Econômica

48.080

46.869

122.878

122.705

-

-

(10.565)

(10.703)

(136)

(23)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

112.177

111.979

Custo dos Serviços Prestados e Produtos Vendidos

(80.346)

(77.796)

31.831

34.183

(14.047)

(14.281)

(694)

(504)

(5.766)

(4.293)

(664)

(671)

(4.783)

(5.855)

(25.954)

(25.604)

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS

5.877

8.579

Salarios a Pagar e Encargos Sociais

Receitas Financeiras

1.543

1.657

Obrigações Tributárias

Despesas Financeiras

(1.411)

(2.059)

132

(402)

Parcelamento e Contribuições Previdenciárias

(1.322)

6.009

8.177

Adiantamentos de Clientes

(1.451)

Resultado não Operacional, Líquido

(102)

182

LUCRO ANTES DO I.RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

5.907

8.359

(1.962)

(2.558)

3.945

5.801

0,0003

0,0004

RECEITA BRUTA

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços
Prestados
Devoluções e Abatimentos

LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas e Gerais
Honorarios Conselho de Administração e Fiscal
Serviços de Terceiros
Depreciações e Amortizações
Outras Despesas Operacionais

RESULTADO OPERACIONAL

Imposto de Renda e Contribuição Social

10

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO EM R$

Lucro Liquido do Exercicio

3.945

Ajustes para reconciliar o lucro líquido com recursos provenientes das atividades operacionais
Depreciação

4.042

Resultado na baixa de imobilizado
Reversão de provisões

(1.569)
2.852

Variações nos ativos e passivos operacionais
Créditos Vinculados

(818)

Contas a Receber

1.891

Adiantamentos a Colaboradores e Terceiros

601

Impostos a Recuperar

(127)

Projetos em Execuçao

200

Fundo IPT-Saúde

225

Outros Créditos

(141)

Contas a Receber de Longo Prazo
Depósitos Judiciais

36
(692)

Outros Créditos de Longo Prazo
Fornecedores

10
945
(239)
350

Imposto de Renda e CSLL

46

Provisões de Férias

605

Outras Contas a Pagar

321

Processos Trabalhistas e INSS
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais
Recursos provenientes das atividades operacionais

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

379

(213)
227
7.024

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Rendimentos de Aplicações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007(Em milhares de reais - R$)

1.223

Aquisição de Bens do Imobilizado

(22.623)

Caixa líquido proveniente das atividades de investimento

(21.400)

Capital Social

Reserva de capital

Prejuízos acumulados

Total

134.743

5.814

(111.831)

28.726

Ajustes de Exercícios Anteriores

-

-

(1.514)

(1.514)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Doações para Investimentos

-

2.601

-

2.601

Juros e Taxas Bancárias

Lucro do Líquido do Exercício

-

-

5.801

5.801

Adiantamento para Aumento de Capital

18.383

134.743

8.415

(107.544)

35.614

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento

18.220

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

(163)

Ajustes de Exercícios Anteriores

-

-

(360)

(360)

Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa

Doações para Investimentos

-

968

-

968

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

11.087

Dotação para aumento de capital

-

18.383

-

18.383

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

14.931

Lucro do Líquido do Exercício

-

-

3.945

3.945

134.743

27.766

(103.958)

58.551

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

3.844

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007 – Em milhares de reais – R$

demonstrações financeiras
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O IPT opera apenas com Instrumentos financeiros não derivativos que incluem aplicações financeiras, caixa e equivalentes de
caixa, assim como contas a pagar e outras dívidas.
e) Ativo Circulante e Não Circulante

1 CONTEXTO OPERACIONAL

Aplicações financeiras: As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT tem por objetivo atender a demanda de ciência e tecnologia

balanço.

dos setores público e privado, no seu campo de atuação, bem como contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico e
tecnológico, cabendo-lhe entre outras atividades: (a) executar projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico; (b) dar

Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado. A provisão para devedores

apoio técnico ao desenvolvimento da engenharia e da indústria; (c) formar e desenvolver equipes de pesquisa, capazes de contribuir

duvidosos foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na realização

para o equacionamento e a solução dos problemas de tecnologia industrial do Estado e do País; (d) colaborar em programas de espe-

dos créditos.

cialização de técnicos diplomados pela Universidade de São Paulo, e por outras instituições de ensino superior em áreas de interesse
da ciência e da tecnologia; (e) celebrar convênios ou contratos com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais e

Estoques: Os estoques são avaliados com base no custo médio de aquisição ou de produção e não excedem o valor de mercado.

estrangeiras; (f) prestar serviços a órgãos e entidades do setor público e privado; (g) explorar, direta ou indiretamente, os resultados das
pesquisas realizadas; (h) requerer o registro de patentes; (i) ceder o uso de patentes e de outros direitos; (j) editar e publicar trabalhos

Ativo imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação dos ativos é calculada pelo método

técnicos, na forma de boletins, revistas e livros.

linear com base nas taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 8 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens com

Para o desenvolvimento desses objetivos e para manter suas operações, o IPT recebe dotações orçamentárias do Governo do Estado de
São Paulo.

os respectivos valores residuais. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse
item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

f) Passivo Circulante e Não Circulante

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das

as quais abrangem a legislação societária, e os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronuncia-

variações monetárias e cambiais incorridas até a data dos balanços.

mentos Contábeis, e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na elaboração das demonstrações financeiras
de 2008, a Companhia adotou pela primeira vez as alterações na legislação societária introduzidas pela Lei n° 11.638 aprovada em 28

g) Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas

de dezembro de 2007, com as respectivas modificações introduzidas pela Medida Provisória nº 449 de 03 de dezembro de 2008. A Lei nº

Atualizadas até as datas dos balanços pelo montante provável das perdas, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos

11.638/07 e a Medida Provisória nº 449/08 modificam a Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demons-

advogados. Para fins de demonstrações estão apresentadas líquidas dos depósitos judiciais correlacionados. Os fundamentos e a

trações financeiras. Os ajustes relativos à adoção inicial da Lei n°. 11.638/07 e a Medida Provisória no. 449/08 estão detalhadas na Nota

natureza das provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos na nota explicativa no. 13.

Explicativa n° 3

3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Adoção inicial da Lei nº 11.638/07
O IPT optou por elaborar balanço patrimonial de transição em 1º de janeiro de 2008 que é o ponto de partida da contabilidade de acordo
com a legislação societária modificada pela Lei nº 11.638/07 e pela Medida Provisória nº 449/08. As modificações introduzidas pela
referida legislação caracterizam-se como mudança de prática contábil, entretanto, conforme facultado pelo Pronunciamento Técnico
CPC nº 13 - Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08, aprovado pela Deliberação CVM nº 565 de 17 de dezembro
de 2008, todos os ajustes com impacto no resultado poderiam ser efetuados contra conta de lucros acumulados na data de transição
nos termos do art. 186 da Lei nº 6.404/76, sem efeitos retrospectivos sobre as demonstrações financeiras. A Companhia procedeu a
avaliação da Lei nº 11.638/07, porém não foi identificado nenhum ajuste relevante no balanço patrimonial de transição em 1º de janeiro
de 2008 e conseqüentemente, reflexos nos lucros acumulados. Em decorrência das alterações da Lei nº 6.404/76 os saldos da conta
Marcas e Patentes foi transferido do imobilizado para o intangível. A reclassificação efetuada não tem impacto no resultado nem no
patrimônio líquido. Não houve ajuste patrimonial decorrente da adoção inicial da Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08.
b) Apuração do Resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.
c) Estimativas Contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de
julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis.
d) Instrumentos Financeiros

