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Quem somos
O IPT é um instituto vinculado à
Secretaria de Desenvolvimento do
Estado de São Paulo e há mais de
cem anos vem colaborando para o
processo de desenvolvimento do
País.

Um dos maiores institutos de
pesquisas do Brasil, o IPT conta
com laboratórios capacitados
e equipe de pesquisadores e
técnicos altamente qualificados,
atuando basicamente em quatro
grandes áreas: inovação, pesquisa
e desenvolvimento, serviços
tecnológicos, desenvolvimento e
apoio metrológico, informação e
educação em tecnologia.

Atento às necessidades dos setores
público e privado, provê soluções
e serviços tecnológicos que visam
aumentar a competitividade das
empresas e promover a qualidade
de vida.

Por meio de doze centros
tecnológicos e um núcleo, atua
de forma multidisciplinar,
contemplando os mais diversos
segmentos como energia,
transportes, petróleo e gás, meio
ambiente, construção civil, cidades,
segurança.
É referência nacional na área
de calibração e foi o primeiro
laboratório credenciado pelo
Inmetro.

Além dos projetos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação
já existentes, estão sendo

ampliadas as áreas de atuação em
biotecnologia, novos materiais e
bioenergia.

Mais moderno e integrado,
sintonizado com as oportunidades
e demandas de desenvolvimento
tecnológico e preparado para
ser um elo qualificado entre
universidades, centros de pesquisa
e setor empresarial, o IPT
mantém seu papel colaborativo no
desenvolvimento do País.
IPT – Institute for Technological

environment, civil engineering, cities, and

of Development, has been contributing

IPT is also a national reference in the

Research, a public research institute

linked to the São Paulo State Secretariat

actively to the country’s development for
over a century.

IPT is one of Brazil’s largest research
institutes, with state-of-the-art

laboratories and a highly qualified team
of researchers and technicians working
basically in four major areas:
- Innovation.
- R&D.

- Technological services and metrological
support.

- Information and education in technology.
Heedful of the needs of the public and

private sectors, IPT provides solutions
and technological services aimed at
increasing the competitiveness of

companies and promoting quality of life.
Its twelve technology centers act

multidisciplinarily in a broad range of
fields, encompassing segments such

as energy, transportation, oil and gas,

safety.

area of calibration, and was the first
laboratory certified by INMETRO
– National Institute of Metrology,

Standardization and Industrial Quality.
In addition to its current research,

development and innovation projects, the
institute is expanding its areas of action

to include biotechnology, new materials,
and bioenergy.

Modern, highly integrated, attuned

to the opportunities and demands of

technological development and prepared
to be a qualified link among universities,

research centers and the business sector,

IPT maintains its collaborative role in the
country’s development.

Ambiente construído

Built environment

O Centro Tecnológico do Ambiente Construído - CETAC provê soluções voltadas à melhoria
e desenvolvimento contínuo da qualidade de produtos e serviços da construção de edifícios.
Desenvolve atividades relacionadas ao ambiente construído (edifícios e seu entorno) sob a
perspectiva da sustentabilidade, auxiliando na implementação de políticas de apoio tecnológico
ao setor da construção civil e ao desenvolvimento de programas da qualidade de produtos e
sistemas construtivos.
The Technological Center for the Built Environment – CETAC offers research, testing and consultancy for the
development and improvement of products and services for building and construction industry. Its activities concern
the Built Environment (buildings and their surroundings) and encompass issues of sustainability, the implementation
of policies and the development of product quality programs in this area.

Avaliação e desenvolvimento
de produtos e sistemas
construtivos
- Avaliação de desempenho e
conformidade de elementos,
componentes e sistemas
convencionais de construção
de edifícios.
- Avaliação de desempenho
de produtos e sistemas
construtivos inovadores para
emissão de Documento de
Avaliação no SINAT.
- Apoio à elaboração de normas
técnicas para realização
de ensaios laboratoriais e
especificação de produtos.
Evaluation and development of
building products and systems
- Performance and compliance

assessment of building materials,
components and systems.

- Performance evaluation of innovative
building systems for approval under
the National Technical Evaluation
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System - SINAT.

- Support for the elaboration of standards
for product specification and testing.

Apoio tecnológico a
programas da qualidade

- Apoio à implementação de
políticas públicas.
- Programas de melhoria
da qualidade de edifícios
habitacionais (Qualihab/CDHU)
e escolares (FDE).
- Programas Setoriais da
Qualidade de Produtos (PSQs).
- Apoio ao Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade
do Habitat (PBQPHabitat/
Ministério das Cidades).
Technological support for quality
programs
- Implementation of public policies.

- Programs for quality improvement
programs in residential buildings

(Qualihab/CDHU) and in school buildings
(TecEscola/FDE).

- Product quality in diverse industry
sectors (PSQ).

- Product quality programs (PSQs) within
the scope of the Brazilian program for

quality and productivity in the human
habitat (PBQP-Habitat/MC).

Segurança ao fogo e
conforto ambiental
- Avaliação e aprimoramento das
condições de segurança contra
incêndio nos edifícios.
- Ensaios de produtos e sistemas
de combate a incêndios.
- Avaliação das características
de reação ao fogo (propagação
de chamas, toxidade e
combustibilidade) de materiais
de revestimento.
- Avaliação de desempenho das
instalações hidráulico-sanitárias,
elétricas e de aquecimento de
água (por energia elétrica, solar
ou a gás).
- Avaliação de desempenho
térmico e acústico de edificações.

Capacitação laboratorial
única no país:

Fire safety, building installations
and environmental comfort

Empreendimentos
sustentáveis

- Evaluation and enhacement of fire safety

Consultorias no desenvolvimento
de projetos para construções
sustentáveis, incluindo:
- Conservação de água e energia.
- Saneamento local e tratamento
de efluentes para reuso.
- Reaproveitamento e
diminuição da geração de
resíduos da construção.
- Avaliações de produtos e sistemas
utilizados em construções
sustentáveis.
- Avaliação e classificação de
empreendimentos sustentáveis.

conditions in buildings.

- Testing of fire fighting products
and systems.

- Fire reaction testing (flame propagation,
toxicity and combustibility) of covering
and lining materials.

- Performance evaluation of building
instalation - electric, hydraulic,

sanitary, electric and water heating
(electric, gas, solar).

- Thermal and acoustical performance
evaluation of building products and
systems.

Recuperação de edifícios
Soluções integradas de
recuperação, incluindo:
- Análises de patologias.
- Técnicas de manutenção.
- Vistorias e ensaios no local.
- Desenvolvimento de técnicas para
restauração de edifícios históricos.
Building restoration

Integrated restoration solutions,
including:

- Building pathology diagnoses.

Sustainable enterprises

- Medição de condutividade em
temperaturas elevadas.
- Fornos horizontal e vertical resistência ao fogo.
- Conjunto de câmeras
reverberantes com capacidade
de montagem e transporte de
paredes - acústica.
- Todos os laboratórios têm ensaios
acreditados pelo Inmetro.
Unique laboratory facilities

- Thermal conductivity at high temperatures.
- Fire resistance testing - horizontal and
vertical furnaces.

- Acoustic insulation testing - suite of

reverberation chambers with moveable
frames for external assembly of test
speciments.

- All laboratories have testes accredited by
Inmetro (National Metrology Institute).

Consultancy on the development of

sustainable building designs, including:
- Water and energy conservation.

- Local waste effluent treatment for reuse.
- Construction waste reduction and
reutilization.

- Evaluation of products and systems
used in sustainable constructions.

- Evaluation and classification of
sustainable enterprises.

- Testing and appraisals on site.

- Development of maintenance techniques.
- Development of special techniques for
restoration of historic building.

www.ipt.br/centros_tecnologicos/CETAC
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Engenharia naval e oceânica
Naval and ocean engineering

O Centro de Engenharia Naval e Oceânica - CNAVAL provê soluções tecnológicas por meio
de estudos teóricos e experimentais em engenharia naval, engenharia oceânica, transporte
hidroviário e tecnologia de construção naval. Atuação em campo e capacitação diferenciada,
com laboratórios exclusivos no Brasil, fornecem excelência nas áreas naval e de transportes.
The Naval and Ocean Engineering Center – CNAVAL provides technological solutions by means of theoretical and
experimental studies in naval engineering, ocean engineering, waterway transportation and naval construction
technology. Distinguished field activity and qualification, with exclusive laboratories in Brazil, provide excellence in the
naval and transportation fields.

Engenharia oceânica
Estudos em laboratório e em
escala real:
- Transporte, lançamento e
instalação de plataformas fixas.
- Plataformas flutuantes em ondas,
com ou sem simulação de linhas
de amarração e de risers.
- Estruturas hidroelásticas em
ondas (oleodutos, gasodutos,
linhas de ancoragem, risers
rígidos e flexíveis).
- Instalação de equipamentos
com navios guindastes, medição
de cargas e parâmetros
hidrodinâmicos.
Ocean engineering

Laboratory and full scale studies:

- Transportation, launching and installation
of fixed platforms.

- Floating platforms on waves, with or
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- Installation of equipment with crane ship,

- Comportamento em ondas
regulares e irregulares,
determinação do RAO,
medidas de aceleração,
pressão hidrodinâmica, forças e
resistência adicional em ondas.
- Cavitação em hélices e lemes,
com e sem simulação de esteiras
de embarcações.
- Determinação de características
hidrodinâmicas de hélices.
- Análise de desempenho de
embarcações.
- Determinação de forças de
sustentação e arrasto em fólios e
demais corpos submersos.
- Visualização de escoamento em
corpos submersos.

Engenharia naval

Laboratory and full scale studies:

without mooring line and risers simulation.

- Hydroelastic structures on waves (oil

ducts, gas ducts, mooring lines, rigid and
flexible risers).

load measurement and hydrodynamic
parameters.

Estudos em laboratório e em
escala real:
- Resistência ao reboque de
embarcações fluviais e marítimas.
- Auto-propulsão para determinação
de coeficientes propulsivos de
embarcações.
- Mapeamento de esteira nominal.
- Ação de vento em superestruturas.
- Otimização de formas de cascos
de navios e levantamento de
linhas de fluxo.
- Manobrabilidade de embarcações.

Naval engineering

- River and sea ship towage resistance.
- Self-propulsion for ship propulsive
coefficient determination.

- Nominal wake mapping.

- Wind action on superstructures.

- Ship hull shape optimization and
flow line survey.

- Ship maneuverability.

- Behavior on regular and irregular

waves, determination of the Response

Amplitude Operator (RAO), acceleration

measurements, hydrodynamic pressure,

additional forces and resistance on waves.

- Cavitation in propellers and rudders, with

or without ship wake simulation.

- Determination of hydrodynamic propeller
characteristics.

- Ship performance analysis.

- Determination of sustentation and drag

forces in foils and other submerged bodies.

- Visualization of run-off in submerged
bodies.

Hidrovias e portos
- Estudos de segurança
da navegação.
- Concepção de embarcações fluviais.
- Estudos de viabilidade técnico
e econômica de transporte
hidroviário.
- Concepção de portos e terminais.
Waterways and ports

- Navigation safety studies.
- River ship design.

- Waterway transport technical and
economic feasibility studies.

- Ports and terminals design.

Ensaios em campo

- Provas de mar de embarcações.
- Medições de forças e movimentos
de plataformas.
- Extensometria em propulsores e
em turbinas hidráulicas.
- Desempenho propulsivo de
embarcações marítimas e fluviais.

- Esforços e movimentos em
sistemas oceânicos fixos e
flutuantes.
Full Scale Measurements

- Measurements in ship sea trials.

- Measurement of platform forces
and movements.

- Extensometry in propellers and
hydraulic turbines.

- Propulsive performance of sea
and river ships.

- Forces and movements in fixed and
floating ocean systems.

TANQUE DE PROVAS
- Seção larga: 220 x 6,6 x 4,5 m
- Seção estreita: 60 x 3,7 x 2,0 m
- Velocidade máx. de ensaio: 7,0 m/s
- Comprimento de modelos: 2,0 a 6,0 m

TÚNEL DE CAVITAÇÃO
- Seção de teste: 0,5 m x 0,5 m
- Velocidade máx. de teste: 10 m/s
- Faixa de pressão: 0,25 a 1,50 atm
- Diâmetro típico de hélice: 200 mm
TOWING TANK

- Wide section: 220 x 6.6 x 4.5 m

- Narrow section: 60 x 3.7 x 2.0 m
- Maximum test velocity: 7.0 m/s
- Model length: 2.0 to 6,0 m

CAVITATION TUNNEL

- Test section: 0.5 m x 0.5 m

- Maximum test velocity: 10 m/s

- Pressure range: 0.25 to 1.50 atm

- Typical propeller diameter: 200 mm

www.ipt.br/centros_tecnologicos/CNAVAL
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Estruturas e equipamentos

Structures and equipment

O Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos - CINTEQ provê soluções tecnológicas
para o desenvolvimento e avaliação de desempenho e segurança de equipamentos (mecânicos,
elétricos e ópticos), estruturas e embalagens. Possui capacitação diferenciada em corrosão
e análise de falhas e atuação destacada em ensaios dinâmicos e estáticos de grandes
equipamentos.
The Center for Integrity of Structures and Equipment - CINTEQ provides technological solutions for the development
and performance and safety evaluation of equipment (mechanical, electrical and optical), structures and packaging
and cargo systems. It has a distinguished qualification in corrosion and failure analysis, and an outstanding service
performance in dynamic and static testing of large scale equipment.

Corrosão, tratamento de
superfície e análise de falhas
por corrosão
Pesquisa e desenvolvimento em
corrosão e proteção, envolvendo:
- Avaliação de desempenho de
revestimentos metálicos e
orgânicos - ensaios acelerados e
não acelerados de corrosão.
- Estudos de materiais metálicos
e orgânicos frente à corrosão
atmosférica, de estruturas
enterradas e em condições
emersa, imersa e na zona de
variação de maré - Estações de
corrosão atmosférica e uma
estação de corrosão flutuante
instalada em São Sebastião.
- Controle de corrosão interna
de dutos para transporte de
petróleo e seus derivados.
- Proteção catódica e inibidores de
corrosão.
- Apoio tecnológico para
indústrias de tratamento de

superfície: eletrodeposição e
fosfatização.
- Análise de falhas por corrosão.

Corrosion, surface treatment and
corrosion failure analysis
Research and development on corrosion
and protection, including:

- Evaluation of metallic and organic coating
performance – accelerated and nonaccelerated corrosion testing.

- Performance of metallic and organic

materials: in atmospheric corrosion; on
buried structures; on structures under

Packaging and cargo systems

emerged and immersed conditions

Development and performance

off-shore floating corrosion test site station

- Climatic and mechanical testing

and within the tidal variation zone –

Atmospheric corrosion test sites and one
installed in São Sebastião - SP.

- Internal corrosion control of pipelines

for transportation of petroleum and its
derivatives.

- Cathodic protection and corrosion
inhibitors.

- Technological consulting to surface

treatment plants: electrodeposition and
phosphatization.

- Corrosion failure analysis.

Embalagem e
acondicionamento
Desenvolvimento e avaliação de
desempenho de embalagens e
acondicionamento, envolvendo:
- Ensaios climáticos e mecânicos
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simulando o ambiente de
exposição das cargas na cadeia
logística, uso final e destinação
pós-uso.
- Testes de embalagens para
resíduos de serviço de saúde.
- Testes de embalagens para
produtos perigosos.
- Avaliação de sistemas de
acondicionamento.
- Controle da qualidade e
normalização.
evaluation of packaging and cargo
systems, including:

simulating the packaging exposure to the

environment within the logistic chain, final
use and post-use destination.

- Biohazard waste and medical products
transport package testing.

- Dangerous goods package testing.

- Shipping containers and cargo systems
evaluation.

- Quality control and standardization.

Equipamentos
mecânicos e estruturas

Pesquisa, desenvolvimento
e avaliação de desempenho
em laboratório e campo, com
modelamento e ensaios dinâmicos
e estáticos de equipamentos

e estruturas de grande porte,
envolvendo:
Exploração Petrolífera
- Estruturas Oceânicas (águas
profundas - linha d’água até
2500 m) incluindo umbilicais,
risers, ganchos KS, amarras R4,
tubos rígidos, cabos flexíveis,
molas para atuadores hidráulicos
e cabos de aço de plataformas
marítimas.
Transporte Metroferroviário
- Trem (dinâmica longitudinal),
vagão (análise modal), truque,
travessa, lateral de truque, engate,
haste de ligação, trilho, molas
clouth e chevron.
Transporte Rodoviário
- Veículo-porta-contêiner, eixos
auxiliares, dispositivo de fixação
de porta-contêiner, engate
automático, feixe de molas,
amortecedor.
- Análise de falhas de componentes.
Mechanical equipment and
structures

Research, development, modeling,

gauging and performance evaluation of
mechanical equipment and structures
in laboratory and real-time field

applications. The Center has a wide

array of testing equipment for static and

dynamic loading of large scale structures
and components. The technical expertise

also includes component failure analysis,
vibration and modal analysis, strain

gauging data acquisition and computer
modeling of components for industries
such as:

Petroleum Exploitation
- Offshore structures (deep water – waterline
up to 2500 m) including umbilical, risers,
KS type hooks, R4 type cables, anchorage
elements , rigid tubes, flexible cables,

springs for hydraulic actuators and steel
cables for offshore platforms.

Subway and railway Transportation

- Trains (longitudinal multi-body dynamics),
railway cars (modal analysis), bogie,

sleeper, coupling, connection rod, rail, cloth
and chevron type springs.

Highway Transportation

- Container transport chassis, container
holder device, auxiliary axles, off road
cabin, automatic coupling, leaf spring,
damper.

Equipamentos
elétricos e ópticos
Pesquisa, desenvolvimento e
avaliação de desempenho e
segurança de equipamentos
elétricos e ópticos, envolvendo:
- Análise e simulação de campos
eletromagnéticos, com
aplicabilidade em meio-ambiente
e saúde.
- Simulação e medição de
campos eletromagnéticos no
meio ambiente em alta e baixa
frequência.
- Segurança em equipamentos
elétricos e ópticos e em
equipamentos de proteção
individual (EPIs).
- Certificação de equipamentos
elétricos e ópticos.
- Medição de iluminância no
espectro visível, ultravioleta e
infravermelho.

- Conformidade de luminárias e
lâmpadas.
- Materiais e equipamentos de
sinalização e visualização.
- Desenvolvimento de aplicações
baseadas em visão computacional
e inteligência artificial.
- Desenvolvimento de aplicações
de identificação e de serviços
baseados em radiofrequência
(RFID).
Electrical and optical equipment

Research, development and performance
and safety evaluation of electrical and
optical equipment, including:

- Analysis, measurements and simulation
of electromagnetic fields related to

environment and human health in VLF, RF
and microwave frequency.

- Analysis, measurements and simulation of

electromagnetic interference in systems and
equipment and crosstalk in umbilical cables.

- Safety in electrical, optical and individual
protection equipment (IPE).

- Safety in medical device and

characterization of therapeutic
ultrasonic transducer.