12 6

h) Parcelamento de Contribuições Previdenciárias
Atualizado pelas variações monetárias e pelos juros incorridos até as datas dos balanços, conforme previsto contratualmente e
demonstrados na nota explicativa nº. 11.
i) Imposto de Renda e Contribuição Social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda, e 9%, sobre o lucro tributável para
contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social,
limitada a 30% do lucro real. Os impostos ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias não foram constituídos
considerando a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros.
j) Dividendos
O estatuto social do IPT e a legislação societária prevêem que, no mínimo 25% do lucro líquido anual ajustado sejam distribuídos
como dividendos. A Diretoria proporá aos acionistas reinvestir a totalidade do lucro anual nas atividades internas desenvolvidas.
Assim não foi registrado o passivo relativo aos dividendos.
k). Receitas e Despesas Financeiras
Representam juros e variações monetárias e cambiais decorrentes de aplicações financeiras, depósitos judiciais e parcelamento.
l). Lucro por Ação
Calculado com base na quantidade de ações nas datas de encerramento dos balanços.
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4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM
Fundos de Investimento em Renda Fixa

8 IMOBILIZADO
2008

2007

741

1.557

13.860

9.356

14.601

10.913

Os recursos aplicados no SIAFEM são oriundos de recebimentos de clientes que operam nesse mesmo sistema e são remunerados em
aproximadamente 90% da taxa SELIC.
As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários.

5 CRÉDITOS VINCULADOS
2008

2007

Contas Correntes Vinculadas

3.700

1.736

Aplicações Financeiras Vinculadas

5.683

6.829

9.383

8.565

Referem-se a contas correntes bancárias e aplicações financeiras em fundo de investimentos. Esses recursos são disponibilizados por
agencias de fomento para financiamento de projetos específicos.

incorporados aos recursos disponibilizados pelas agências de fomento, classificados na rubrica “Adiantamentos de Clientes”, e
permanecem vinculados para a realização dos respectivos projetos, não constituindo, portanto receita financeira do IPT.

Terrenos

Custo

Depreciação

2008
Líquido

2007
Líquido

-

37.283

-

37.283

37.283

Edificios e Benfeitorias

2%

50.799

21.227

29.572

30.286

Máqs. e Equipamentos

10%

51.761

41.726

10.035

8.826

Instalações

10%

7.108

6.008

1.100

1.283

Equips. de Informática

20%

9.315

7.675

1.640

1.340

Instrumentais Diversos

10%

950

922

28

33

Veículos

20%

1.419

1.324

95

189

Móveis e Utensílios

10%

2.553

2.321

232

268

Outras imobilizações

10%

437

437

Imob. em Andamento

-

18.135
179.760

81.640

0

0

18.135

419

98.120

79.927

Os bens do imobilizado estão demonstrado ao custo de aquisição e os itens que sofrem depreciação são depreciados pelo método linear
com taxas que refletem a vida útil econômica dos bens.

Pesquisas Tecnológicas na época, uma entidade autárquica da administração centralizada. Essa doação foi efetivada na escritura
lavrada em cartório em 1º. de agosto de 1960.
O Decreto Estadual n.o. 8.576 de 16 de setembro de 1976 extinguiu o IPT como autarquia, originando a Sociedade por Ações. Por conta
disso, o terreno e os edifícios foram concedidos na integralização do capital social pela Fazenda do Estado de São Paulo na constituição

6 CONTAS A RECEBER

do IPT como Sociedade por Ações. No entanto, os tramites legais para a regularização da propriedade dos bens perante o Registro de
2008

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Taxa Anual de
Depreciação

A Lei Estadual no. 5.504, de 14 de janeiro de 1960, autorizou a Fazenda Estadual a alienar o imóvel, por doação, ao Instituto de

Os rendimentos auferidos no exercício por conta dessas aplicações financeiras no montante de R$500 em 2008 (R$399 em 2007) são

Contas a Receber
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2007

Imóveis serão oportunamente providenciados pela administração. O terreno e edifícios estão registrados pelo valor residual de R$
66.855 em 31 de dezembro de 2008 (R$ 67.569 em 2007).