- Illuminance measurement within the

visible spectrum, ultraviolet and infrared.

- Compliance to specifications of lamps
and light bulbs.

- Signaling and visual-enhancing materials
and equipment.

- Development of identification and service
applications based on radiofrequency
(RFID).

- Characterization of insulating and
conducting electrical materials.

www.ipt.br/centros_tecnologicos/CINTEQ
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Metrologia de fluidos
Fluid metrology

O Centro de Metrologia de Fluidos - CMF é o principal provedor de soluções tecnológicas
relacionadas à medição de vazão de fluidos no Brasil. Sua competência multidisciplinar e sua
capacitação laboratorial para executar atividades metrológicas em diferentes condições e faixas
de operação fornecem confiabilidade e qualidade para os setores industrial, de petróleo e gás,
água e saneamento ambiental. The Center for Fluid Metrology - CMF is the leading provider of services and
solutions related to fluid flow measurement in Brazil. It offers flow meters calibration and certification services;
performance tests of fans, pumps and compressors; wind tunnel tests on models of structures; onshore and
offshore inspections of oil and gas metering systems; technical assistance for gas and water distributors, besides a
variety of consulting and research projects related to fluid flow metrology.

Calibração de medidores de
vazão, volume e velocidade
de fluidos

Ensaios em bombas,
compressores, ventiladores
e sistemas

O CMF oferece serviços de
calibração e certificação de
medidores, testes de modelos e
componentes, além de treinamento
e capacitação em metrologia de
vazão de fluidos (líquido e gás).
Os laboratórios atendem aos
requisitos da NBR ISO/IEC 17025:
2005 e possuem a acreditação
da Cgeve/Inmetro, realizando
calibrações de medidores de gases
e de líquidos com certificação
reconhecida internacionalmente.

Atividade laboratorial e de campo
para ensaios especializados de
desempenho e eficiência energética
de máquinas de fluxo (bombas,
compressores e ventiladores)
e sistemas como torres de
resfriamento, sistemas de ar
comprimido e exaustão de gases.

Calibration of fluid flow, volume
and velocity meters

The Center for Fluid Metrology laboratories
operate high quality standards able to

perform metrological activities in broad

operating ranges and conditions, and which
constitute the most comprehensive set of
calibration and testing facilities for flow

meters and fluid velocity meters in Brazil. The
Center laboratories follow a quality system
that fully complies with the NBR ISO/IEC

17025 requirements for the competence of
testing and calibration laboratories and are
accredited by Inmetro, the Brazilian ILAC

member accreditation body, performing
gas and liquid meter calibrations with

internationally acknowledged certification.
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Performance testing of
pumps, compressors, ventilators
and systems

The Center for Fluid Metrology renders
laboratory and on-site services for

specialized performance testing of

pumps, compressors, ventilators, cooling
towers or heat exchangers used in
industrial applications.

produção, transporte, transferência
e distribuição dos produtos.
Desenvolvimento de soluções
integradas em:
- Medição de hidrocarbonetos,
incluindo suporte na especificação,
projeto, fabricação, instalação,
calibração e start-up de
sistemas de medição.
- Calibração em campo de medidores,
sensores e transmissores de
parâmetros de processo.
- Inspeção de computadores de
vazão e corretores eletrônicos
de volume.
- Avaliação de incertezas de medição
segundo as diretrizes do GUM e da
NBR ISO 5168.
Inspection, calibration and
certification of oil and gas
measurement systems

Inspeção, certificação e
P&D&I em sistemas de
medição de óleo e gás

In Brazil, oil and gas industry must

Para apoiar a indústria do óleo e
gás no atendimento aos requisitos
metrológicos da ANP/Inmetro, o
IPT presta serviços de inspeção
on-shore e off-shore, visando à
certificação completa de sistemas de
medição de óleo e gás natural, nas
suas condições reais de operação e
garantindo a exatidão das medições
em todas as etapas do processo de

regulations. IPT provides onshore and

comply with the metrological

requirements of ANP/Inmetro legal
offshore inspection and calibration
services to provide a complete

certification of oil and natural gas

measurement systems in their real

operating conditions. That ensures

measurement accuracy and reliability
in all hydrocarbon production,

transportation, custody transfer and
distribution process.

Development of integrated solutions in:
- Hydrocarbon measurement, including
support in specification, design,

manufacturing, installation, calibration and
start-up of measurement systems.

- On-site calibration of meters, sensors and
process parameter transmitters.

- Inspection of flow computers and
electronic volume correctors.

- Assessment of measurement uncertainties
according to the ISO/GUM and NBR ISO
5168 guidelines.

Engenharia do vento
- Ensaios em Túnel de Vento para a
determinação da ação do vento sobre
estruturas de construção civil, como
edifícios, pontes, torres, coberturas,
chaminés, treliças, cabos e outros.
- Medição de turbulência em
helideques de plataformas oceânicas.
- Mapeamento de elevação de
temperatura de plumas e
caracterização de processos de
dispersão de contaminantes.
Wind engineering

- Determination of the effects of wind

loads on building structures, such as civil
constructions, bridges, towers, roofs,
chimneys, trellises, cables and more.

- Measurement of turbulence in helidecks of
offshore platforms.

- Mapping temperature rise of plumes

and characterization of contaminants
dispersion processes.

Apoio tecnológico e soluções
integradas para os setores
produtivos e de serviços
- Prestação de serviços de ensaio e
medição em campo para a indústria.

- Desenvolvimento e fornecimento
de equipamentos especiais,
sistemas de calibração e projetos
de modernização do parque de
medidores de processos e de
transferência de custódia de matériasprimas, insumos e produtos.

Solutions that provide reliable and
accurate data for development of:

- Mass balances, efficiency analysis and loss
estimations in water treatment plants.

- Measurement of industrial effluent

and wastewater from treatment plants
commissioning and metrological
evaluation services.

Technological support and
integrated solutions for the
industry

- Software for mobile flow measurement

- Provision of on-site testing, calibration and

Engenharia estatística e
modelagem matemática
de processos para:

measurement services.

- Project and development of special

equipment and calibration systems.

- Technical support for industries on

modernization projects for the set of

meters applied on process and custody
transfer operations.

Serviços tecnológicos em
metrologia de fluidos para as
concessionárias de água e gás
Soluções tecnológicas que
proporcionam confiabilidade e
qualidade em saneamento:
- Balanços hídricos, análise da produção
de água e estimativas de perdas em
estações de tratamento de água.
- Projetos e serviços de
comissionamento e avaliação
metrológica de sistemas de medição
de efluentes industriais e de estações
de tratamento de esgotos.
- Softwares para sistemas móveis de
medição e monitoração de vazão que
avaliam tecnicamente a operação
desses sistemas.
Technological services on fluid
metrology for water and gas
distribution companies

and online monitoring systems.

- Suporte às concessionárias
de água e gás, determinando
parâmetros de gestão metrológica
de parques de medidores e de
perdas físicas e comerciais no
sistema de distribuição.
- Procedimentos operacionais para
detecção de irregularidades no
consumo.
- Critérios técnicos e operacionais
para a gestão de redes, ramais,
tubulações e medidores.
Statistical engineering and
mathematical modeling of
process parameters for supporting
water and gas distributors in:

- Determining metrological parameters for the
management of their population of meters.

- Developing operational procedures
for identification of irregularities in

consumption or physical and commercial
losses in the distribution system.

- Defining technical and operational criteria
for the management of pipeline network

in terms of transportation and distribution
capacity.

www.ipt.br/centros_tecnologicos/CMF
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Metrologia em química
Metrology in chemistry

O Centro de Metrologia em Química - CMQ provê soluções tecnológicas para o controle e
melhoria da qualidade de produtos e serviços. Excelência analítica e metrológica na área química,
aliada a sua atuação multidisciplinar, gera retorno tecnológico, agrega valor a produtos e serviços
e produz resultados confiáveis, de acordo com requisitos mundialmente reconhecidos.
The Center for Metrology in Chemistry – CMQ provides technological solutions for the control and improvement of
products and services quality. Analytical and metrological excellence in the
chemistry field, allied to a multidisciplinary activity, results in technological
return, adding value to products and services and producing reliable results,
according to worldwide recognized requirements.

Caracterização química e
física de materiais e produtos
Análises Químicas Especializadas
- Distinção química e física
de materiais e resíduos,
determinação da composição
de gases, diagnóstico e controle
de qualidade em processos
industriais.
- Realização de análises químicas
em matrizes complexas.
- Laudos e pareceres para
atendimento a especificações,
classificação tributária de
produtos, entre outros.
Meio Ambiente, Segurança, Saúde e
Higiene Ocupacional
- Análises químicas para detecção
e quantificação de contaminantes
em meio sólido, líquido e gasoso,
possibilitando a quantificação de
traços.
- Consultoria no campo da higiene
ocupacional com atuação no
estudo da formação de Grupos
Homogêneos de Exposição (GHEs)
de acordo com o ambiente de
trabalho.
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- Capacitação para o
monitoramento de diversos
agentes químicos, dentre eles:
_ Hidrocarbonetos Aromáticos
Polinucleares (PAHs), benzeno,
tolueno, xilenos, sílica cristalina
(quartzo alfa, tridimita e
cristobalita), fumos metálicos,
compostos orgânicos voláteis e
semi-voláteis.
Comércio exterior
Análises químicas para a
adequação de produtos e materiais
à regulamentações específicas
do mercado internacional e
classificações alfandegárias:
- Diretiva RoHS – Restrição da União
Européia ao uso de substâncias
nocivas em equipamentos eletroeletrônicos.
- Barreiras técnicas para exportação
(calçados, produtos têxteis etc).
- Classificação alfandegária e apoio
a peritagem de produtos de
importação.
Chemical and physical
characterization of materials
and products
Specialized Chemical Analyses
- Chemical and physical distinction of

materials and waste, determination of gas
composition, and quality diagnosis and
control in industrial processes.

- Performance of chemical analyses in
complex matrixes.

- Reports and opinions for compliance with
specifications, product tax classification,
among others.

Environment, Safety, Health and
Occupational Hygiene

- Chemical analyses for the detection and
quantification of contaminants in solid,

liquid and gaseous environments, allowing
the quantification of traces.

- Consultancy in the field of occupational
hygiene for the study of Homogeneous
Exposure Groups (HEGs) according to
environment work.

- Qualification for the monitoring of various
chemical agents, such as:

_ Polynuclear Aromatic Hydrocarbons
(PAHs), benzene, toluene, xylenes,

crystalline silica (alpha quartz, tridymite
and cristobalite), metallic smokes,
volatile and semi-volatile organic
compounds.

Foreign trade

Chemical analyses for the adjustment
of products and materials to specific

foreign trade regulations and customs
classifications:

- European Union RoHS Directive

(Restriction to the use of Certain

Hazardous Substances) in electrical and
electronic equipment.

- Technical barriers for exports (shoes,
textile products, among others).

- Customs classification and support to

expert examination of import products.

Caracterização de
combustíveis e lubrificantes
Caracterização química e
físico-química de combustíveis
convencionais, biocombustíveis,
lubrificantes e aditivos, além da
elaboração de relatórios, laudos e
pareceres técnicos.
- Laboratório conveniado à ANP,
(Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis)
para avaliação da qualidade dos
combustíveis comercializados
(gasolina, óleo diesel e álcool
hidratado).
- Coordenação de programa
interlaboratorial para ensaios em
lubrificantes.
- Desenvolvimento de novas
metodologias para análise de
biocombustíveis.
Characterization of fuels and
lubricants
Chemical and physical-chemical

Produtos metrológicos
Materiais de referência
- Desenvolvimento e produção
de Materiais de Referência
Certificados.
- Único produtor sistemático
de materiais de referência
certificados no Brasil.
- Fornecimento de materiais para
todo o Brasil e mais de 15 países
(Estados Unidos, Inglaterra,
França, Alemanha, Coréia do Sul,
África do Sul, entre outros).
- Mais de 130 tipos de materiais
de referência disponíveis
com composições químicas e
propriedades físico-químicas
certificadas.
- Desenvolvimento de novos
materiais de acordo com a
necessidade do cliente.
- Principais segmentos atendidos:
_ Metalurgia e Siderurgia,
Química, Petróleo e Derivados
(combustíveis, lubrificantes,
etc), Indústria de Álcool.
Metrological products

characterization of conventional fuels,

Reference materials

and technical opinions.

- Single systematic producer of certified

biofuels, lubricants and additives, in

addition to the preparation of reports

- Laboratory associated to ANP (National
Agency of Petroleum, Natural Gas and
Biofuels) to evaluate the quality of

commercialized fuels (gasoline, diesel and
hydrated alcohol).

- Coordination of the multi-laboratorial
lubricant testing program

- Development of new methodologies for
biofuel analysis.

- Development and Production of Certified
Reference Materials.

reference materials in Brazil.

- More than 130 types of reference materials
with certified chemical compositions and

physical-chemical properties are available.

- Development of new materials.
- Main industries served:

_ Metallurgical and Steel industry,

Chemical, Metals in lubricant oils,

Gasoline, Diesel, Biodiesel, Aviation

Hydrated Ethylic Fuel Alcohol,
Anhydrous alcohol, Food.

- Supply of materials throughout Brazil

and for more than 15 countries (United

States, England, France, Germany, South
Korea, South Africa, among others).

Programas de proficiência

- Avaliação de desempenho de
laboratórios, conforme NBR ISO
Guia 43, como forma de apoiar
e acelerar o aprimoramento da
qualidade das medições dos
participantes.
- Utilização de materiais de
referência certificados e análise
estatística dos resultados.
- Estão disponíveis 10 programas
de proficiência.
- Principais segmentos atendidos:
_ Metalurgia e Siderurgia,
Indústria Automotiva, Petróleo
e Derivados, (combustíveis,
lubrificantes etc).
Proficiency programs

- Evaluation of laboratory performance,
according to NBR ISO Guide 43, as a

way of supporting and accelerating the

improvement of participants’ measurement
quality.

- Use of certified reference materials and
statistic results analysis.

- There are 10 proficiency programs
available.

- Main industries served:

_ Metallurgical and Steel industry,

Automotive industry, Petroleum and
Derivatives (fuels, lubricants etc).

Fuel, Anhydrous Ethylic Fuel, Alcohol,

www.ipt.br/centros_tecnologicos/CMF
13

Metrologia mecânica e elétrica
Mechanical and electrical metrology

O Centro de Metrologia Mecânica e Elétrica - CME provê serviços de calibração de padrões e
instrumentos de medição, oferecendo rastreabilidade ao setor produtivo. Medições confiáveis,
técnicos especializados e com vasta experiência, laboratórios com moderna infraestrutura,
padrões e equipamentos de última geração e um atendimento personalizado asseguram a
excelência das atividades praticadas nas áreas mecânica, elétrica e de telecomunicações.
The Center for Mechanical and Electrical Metrology – CME provides calibration services of measurement standards and
instruments, offering traceability to the productive sector. Reliable measurements, specialized and experienced technicians,
modern infrastructure laboratories, standards and state-of-the-art equipment, and a customized service assure the
excellence of calibration services in the fields of mechanics, electricity and telecommunications.

Calibração de padrões e
instrumentos de medição
mecânica
- Massa - peso padrão classe M1
a E2 (até 100 kg) e balança (até
100.000 kg).
- Força - células de carga (tração
até 2 MN e compressão até 3 MN),
máquinas de ensaio de materiais
(até 2,5 MN) e tensiômetros (até
0,5 kN m).
- Torque - calibradores de torque e
torquímetros (até 1.500 N m).
- Dureza - máquinas, blocos
padrão e penetradores de dureza
nos métodos Rockwell, Brinell e
Vickers; durômetros Shore.
- Dimensional - blocos padrão de
comprimento (até 100 mm), padrão
escalonado (até 600 mm), haste
padrão (até 3.000 mm), máquinas
de medição por coordenadas
(até 5.000 mm), máquinas de
medição linear (até 15.000 mm),
desempenos, projetores de perfil,
instrumentos básicos de medição,
paquímetros (até 2.000 mm),

micrômetros (até 1.000 mm externo, até 1.500 mm - interno),
relógios comparadores, réguas (até
2.000 mm), trenas (até 100 m),
padrões angulares, medições de
rugosidade e erro de forma.
- Pressão - balanças de pressão
(até 100 MPa), manômetros de
coluna líquida, manômetros
tipo Bourdon (até 200 MPa),
vacuômetros.
- Temperatura - termômetros de
líquido em vidro (de -80˚ C até
420˚ C), termopares (de -80˚ C até
1.600˚ C) e termorresistores (de
-80˚ C até 850˚ C), fornos e estufas.

micrometers (up to 1,000 mm - external,
up to 1,500 mm - internal), dial gauges,
graduated steel rulers (up to 2,000

mm), measuring tapes (100 m), angular

standards, roughness measurements and
form errors.

- Pressure – pressure balances (up to

100 MPa), liquid column manometers,
manometers (up to 200 MPa),
vacuummeters.

- Temperature – Liquid-in-glass

thermometers (from -80˚ C to 420˚ C),

thermocouples (from -80˚ C to 1.600˚ C)

and resistance thermometers (from -80˚ C

to 850˚ C), furnaces and climatic chambers.

Mechanics

Elétrica e Telecomunicações

- Mass – Weights of M1 and E2 classes (up

- Telecomunicações - analisadores
de PDH/SDH com taxas de
transmissão e recepção de 2,
8, 34 e 139 Mbps, STM1, STM4
e STM16; analisadores de
comunicação digital e medidores
de potência óptica (de -110 dBm
até + 13 dBm) e atenuadores
(de -60 dB até 0 dB) para
comprimentos de onda de 850,
1.310, 1.550 nm.
- Rádio Freqüência (RF) geradores e analisadores de RF
com impedância de 50 Ω até
600 Ω e nível absoluto de -130
dBm até +30 dBm, medidores
de potência, contadores de
freqüência de microondas e

to 100 kg) and scales (up to 100,000 kg).

- Force – load cells (tension up to 2 MN

and compression up to 3 MN), material
testing machines (up to 2.5 MN) and
tensiometers (up to 0.5 kN m).

- Torque – static torque standards and
measuring devices (1,500 N m).

- Hardness – hardness testing machines,

hardness reference blocks and indenters
for the Rockwell, Brinell and Vickers
scales; Shore hardness.

- Dimensional – gage blocks (up to 100 mm),
step gages (up to 600 mm), micrometer

standards (up to 3,000 mm), coordinate

measuring machines (5,000 mm), universal
measuring machines (up to 15,000 mm),
profile projectors, basic measurement
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instruments, calipers (up to 2,000 mm),

analisadores de espectro.
- Eletromédicos - analisadores
de segurança, analisadores de
desfibriladores, analisadores de
bisturi elétrico, simuladores de
ECG e simuladores de paciente.
- Eletricidade - multímetros até 8½
dígitos, calibradores multifunção
até 7½ dígitos, medidas de
corrente até 2.000 A, medidas de
resistência até 1T Ω , medidas de
potência até 50 kW e medidas de
alta tensão até 100 kV.
- Eletromagnetismo - gaussímetros
e teslameters até 2,5 T.
- Tempo & Freqüência - medidores
e geradores de freqüência de 0,1
Hz até 20 GHz, e medidores e
geradores de intervalo de tempo
de 80 ps até 86.400 s.
Electricity and Telecommunications
- Telecommunications - PDH/SDH analyzers

with transmission and reception rates of 2, 8,
34,139 Mbps and STM1, STM4 and STM16;

digital communication analyzers and optical
power measurers (from -110 dBm to +13

dBm) and attenuators (from -60 dB to 0 dB)
for wave lengths of 850, 1,310, 1,550 nm.