7.159

9.059

(2.030)

(2.030)

5.129

7.029

O valor de Imobilizações em Andamento no exercício de 2008 refere-se a máquinas e equipamentos que estão sendo importados como
parte do programa de revitalização do IPT, que contou com aporte financeiro de R$ 18.383 por parte do Governo do Estado de São Paulo

Contas a Receber em Longo Prazo

112

121

Contas a Receber em Curto Prazo

5.017

6.908

5.129

7.029

7 IMPOSTOS A RECUPERAR

COFINS a Compensar
PASEP a Compensar
Contribuição Social a Compensar
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9 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ISS
2008

2007

389

1.324

92

352

1.157

741

Imposto de Renda a Compensar

1.147

IRRF sobre Aplicações Financeiras

110

110

IRRF a Compensar

1.139

1.299

INSS a Compensar

198

197

ISS a Compensar

para futuro aumento do Capital Social.

129

202

156

4.434

4.308

PASEP e COFINS

2008

2007

11.008

10.985

471

475

1.046

733

COFINS - Retenção

32

23

PASEP - Retenção

13

12

Outras

50

42

12.620

12.270

IRRF - Terceiros e Funcionários

10 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
As despesas de imposto de renda e contribuição social, apropriadas ao resultado do exercício podem ser demonstradas como segue:

12 9
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2008

2007

13 PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABALHISTAS

5.907

8.359

O IPT é parte em ações judiciais e processos perante vários tribunais de naturezas trabalhistas, civis e tributárias decorrente do curso

34%

34%

2.008

2.842

normal de seus negócios. A composição do saldo, líquido dos valores dos depósitos judiciais está demonstrada abaixo:
As respectivas provisões para contingências foram constituídas considerando a avaliação da probabilidade de perda pelos assessores

Diferenças Temporárias

jurídicos e quando necessário, foram efetuados depósitos judiciais.

Compensação de prejuízo fiscal e base negativa
Provisões

(2.503)

(1.107)

2.436

766

A administração, com base na opinião de seus assessores jurídicos, acredita que as provisões para contingências constituídas são
suficientes para cobrir as eventuais perdas com processos judiciais conforme apresentado a seguir:

Diferenças permanentes
Outras
Imposto de Renda e Contribuição Social

21

57

1.962

2.558

a) Composição			
2008

2007

A legislação tributária vigente no Brasil não estabelece prazo para compensação dos prejuízos fiscais auferidos em anos anteriores,

Tributários

21.549

21.574

porém limita sua utilização em 30% do imposto de renda devido no exercício. Também determina que as provisões temporariamente

Cíveis

1.414

1.927

indedutiveis devam ser adicionadas na apuração do lucro real para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social do exercício.

Trabalhistas

2.682

2.672

25.645

26.173

Em 31 de dezembro de 2008, o IPT possui prejuízos fiscais acumulados e base negativa nos montantes de R$ 64.8447 e R$ 36.952
respectivamente R$ 67.347 e

R$ 39.455, em 2007. O imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais e outras

diferenças temporariamente indedutiveis não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras em virtude dos prejuízos acumulados

Composição das Prov. Tributárias

2008

2007

incorridos nos últimos anos pelo IPT.

ISS - auto de infração (a)

7.468

5.669

Outros (b)

7.180

9.236

ISS - execução fiscal (c)

1.900

1.900

IPTU - execução fiscal (d)

5.001

4.769

21.549

21.574

11 PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Em agosto de 2003, a Administração decidiu aderir ao Programa de Parcelamento Especial de Tributos – PAES oferecido pelo Governo
Federal para parcelamento de contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no montante de R$ 13.965 a ser
pago em 180 parcelas mensais atualizadas pela Taxa de Juros de Longo Prazo-TJLP, com término previsto para agosto de 2018.

b) Movimentação			

12 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2008

2007

3.695

4.706

600

2.013

1.245

921

503

534

Conselho Nacional de Des. Cientifico Tecnológico – CNPQ

0

259

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

0

218

Fundação de Apoio ao Inst. De Pesquisas Tecnológicas - FIPT

149

178

Motorola Industrial Ltda

591

0

0

5

2.557

1.956

9.340

10.790

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo
Petrobrás

Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT

Coimbra Frutesp Ltda
Outros

Tributários
Saldo em 01 de janeiro
Atualização monetária e juros
Constituição
Reversão
Pagamento
Saldo em 31 de dezembro