- Radiofrequency (RF) – RF generators and

analyzers with impedance ranging from 50 Ω
to 600 Ω and absolute level from 130 dBm
to 30 dBm, power measurers, microwave
counters and spectrum analyzers.

- Electromedical devices – safety analyzers,

defribillator analyzers, cautery knife analyzers,
ECG simulators and patient simulators.

- Electricity – multimeters up to 8½ digits,

high voltage measurements up to 100 kV.

- Electromagnetism - gaussmeters and
teslameters up to 2,5 T.

- Time & frequency – frequency measurers
and generators ranging from 0,1 Hz to

20 GHz, and time interval measurers and

generators ranging from 80 ps to 86,400 s.

Desenvolvimento de soluções
tecnológicas e padrões em
metrologia
- Elaboração de procedimentos e
metodologias de calibração e medição.
- Emissão de certificados com
declaração de conformidade.
- Validação do certificado e
gerenciamento do plano de calibração
de instrumentos de medição.
- Calibração em campo.
- Consultoria e treinamento em
metrologia e qualidade.
- Pesagem de grandes peças (até 200 t).
- Desenvolvimento de padrão absoluto
de indução magnética para calibração
de gaussímetros e teslameters.
- Calibração de células de carga até 2 MN
à tração, pelo método da pirâmide
(build-up).
- Desenvolvimento de corpos de
prova padrão de impacto para
calibração indireta de máquina de
impacto Charpy .
- Reparo e ajuste em instrumentos
elétricos e de telecomunicações.
Development of technological
solutions and standards in
metrology

multifunction calibrators up to 7½ digits,

- Elaboration of calibration and

power measurements up to 50 kW, and

- Issuing of compliance statement certificates.

current measurements up to 2.000 A,
resistance measurements up to 1T Ω,

measurement procedures and
methodologies.

- Validation and management of

measurement instruments calibration
validity in telecommunications.

- In situ calibration.

- Advisory and training in metrology
and quality.

- Big masses weighing (up to 200 t).

- Development of magnetic induction

absolute standard for gaussmeters and
teslameters calibration.

- Calibration of load cells up to 2 MN, under

tension, by the pyramid (build-up) method.

- Development of standard impact test

specimens for indirect calibration of the
Charpy impact machine.

- Repair and adjustment of electric and
telecommunication instruments.

O Centro de Metrologia
Mecânica e Elétrica conta
ainda com:
-Capacidade de medição diferenciada:
amplas faixas e baixas incertezas
-Rastreabilidade a instituições de
metrologia nacionais (Inmetro
e Observatório Nacional) e
internacionais (NIST, PTB e NPL).
- Laboratórios pertencentes à Rede
Brasileira de Calibração (RBC) e
com certificação NBR ISO 9001.
The Mechanic and Electric
Metrology Center also features:
- Distinguished measurement capacity:

large ranges and reduced uncertainties.

- Traceability to national (Inmetro and

National Observatory) and international
(NIST, PTB and NPL) institutions.

- Laboratories belonging to the Brazilian

Calibration Network (RBC) and with NBR
ISO 9001 certification.

www.ipt.br/centros_tecnologicos/CME
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Obras de infraestrutura

Infrastructure construction

O Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura – CT-OBRAS provê soluções tecnológicas nas
áreas de materiais de construção civil, geotecnia, vias terrestres, estruturas e recursos minerais.
Equipes multidisciplinares atuam de maneira integrada, respondendo com
credibilidade aos novos desafios das obras de infraestrutura.
The Center for Infrastructure Construction Technology - CT-OBRAS provides technological solutions applied to
construction materials, geotechnics, landways, structures and mineral resources. Multidisciplinary teams work in an
integrated manner, giving reliable responses to the new challenges of infrastructure works.

Tecnologia, caracterização e
qualificação de solos e rochas
- Investigações geológico-geotécnicas.
- Sísmica e vibração em solo.
- Geotecnia ambiental.
Technology, characterization and
qualification of soils and rocks
- Geological and geotechnical investigation.
- Seismic and vibration in soil.
- Environmental geotechnics.

- Soil and rock mechanics laboratories.

Estudos em modelos físicos
reduzidos e protótipos de
fundações, poços, dutos
offshore e estruturas
- Tecnologias para águas profundas.
- Transporte por dutos - furos
direcionais.

Studies in reduced physical models
and prototypes of foundations,
wells, offshore ducts and structures
- Deepwater technologies.

- Transport by ducts – horizontal
directional drilling.
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- Soil-duct interaction in offshore
environment.

Tecnologia de fundações,
escavações, estruturas e
obras de arte, pavimentos,
túneis, dutos, obras de
saneamento e barragens
- Manutenção, ampliação e
modernização de infraestrutura
rodoviária, ferroviária,
aeroviária, metroviária e
estradas vicinais
- Apoio tecnológico às obras de:
_ túneis.
_ barragens.
_ pavimentos.
_ impermeabilização.
_ fundações e contenções.
_ taludes e aterros sobre solos
moles.
_ hidráulica, saneamento básico
e drenagem.

_ escavações de grandes
profundidades.
- Desenvolvimento de
instrumentação para obras.
- Análise estrutural e avaliação
de segurança e de vibrações em
estruturas de pontes, viadutos e
edificações.
- Restauro de monumentos
históricos.

Technology of foundations,
excavations, structures, pavements,
tunnels, ducts, sanitation works
and dams
- Maintenance, expansion and

modernization of highway, railway, airway,
subway and local road infrastructure

- Technological support to projects and
construction of:
_ tunnels.
_ dams.

_ pavements.

_ waterproofing.
_ foundations.

_ slopes and earth fills on soft soils.

_ hydraulics, basic sanitation and drainage.
_ deep excavations.

- Geotechnical instrumentation.

- Structural static and dynamic test and

analysis of civil engineering structures
(bridges, buildings, railway elements).

- Restoration of historic monuments.

Aplicação de resíduos e
subprodutos industriais na
construção civil
Desenvolvimento tecnológico para:
- Aproveitamento de resíduos de
construção e demolição – RCD
- Aproveitamento de subprodutos
industriais.
- Aproveitamento de subprodutos
da mineração.
Application of industrial waste and
by-products in civil construction
Technological development for:

- Use of construction and demolition
waste (CDW).

- Use of industrial by-products.
- Use of mining by-products

Tecnologia, caracterização
e qualificação de sistemas
impermeabilizantes e
materiais da construção civil
- Desenvolvimento tecnológico em:
_ materiais de impermeabilização.
_ concreto, argamassa e
aglomerante.
_ materiais asfálticos e
alternativos para pavimentação.
- Inovação em materiais na
construção civil.
- Produção de areia normal.
Technology, characterization and
qualification of waterproofing
systems and civil construction
materials
- Technological development in:
_ waterproofing materials.

_ concrete, mortar and binder.

_ asphalt and alternative materials

for paving.

- Innovation in civil construction materials.
- Standard sand production.

Suporte tecnológico a cadeia
produtiva da mineração e da
cerâmica
- Desenvolvimento e substituição de
materiais na indústria cerâmica.

- Elaboração de Planos Diretores Municipais
de mineração.

- Pesquisa mineral e tecnologia de lavra.
- Apoio às empresas estaduais do setor

mineral no desenvolvimento econômico
regional.

- Rochas ornamentais e agregados

- Apoio aos programas de exportação de
rochas ornamentais.

Technological support to the
mining and industrial minerals
production chain
- Development and replacement of
materials in the ceramics industry.

- Elaboration of Municipal Mining
Master Plans.

- Mineral research and mining technology
and mineral plan.

- Support to state companies of the

mineral industry in the regional economic
development.

- Ornamental rocks and aggregates

- Support to ornamental rocks export
programs.

www.ipt.br/centros_tecnologicos/CTOBRAS
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Processos e produtos
Processes and products

O Centro de Tecnologia de Processos e Produtos - CTPP provê soluções tecnológicas nas áreas de
química, biotecnologia, metalurgia e materiais, com ênfase na inovação de produtos e processos.
The Center for Processes and Products Technology – CTPP provides technological solutions in the fields of chemistry,
biotechnology, metallurgy and materials, with focus on products and processes innovation.

Processos e produtos
químicos
Soluções direcionadas aos
segmentos do setor químico,
indústria petroquímica e
indústrias de química fina,
agroindústria, saúde e meio
ambiente:
- Melhoria e desenvolvimento de
processos envolvendo reações
químicas, operações de mistura
e separação.
- Fluidos complexos (emulsões,
suspensões, etc).
- Desenvolvimento de novos
polímeros e resinas.
- Modelagem matemática de
sistemas agitados.
- Microfluídica em processos
químicos (microreatores e
micromisturadores).
Chemical processes and products
Solutions for the chemical,

petrochemical, agribusiness and fine

chemical industries, including health
and environment:

- Improvement and development of

processes involving chemical reactions,
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mixing and separation operations.

- Complex fluids (emulsions, suspensions etc).
- Development of new polymers and resins.
- Mathematic modeling of stirred
multiphase systems.

- Microfluidics in chemical processes
(microreactors and micromixers).

Tecnologia de partículas
Atuação especializada em
processos e operações envolvendo
sólidos particulados:
- Suporte ao estágio de síntese de
partículas, através de técnicas
de cristalização e precipitação
industriais, microencapsulação
e spray drying.
- Serviços técnicos especializados
relacionados ao controle de
atividade química, velocidade de
dissolução, manuseio e mistura
em fórmula.
Particle technology

Expertise in processes and operations
involving particulate solids:

- Particle synthesis by crystallization and

chemical precipitation, microencapsulation
and spray drying techniques.

- Specialized technical services related
to the control of chemical activity,

dissolution speed, handling and mixture in
formulations.

Processos biotecnológicos
Desenvolvimento de processos e
produtos com células microbianas,
animais ou enzimas, desde a fase
microbiológica até o escalonamento
da planta.
- Estudo de bioprocessos.
- Projeto de biorreatores.
- Produção de lotes experimentais
de bioprodutos.
- Avaliação e implantação de
banco de cepas microbianas.
- Avaliação microbiológica de
materiais e produtos.
Biotechnological processes

Development of processes and products
with microbial cells, animal cells or

enzymes, starting from the microbiological
step up to the scale-up of the plant:
- Bioprocess study.

- Bioreactor project.

- Production of experimental
bioproducts lots.

- Evaluation and implementation of
microbial strains collections.

- Microbiological evaluation of materials
and products.

Processos e produtos
metalúrgicos e cerâmicos
Soluções tecnológicas voltadas
à cadeia produtiva dos setores
primários e de transformação, das
matérias primas até os produtos
transformados:
- Siderurgia, fundição, conformação
mecânica e pós metálicos e
cerâmicos.
- Processamento, aplicação e
desempenho de materiais: ligas
de alumínio, ferros fundidos,
materiais elétricos e magnéticos,
cerâmicas estruturais.
- Regeneração e aproveitamento de
resíduos na indústria metalúrgica:
siderurgia, fundição e alumínio.

Metallurgical and ceramic processes
and products
Technological solutions addressing

the production chain of primary and
transformation sectors, from raw

material to transformed products:
- Steel industry, foundry, mechanical

working, metallic and ceramic powders.

- Processing, application and performance
of materials: aluminum alloys, cast.

iron, electrical and magnetic materials,
engineering ceramics wear resistant
materials.

- Regeneration and use of waste in the
metallurgical industry: steel industry,
foundry and aluminum.

Tecnologia de plásticos,
borrachas e compósitos
Suporte tecnológico às indústrias
transformadoras de materiais,
através de:
- Caracterização e avaliação de
produtos por análises e ensaios
normalizados em plásticos,
borrachas, materiais expandidos,
compósitos e adesivos.
- Desenvolvimento de métodos

analíticos não normalizados.
- Suporte tecnológico às micro e
pequenas empresas (Laboratórios
Móveis).
- Desenvolvimento de formulações
de borrachas, plásticos e
compósitos.
- Análise de falha em material
polimérico.
Plastic, rubber and composite
technologies
Technological support to material
transforming industries, through:
- Characterization and evaluation of

products through standard tests in plastics,
rubbers, expanded materials, composites
and adhesives.

- Development of analytical methods.

- Mobile Laboratories for technological

support to micro and small companies.

- Development of rubber, plastic and
composite formulations.

www.ipt.br/centros_tecnologicos/CTPP
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Recursos florestais

Forest resource

O Centro de Tecnologia de Recursos Florestais – CT-FLORESTA provê soluções tecnológicas para
a cadeia produtiva da madeira, com vistas à sua sustentabilidade. Experiência, credibilidade e
multidisciplinaridade fornecem excelência no aproveitamento da madeira e seus subprodutos.
The Center for Forest Resource Technology – CT-FLORESTA provides technological solutions for the wood
production chain, aiming to its sustainability. Experience, credibility and multidisciplinarity provide excellence in the
use of wood and wood-based products.

forest management plans and forest

valuation, also as instruments for the
analysis of Environmental Expertise
Reports.

- Planning and dimensioning of forest
exploitation operations including:

production of added value materials,

wood for civil construction, fibers and
wood for energy.

- Projects of carbon fixation by forests

Florestas e cadeia produtiva
da madeira - tecnologias
sustentáveis
- Adequação de produtos aos
princípios de sustentabilidade
ambiental.
- Análise da viabilidade ambiental
de empreendimentos.
- Planejamento e execução de
projetos de restauração de áreas
degradadas, promovendo o uso
de tecnologias de menor impacto
ambiental.
- Desenvolvimento de soluções
técnicas para execução de Planos
de Manejo Florestal e Valoração
de Florestas, inclusive como
instrumentos para a análise de
Laudos Periciais Ambientais.
- Planejamento e dimensionamento
de exploração florestal,
abrangendo: produção de
materiais de alto valor, madeiras
destinadas à construção civil,
fibras e insumos energéticos.
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- Projetos de sequestro de carbono
por florestas e uso racional da
madeira, para mitigação do
aquecimento global.
Forests and the wood production
chain – sustainable technologies
- Adjustment of products to principles of
environmental sustainability.

- Environmental feasibility analysis of
ventures.

- Planning and implementation of

restoration projects of degraded areas,

with technologies of low impact on the
environment.

- Development of technical solutions for

and of rational wood utilization, for
global warming mitigation.

Controle da biodeterioração
de materiais e árvores
(fungos e cupins)
- Diagnósticos e soluções técnicas
de controle de insetos e fungos
xilófagos em edificações,
incluindo patrimônio histórico e
acervos móveis.
- Desenvolvimento de programas
de gestão do controle de cupins
em áreas municipais.
- Avaliação do comprometimento
de estruturas de madeira com
problemas de biodeterioração e
riscos de sinistro.
- Métodos de diagnóstico e
desenvolvimento de ferramentas
para gestão da arborização
urbana, parques e áreas verdes, a
partir da utilização de princípios
de biomecânica na análise de
risco de queda de árvores.

in buildings, including historic sites and

painéis, madeira serrada,
dormentes e postes tratados.
- Atendimento tecnológico in loco
às micro e pequenas empresas
do ramo de madeira e móveis
(Laboratórios Móveis - PRUMO).

- Atuação especial no apoio à
qualidade e sistemas de controle
de produtos para o setor público.
- Certificação ISO 9001:2000 e
ensaios acreditados no Inmetro e
Remesp.

Wood and wood-based products

Paper and pulp

for the control of termites in urban areas.

Development, adjustment and quality

Specialized testing and services in three

failure.

- Elaboration or interpretation of

- Paper users and converters.

Control of tree and materials
biodeterioration (by fungi and
termites)
- Diagnoses and technical solutions for

the control of insects and decaying fungi
collections.

- Development of management programs
- Evaluation of wood structures affected
by biodeterioration and under risk of

- Methods of diagnosis and development
of managerial tools for urban

control of woodbased products.
Technological consultancy in:

normative texts, including bidding
processes.

arboriculture, parks and green areas, by

- Characterization testing of native and

Madeira e produtos derivados

- Testing of prototypes and product lots,

using biomechanical principles on the
analysis of hazardous trees.

Desenvolvimento, adequação e
controle da qualidade de produtos
à base de madeira.
Consultoria tecnológica em:
- Elaboração ou interpretação de
textos normativos, incluindo
processos licitatórios.
- Ensaios de caracterização de
madeiras nativas e reflorestadas análise de processos de produção.
- Realização de ensaios em
protótipos e em lotes de
produto, incluindo inspeções de
recebimento.
- Larga experiência em: móveis,

reforestation woods.

- Analysis of production processes.
including receiving inspections.

- Broad experience on furniture, panels,

sawnwood, treated railway sleepers and
poles.

market segments:

- Paper and pulp manufacturers.

- Manufacturers of equipment and inputs
for the paper and pulp industry.

- Support to product quality and control
systems for the government.

- ISO 9001:2000 certification and testing

accredited by Inmetro (National Metrology

Institute) and Remesp (State of São Paulo
Metrology Network).

- In loco technological assistance to micro

and small size companies of the wood and
furniture industry (Mobile Laboratories PRUMO).

Papel e celulose
Ensaios e serviços especializados
em três segmentos:
- Fabricantes de papel e celulose.
- Usuários e convertedores de papel.
- Fabricantes de insumos e
equipamentos para papel e celulose.

www.ipt.br/centros_tecnologicos/CTFLORESTA
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Tecnologias ambientais e energéticas

Environmental and energetic technologies

O Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas - CETAE provê soluções tecnológicas
coerentes com os conceitos de sustentabilidade e eficiência energética. Equipes
multidisciplinares, capacitação laboratorial diferenciada e participação na definição de políticas
públicas fornecem excelência na gestão ambiental e energética. The Center for Environmental and
Energetic Technologies – CETAE provides technological solutions consistent with energetic sustainability and
efficiency concepts. Multidisciplinary teams, high laboratorial qualification and participation in public policy definition
provide excellence in environmental and energetic management.

Otimização energética,
emissões atmosféricas,
combustão, gaseificação e
biomassa
- Capacitação para o
desenvolvimento de melhores
técnicas de aproveitamento
e utilização de recursos
energéticos.
- Ensaios, desenvolvimento
e inovação em combustão
industrial (destaque para
a diminuição de poluentes
atmosféricos), gaseificação,
refrigeração, otimização
energética e utilização de
biomassa como energético.

Energetic saving, atmospheric
emissions, combustion, gasification
and biomass
- Qualification for the development of
methods to improve efficiency over

energetic resources use.

- Qualification for the development of better
energetic resources exploitation and use
techniques.

- Testing, development and innovation

in industrial combustion (emphasis on

reduction of air pollutants), gasification,
refrigeration, energetic optimization.