Cíveis

Trabalhistas

Total

21.574

1.927

2.672

26.173

742

-

-

742

-

-

2.352

2.352

(767)

(513)

-

(1.280)

-

-

(2.342)

(2.342)

21.549

1.414

2.682

25.645

(a) Refere-se a autos de infração lavrados pela Prefeitura do Município de São Paulo em 27 de dezembro de 2006, decorrentes da
ausência de recolhimento do Imposto Sobre Serviço – ISS sobre notas fiscais não emitidas, da ausência de recolhimento em prazo
regular e do recolhimento a menor do imposto abrangendo o período de abril de 2000 a abril de 2005 no montante de R$ 14.117, sendo
R$ 5.669 contabilizados como provisão para contingências e R$ 8.448 contabilizados como obrigações tributárias, a qual está sendo
atualizada mensalmente pela Taxa de Juros a Longo Prazo – TJLP. O IPT, através de seus assessores jurídicos, protocolizou

Os adiantamentos efetuados pelas agências de fomento FINEP, CNPQ e pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo,

impugnação aos autos.

MCT, Petrobrás, representam obrigações do IPT perante os créditos vinculados disponibilizados para execução de projetos específicos
classificados na rubrica “Créditos vinculados”.

(b) Refere-se a riscos tributários para os quais a Administração, juntamente com seus assessores jurídicos, entende ser provável o
desfecho desfavorável ao IPT.
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(c) Refere-se à execução fiscal através da qual se pretende cobrar o ISS referente aos exercícios de 1992, 1994 e 1995. O IPT aguarda a
citação do processo.
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PARECER DOS AUDITORES

(d) Refere-se à execução fiscal através da qual se pretende cobrar o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU referente aos exercícios
de 1994 a 2003. O IPT aguarda a citação do processo.

Ao Conselho de Administração e Diretoria do

o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio
líquido e o seu fluxo de caixa nas operações referentes ao

14 CAPITAL SOCIAL
O Capital Social é composto de 13.474.276.451 ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$ 0,01 cada uma.

15 RESERVA DE CAPITAL

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A.

exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis

- IPT

adotadas no Brasil.

São Paulo - SP

5.	Anteriormente,

1.	Examinamos o balanço patrimonial do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT,

Em 2008 foram aprovados créditos suplementares num montante de R$ 24.218 para despesas de capital, sendo R$ 18.818 – Decreto nº

levantado em 31 de dezembro de 2008, e as respectivas

53.229 de 14/07/2008; R$ 3.600 – Decreto nº 53.800 de 10/12/2008; e R$ 2.000 - Decreto nº 53.852 de 19/12/2008. Do montante

demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio

autorizado foi aportado para subscrições de ações do Governo do Estado de São Paulo, o valor de R$ 18.383.

líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo
nessa data, elaborado sob a responsabilidade de sua

16 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Os ajustes de exercícios anteriores referem-se a bens registrados em imobilizações em andamento, referente a máquinas e
equipamentos adquiridos para projetos de fomento em exercícios anteriores, que já se encontravam em uso sem o reconhecimento das
depreciações nos resultados dos exercícios,

17 INSTRUMENTOS FINANCEIROS

administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2.	Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas
de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: (a) o
planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos
saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de
controles internos da Entidade; (b) a constatação, com base em

em 31 de dezembro de 2008 com valores próximos aos praticados pelo mercado. O IPT não atua com derivativos financeiros nem com

testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e

nenhum outro ativo financeiro de risco.

as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das
práticas e das estimativas contábeis mais representativas

Para o exercício de 2009, foi aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo, Dotação Orçamentária no montante de R$ 95.491, sendo
R$ 38.091 para Custeio e R$ 57.400 para Capital, conforme aprovado na Lei do Orçamento do Estado de São Paulo no. 13.289 de 22 de
dezembro de 2008.