- Biomass as energy source.

Combustíveis, motores de
combustão e sistemas de
propulsão para veículos
Ensaios, avaliações, pesquisa
e inovação em combustíveis,
lubrificantes, motores de
combustão e sistemas de propulsão
para veículos Destacam-se os
estudos e ensaios para adequação
do uso de combustíveis alternativos
em veículos automotores.
Fuels, combustion engines and
powertrains
- Testing, evaluation, research and

innovation in fuels, lubricants, combustion
engines and powertrains.

- Studies and testing to make alternative

fuels appropriate to automotive vehicles
are highlighted.

Caracterização e remediação
de áreas contaminadas Tecnologias em resíduos
industriais
- Prospecção de mercado para
valoração de resíduos sólidos,
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tecnologias para reutilização
e reciclagem.
- Otimização de processos
de tratamento de resíduos
industriais.
- Gerenciamento de
resíduos sólidos.
- Diagnóstico de áreas
contaminadas e avaliação
de desempenho de projetos
de remediação, integrando
competências em:
_ Investigações geológicogeotécnicas, geofísicas e
hidrogeológicas.
_ Monitoramento de águas e
plumas de contaminação.
_ Acompanhamento da eficácia
de remediação.
_ Atestado de reabilitação da área.
_ Análises de risco.
_ Análises químicas.
_ Suporte à decisão na escolha
e implantação de alternativas
de remediação.
Industrial waste technologies &
Characterization and remediation
of contaminated areas
- Waste management for environmental

protection and quality: reuse, recycling,
treatment, disposal.

- Diagnosis of contaminated areas and
evaluation of remediation projects

performance, integrating know-how in:

_ Geological-geotechnical, geophysical and
hydrogeological investigations.

_ Contamination plumes and water
monitoring.

_ Remediation efficacy follow-up.
_ Area rehabilitation certificate.
_ Risk assessment.

_ Chemical analysis.

_ Support in the decision-making process
for the selection and implementation of
remediation alternatives.

Diagnóstico e planejamento
integrado de recursos hídricos
- Orientações técnicas para o
gerenciamento integrado da
qualidade e quantidade das águas
superficiais e subterrâneas, no
contexto de bacias hidrográficas.
- Aplicação de ferramentas
de modelagem matemática
computacional e elaboração de
cartografia hidrogeológica.
Integrated water resources
diagnosis and planning

- Technical guidance for the integrated

superficial water and groundwater quantity
and quality management, within the
context of water basins.

- Application of computer-aided mathematic
modeling tools and elaboration of
hydrogeological cartography.

Impactos ambientais
e gestão territorial
- Avaliação de impacto e
desempenho ambiental.
- Mitigação e monitoramento
geoambiental.
- Auditoria ambiental.
- Avaliação de alternativas
tecnológicas e locacionais.

- Geotecnologia ambiental.
- Indicadores ambientais.
- Avaliação ambiental estratégica
e integrada.
- Plano diretor municipal e regional.
- Carta geotécnica e geoambiental.
- Carta de uso do solo.
- SIG e geoprocessamento.
Environmental impacts and land
management

- Environmental impact and performance
assessment.

- Geoenvironmental monitoring and
mitigation.

- Environmental auditing.

- Evaluation of technological and site
alternatives.

- Environmental geotechnology.
- Environmental indicators.

- Strategic and integrated environmental
assessment.

- Municipal and regional master plan.

- Geotechnical and geoenvironmental map.
- Land use map.

- GIS and geoprocessing.

Desastres naturais e
riscos industriais – gestão,
prevenção, avaliação e
investigação
- Soluções integradas de gestão,
prevenção e controle de riscos
naturais (escorregamento,
erosão, assoreamento, enchentes,
inundações).
- Soluções em sistemas de gestão
de riscos para empreendimentos
industriais, obras civis e defesa civil.
- Investigação de acidentes industriais.
- Investigação de ambientes

submersos por métodos diretos
(sondagens e amostragens) e
indiretos (geofísicos).

Natural and Man-made Disasters

Risk Assessment, Risk Mapping, Control
Measures and Accidents investigation

- Integrated solutions for natural and manmade disasters.

- Risk management solutions for urban and
rural areas, industrial plants, civil works,

insurance, civil defense and environment
protection.

- Investigation of industrial accidents.

- Shallow water investigation (continuous
sismic profiling, sidescan sonar,
echosounder, ADCP).

Atuação destacada em:
- Estudos especializados de análise
de riscos.
- Investigação de acidentes
naturais e tecnológicos.
- Formulação e implementação de
sistemas de gestão de riscos.
- Planos Preventivos de Defesa Civil.
- Planos Municipais de Redução
de Riscos.
- Investigação geofísica em águas rasas.
Outstanding activities in:
Specific studies of Risk Analysis for
the public and private sectors
- Investigation of natural and
technological accidents.

- Natural and Man-made Risk
Management Systems.

- Warning Systems and Civil Defense Plans.
- Risk Management Programs
for Municipalities.

- Geofisical investigation in shallow water.

www.ipt.br/centros_tecnologicos/CETAE
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Têxteis técnicos e manufaturados

Technical textiles and manufactureds

O Centro de Têxteis Técnicos e Manufaturados – CETIM provê soluções tecnológicas para
produção, desenvolvimento e verificação da conformidade de produtos nas áreas têxtil, de
confecções, couros, calçados e equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs e EPCs).
Oferece serviços especializados para caracterização e avaliação do desempenho de materiais,
baseados em normas nacionais e internacionais, bem como capacitação para auxiliar no
desenvolvimento de pesquisas (P&D&I), visando à otimização e à criação de novos produtos e
materiais, em processos balizados pela minimização dos impactos ambientais na produção, uso e
descarte final. The Center for Technical Textiles and Manufactureds – CETIM provides technological solutions for the
production, development and compliance of products in the areas of textiles, garments, leathers, footwears and personal/
collective protection equipments (PPE and CPE). It offers specialized services for the characterization and performance
evaluation of materials, based on national and international standards, as well as training to assist research development
(R&D&I) aiming optimization and creation of new products and materials in processes with lower environmental impacts in
the production, use and final disposal.

Serviços tecnológicos
especializados para têxteis
técnicos
Os têxteis técnicos compreendem
materiais de diversas composições
e estruturas. São definidos de
acordo com o uso ou aplicação
final do produto, dividindo-se
internacionalmente em:
- Têxteis para a agroindústria.
- Têxteis para a construção civil.
- Têxteis para acessórios do
vestuário.
- Geotêxteis.
- Têxteis aplicados em interiores.
- Têxteis para aplicações
industriais.
- Têxteis para a área médica.
- Têxteis para a indústria de
transportes.
- Têxteis utilizados para proteção.
- Têxteis para a área esportiva.
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(Pictogramas e áreas de segmentação: ©

Techtextil, Messe Frankfurt Exhibition GmbH)

(Icons of the application areas and corresponding
terms: © Techtextil, Messe Frankfurt Exhibition
GmbH)

Specialized technological services
for technical textiles
Technical textiles comprise textile-

based products of wide compositions
and structures, which are defined in

accordance to their application or end

use. These materials are internationally
identified as follows:
- Agrotech ©

- Buildtech ©
- Clothtech ©
- Geotech ©

- Hometech ©
- Indutech ©
- Medtech ©

- Mobiltech ©
- Protech ©

- Sporttech ©

- Sports and leisure technical components ©

Apoio tecnológico à indústria
têxtil, de confecções, de
couros e de calçados
- Elaboração de especificações
técnicas e assessoria a grandes
compras e processos licitatórios.
- Programa sul-americano de
comparação interlaboratorial
para o setor têxtil.
- Assessoria tecnológica para a
indústria de confecção.
- Apoio tecnológico à exportação e
adequação ao mercado nacional
de produtos desenvolvidos no
exterior.
- Laboratórios móveis para
atendimento de micro, pequenas

e médias empresas nos setores
de calçados e confecções.
- Apoio tecnológico aos fabricantes
de insumos e equipamentos para
lavanderia.
- Assessoria em informações
técnicas e mercadológicas, cursos
e palestras.

Technological support to the textile,
garment, leather and footwear
industry
- Preparation of technical specifications and
advice on major purchases and bidding
processes.

- South American Proficiency Testing
Program for the textile sector.

- Technological consult for the fashion
industry.

- Technological support to export products

and adaptation of imported products to the
domestic market.

- Mobile laboratories to attend micro, small
and medium enterprises in the footwear

- Normatização e elaboração de
especificações técnicas para
aquisições de equipamentos de
EPIs e EPCs.

Specialized technological services
for personal PPE and CPE

and garment sectors.

The PPE and CPE intend to protect the

machines.

must have characteristics that can protect

- Technical support for manufacturers of

homecare products and home laundering

- Consult on technical and market

information, courses and lectures in the
areas of textiles, garments, leather and
footwear.

Serviços tecnológicos
especializados em EPIs e EPCs
Os EPIs e EPCs, destinados à
proteção do trabalhador em
diversas atividades, devem possuir
características específicas.
O CETIM apresenta soluções em:
- Ensaios físico-mecânicos,
químicos, térmicos e elétricos
nos equipamentos prontos, bem
como em suas matérias-primas e
componentes.
- Elaboração de laudos para
obtenção de Certificado de
Aprovação (CA) demandados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

workers in industrial, agriculture and

construction activities. Such equipments
workers in specific situations.
CETIM offers solutions in:

- Physical, mechanical, chemical, thermal
and electrical tests to the equipments,
as well as their raw materials and
components.

- Technical report to obtain Approval

Certificates (ACs) required by the Ministry
of Labor and Employment.