19 COBERTURA DE SEGUROS

demonstrações

adotadas pela Administração da Entidade, bem como da
apresentação das demonstrações contábeis

tomadas em

conjunto.
3.

2007, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens
e aplicações de recursos daquele exercício, sobre as quais
emitimos parecer com ressalva de limitação de escopo
relacionado à propriedade do terreno e edifícios pela Entidade,
datado de 07 de março de 2008. Conforme mencionado na nota
explicativa 2 as práticas contábeis adotadas no Brasil foram
alteradas a partir de 1º. de janeiro de 2008. As demonstrações
financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de

Os investimentos financeiros, basicamente representados por aplicações financeiras, encontram-se registrados em contas patrimoniais

18 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

as

financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de

Representado por doações de bens e recursos a serem utilizados no cumprimento dos objetivos sociais do IPT. As doações recebidas no
exercício totalizaram R$ 968 (R$ 2.601 em 2007).

auditamos

2007, apresentadas de forma conjunta com as demonstrações
financeiras de 2008, foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil vigentes até 31 de dezembro de
2007 e, como permitido pelo Pronunciamento Técnico CPC 13 –
Adoção Inicial da Lei 11.638/07 e da Medida Provisória no. 449/08,
foram apresentadas com os ajustes de reclassificações
mencionados na nota explicativa 3 (a) para fins de comparação
entre os exercícios.
6.	A demonstração do fluxo de caixa do exercício findo em
31 de dezembro de 2007 não é apresentada por não ser parte
requerida das demonstrações contábeis básicas daquele

Devido à falta de desfecho em relação à definição sobre

a propriedade do terreno e edificios, não nos foi possível concluir
sobre o valor residual do terreno e dos edifícios, cujo saldo em 31

exercício de acordo com as práticas contábeis aceitas no Brasil.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2009.

O IPT mantém um gerenciamento com o objetivo de limitar os riscos, contratando cobertura compatível com seu porte e com a

de dezembro de 2008 soma R$ 66.855 mil, nem sobre a

dimensão de suas atividades. O montante de cobertura é considerado adequado para cobrir eventuais sinistros, considerando a

depreciação reconhecida no resultado do exercício no montante

COKINOS & ASSOCIADOS	

natureza de sua atividade, e a dispersão geográfica de suas dependências.

de R$ 1.007 mil, bem como, sobre os possíveis impactos fiscais

JOSÉ LUIZ DE FARIA

referentes à depreciação acumulada, reconhecida nos resultados

Auditores Independentes S/C

dos exercícios anteriores.

Contador

4.	Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima

CRC-2SP 15.753/O-0

referidas, exceto quanto ao descrito no parágrafo 3, representam

CRC-1SP116. 868/O-8

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição

Registro CVM n.º 7.739

patrimonial e financeira do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo S.A. – IPT , em 31 de dezembro de 2008 ,
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demonstrações financeiras

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Com base nos exames das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2008, as quais serão publicadas,
os membros do Conselho Fiscal aprovam nesta data o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultados, das mutações
do Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa, e as Notas Explicativas, apresentando o seguinte parecer: “Os membros do Conselho

José Serra

Conselho Fiscal

Governador do Estado de São Paulo
Carlos Eduardo Esposel
Alberto Goldman

Luiz Carlos Kal Iamondi Machado

Vice-Governador do Estado de São Paulo

Roberto de Francisco
Carlos Alberto Fachini

Geraldo Alckmin
Secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo

Fiscal do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT, no cumprimento de suas atribuições legais e

Conselho de Orientação
Paulo Guilherme Aguiar Cunha - Presidente

estatutárias, examinaram o Balanço Patrimonial e as respectivas demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio

Carlos Henrique de Brito Cruz – Vice-Presidente

líquido e fluxo de caixa, bem como suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2008, apresentadas de acordo

Décio da Silva

com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6404/76, Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007, Medida Provisória nº 449 de

Fernando de Castro Reinach

3 de dezembro de 2008, e legislação tributária em vigor. Fundamentados nesse exame e na análise dos balancetes mensais,
bem como no Parecer dos Auditores Independentes COKINOS & ASSOCIADOS Auditores Independentes S/C, que acompanha

João Fernando Gomes de Oliveira

Ivan Gilberto Sandoval Falleiros

o presente, entendem que os referidos demonstrativos refletem adequadamente a situação patrimonial econômico-financeira

Diretor Presidente

José Luiz Olivério
Nildemar Secches

do instituto, estando em condições de serem submetidos à apreciação dos senhores acionistas”.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2009

Altamiro Francisco da Silva

Pedro Luiz Barreiros Passos

Diretor Financeiro

Rogelio Golfarb
Satoshi Yokota

Walter Furlan

Carlos Américo Pacheco

Diretor de Processos e TI
Unidades Técnicas
Álvaro José Abackerli
CARLOS ALBERTO FACHINI

Diretor de Operações e Negócios

Centro de Engenharia Naval e Oceânica
Carlos Daher Padovezi – Diretor

Conselheiro
Conselho de Administração

Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos

CARLOS EDUARDO ESPOSEL
Conselheiro

Geraldo Alckmin - Presidente

Luiz Eduardo Lopes – Diretor

Luciano Santos Tavares de Almeida
LUIZ CARLOS KAL I. MACHADO

Carlos Henrique Flory

Centro de Metrologia de Fluidos

Conselheiro

Geraldo Biasoto Júnior

Kazuto Kawakita – Diretor

Fernando Padula Novaes
ROBERTO DE FRANCISCO
Conselheiro
TÚLIO KAHN
Conselheiro

Guilherme Bueno de Camargo

Centro de Metrologia em Química

Ronaldo Bianchi

Claudia Maria Guimarães de Souza – Diretora

Sergio Tiezzi Júnior
Vahan Agopyan

Centro de Metrologia Mecânica e Elétrica

João Fernando Gomes de Oliveira

Alvaro José Abackerli – Diretor
Centro de Tecnologia da Informação, Automação e
Mobilidade
Maria Rosilene Ferreira Lopes – Diretora
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Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura

Coordenadoria de Recursos Humanos

Gisleine Coelho de Campos – Diretora

Fátima Fornazaro – Coordenadora

Centro de Tecnologia de Processos e Produtos

Coordenadoria de Suprimentos

Modesto Danese – Diretor

João Fernando Scarpin – Coordenador

Centro de Tecnologia de Recursos Florestais

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Geraldo José Zenid – Diretor

Elidier Mendes Araújo – Coordenador

Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas
Amarílis Lúcia Castelli Gallardo – Diretora
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Centro Tecnológico da Indústria da Moda
Eraldo Maluf – Diretor

Coordenação e planejamento

Centro Tecnológico do Ambiente Construído

Mariana N. Zanatta Inglez

Fúlvio Vittorino – Diretor

Gabriela Monteiro da Silva Pereira
Flávia Motta

Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena
Empresa

Produção Editorial

Mari Tomita Katayama – Diretora
Teresa Cristina Miranda – Coordenação Editorial
Núcleo de Economia e Administração de Tecnologia

Lucia Reggiani – Edição

Eduardo Luiz Machado – Diretor

Helder Lima – Textos
Anibal Sá – Projeto Gráfico e Diagramação
Pesquisa - Mariana Passos

Coordenadorias
Produção Fotográfica - Rita Parise, Guilherme Mariotto e
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças

Mateus Iglesias de Barros

João Oswaldo Natale – Coordenador
Fotografia
Coordenadoria de Ensino Tecnológico

Agência Luz

Mário Y. Miyake – Coordenador

A2 Comunicação

Coordenadoria de Gestão da Qualidade

Fotógrafos

Cláudia Yuri Mizuta – Coordenadora

Luiz Prado
Luludi

Coordenadoria de Gestão do Patrimônio

Milton Mansilha

Rui Mazziero – Coordenador

Angelo Perosa
Milton Michida

Coordenadoria de Orçamento e Custos
Cláudia dos Santos – Coordenadora