- Standardization and development of
technical specifications for personal

and collective protection equipment
(PPE and CPE).

Laboratórios com certificados do
Inmetro, ISO 9001 e Remesp.
Laboratories certified by Inmetro
(National Institute of Metrology,

Standardization and Industrial Quality),
ISO 9001 and Remesp (Metrologic
Network of the São Paulo State).

www.ipt.br/centros_tecnologicos/CETIM
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TI, automação e mobilidade

IT, automation and mobility

O Centro de Tecnologia da Informação, Automação e Mobilidade - CIAM provê soluções
tecnológicas e estratégicas em Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC). Atua de forma
integrada com diversos campos de conhecimento do Instituto, agregando especialização aos
trabalhos realizados em sistemas corporativos, redes e segurança digital, sistemas de engenharia,
automação, mobilidade e telemática aplicada a transportes.
The Center for Information Technology, Automation and Mobility – CIAM provides strategic and technological
solutions for Information and Communications Technologies (ICT). The Center works jointly with several areas of the
Institute, combining specialized knowledge with work performed in corporate systems, network and digital security,
engineering systems, automation, mobility and telematics applied to transportation.

Conformidade de sistemas
computacionais
Elaboração de diagnósticos
técnicos para avaliar a
conformidade de soluções de
software, firmware, hardware e
arquitetura de sistemas, tais como:

- Sistemas inteligentes de
transportes (ITS): arrecadação
de pedágio, automação de
complexos rodoviário e
portuário e homologação de
antenas, etiquetas eletrônicas
(tags), sistemas ITS para controle
de tráfego (radares, lombadas
eletrônicas, etc.) e equipamentos
e sistemas antifurto de veículos.
- Recursos tecnológicos aplicados
na arrecadação e controle fiscal:
Emissores de Cupom Fiscal
(ECF), Programa Aplicativo Fiscal
(PAF-ECF), Sistema de Medição
de Vazão (SMV) de líquidos e
Relógio de Ponto (REP).
- Arquitetura de sistemas
críticos, segurança e infraestrutura de redes, certificação
digital e equipamentos de
telecomunicações.
- Perícia Forense aplicada à
informática, analisando artefatos
digitais em computadores,
equipamentos de rede e suas
correlações.
Computer Systems Compliance

Evaluation of the systems compliance

involving software, firmware, hardware
and architecture, in such fields as:
- Intelligent transport systems (ITS):

toll collection, automation of highways

systems, ITS equipments to improve traffic
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management, embedded systems in vehicles.

- Tax collection: improvement of

technology embedded in ICT equipment
to monitor compliance of laws and

regulations in commercial automation,
fluid flow systems and others.

- Critical systems architecture information
security, digital certification and
telecommunication equipment.

- Computer Forensics: finding legal

evidences in computers and other
digital equipments.

Software para informática
pública
Soluções de software para
governo eletrônico (e-Gov e
m-Gov) e sistemas de informação
e comunicação (G2G, G2B, G2C)
para órgãos de governo:
- Sistema para monitoramento de
informações de transporte.
- Sistemas integrados para
gerenciamento e controle de
informações, como:
_ gerenciamento de
recursos hídricos.
_ gestão de árvores urbanas.
_ central de transplantes.
_ acompanhamento de
unidades agrícolas com uso de
dispositivos móveis.
_ Sistema de Qualidade de Gás
(SISQg).
- Aplicações de work flow.

Software for public sector
Software solutions for electronic government
(e-Gov and m-Gov), and information and

communication systems for the government
agencies (G2G, G2B, G2C):

- Information system for traffic monitoring.
- System Integration to management and
control of information in areas such as

water resources, urban tree, gas - quality
of distribution service, health care and
agriculture, among others.

- Workflow applications.

Soluções integradas
Desenvolvimento de soluções
integradas envolvendo software,
componentes de hardware e
comunicação (protocolo):
- Gerenciamento de informações
para segurança estrutural
de obras civis, com uso de
dispositivos móveis, envio de
dados via rede, acesso WEB para
análise on-line de instrumentação
e integração com softwares de
cálculo de engenharia.
- Automação de processos e
sistemas de qualidade.
- Controle de entrada e saída de
materiais e produtos que exigem
monitoramento, automatização
e melhoria de processos como:
custódia de materiais, cadeia de
suprimentos.
- Produtos que envolvem
microcontroladores, processadores
digitais de sinais e software básico,
além de soluções em tecnologias de
identificação, como: smart cards,
tokens, tags e RFID.

Integrated Solutions
Development of integrated solutions
involving software, hardware

components and communication
protocols:

- Information management for structural
safety of civil works, through mobile

devices, Internet transmission, online
WEB access to provide analysis of

instrumentation and integration with

software for engineering calculations.

- Process automation and quality systems.
- Control of incoming and outcoming
materials for products that require
monitoring, automation and

Institute (ETSI) em projetos com
a comunidade européia, para
a disseminação, no Brasil, do
protocolo IPV6.
- NBR ISO 9001:2000 em
desenvolvimento de sistemas
computacionais.
- Research and development on devices,
protocols and applications in conventional
and new generation digital networks
(multimedia transmission over IP,
webcasting, WiMax, VoIP, IPTV, 3G , triple
play and IMS).
- Partnership with the European

improvement of processes, such as

Telecommunications Standards Institute

digital sign processors and basic

protocol in Brazil.

custody of materials and supply chain.

- Products involving microcontrollers,

software, in addition to identification
solutions and technologies such as:
smart cards, tokens, tags and RFID.

- Pesquisa e desenvolvimento
de dispositivos, protocolos e
aplicações em redes digitais
convencionais e de nova geração
(transmissão multimídia sobre IP,
Webcasting, WiMax, VoIP, IPTV, 3G,
Triple Play e IMS).
- Parceria com o European
Telecommunications Standards

(ETSI) in projects with the European Community for the dissemination of the IPV6
- NBR ISO 9001:2000 – System computing
development.

O IPT está credenciado junto
ao Ministério da Ciência e
Tecnologia para realizar pesquisa
e desenvolvimento utilizando
recursos da Lei de Informática.
IPT is accredited by the Ministry of

Science and Technology to carry on R&D

with resources from the Brazilian law for
information technologies.

www.ipt.br/centros_tecnologicos/CIAM
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Micro e pequenas empresas
Small enterprises

O Núcleo de Atendimento à Micro e Pequena Empresa - NT-MPE dedica-se à resolução de
problemas técnicos das empresas brasileiras, principalmente as de pequeno e médio porte, por
meio de ações de extensão tecnológica e eventualmente de desenvolvimento, no sentido de
torná-las cada vez mais competitivas e fortalecê-las para conquistar novos mercados, inclusive os
internacionais. Atende empresas individuais e de APL – Arranjo Produtivo Local, dos mais variados
setores industriais.
The Technological Assistance Center for Small Enterprises - NT-MPE is dedicated to solve technical problems of
Brazilian companies, mainly small and medium size firms, through technological extension and development
programs aimed at increasing their competitiveness and strengthening them to conquer new markets, including
international markets. Support is given to individual companies and APLs (clusters) of various industrial sectors.
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Melhoria de processo e
produto com laboratório
móvel

Process and product improvement
with mobile laboratory

O PRUMO – Projeto Unidades
Móveis oferece atendimento
voltado para o fortalecimento
tecnológico das empresas,
principalmente as micro e
pequenas, criando condições de
evolução de processos produtivos,
melhoria de qualidade dos
produtos e a obtenção de inovações
incrementais. O atendimento
leva às empresas um laboratório
móvel, dotado de equipamentos
para realização de ensaios e
experimentos. As unidades são
operadas por uma equipe formada
por um engenheiro e um técnico,
que vão às fábricas, durante
dois dias, para diagnosticar e
resolver os principais problemas
tecnológicos, em relação às
matérias-primas, processos e
produtos. Os setores atendidos são:
- Transformação de Plástico.
- Madeira e Móveis.
- Transformação de Borracha.
- Couro e Calçados.
- Cerâmica.
- Tratamento de Superfícies.
- Confecções.

is a support program aimed at

The PRUMO – Mobile Units Project
technologically strengthening

companies, especially micro and small

enterprises, helping them advance their
productive processes, improve their

product quality and achieve incremental
innovations. The service consists of a

mobile laboratory equipped to perform

tests and experiments on the companies’
premises. These units are operated
by a team comprising an engineer

and a technician, who spend two days

at a factory to diagnose and solve its

main technological problems with raw
materials, processes and products.

PRUMO services the following industrial
areas:

- Transformation of plastics.
- Wood and furniture.
- Rubber processing.

- Leather and footwear.
- Ceramics.

- Surface treatment.

- Textile and apparel.

Exportação

O PROGEX - Programa de Apoio
Tecnológico à Exportação - tem
como objetivo o fortalecimento
tecnológico das micro, pequenas
e médias empresas brasileiras.
Contribui para sua inserção
e ampliação no mercado
internacional e, simultaneamente,
reduzir seu índice de mortalidade
como exportadoras. O foco do
programa está na adequação
de produtos para atender às
exigências específicas de um
determinado mercado externo,
frente a aspectos como:
- Melhoria da qualidade.
- Redução de custos.
- Embalagem.
- Design.

- Atendimento às normas técnicas
internacionais.
- Qualificação técnica para
certificações internacionais.
- Cumprimento de exigências e
superação de barreiras técnicas.

specific requirements of a given foreign

estrangeiros. O atendimento
procura priorizar os seguintes
aspectos:
- Qualificação técnica para
certificação nacional (Inmetro,
Anvisa etc).
- Atendimento às normas técnicas
nacionais.
- Atendimento aos regulamentos
dos órgãos governamentais,
como Agências Reguladoras e
Ministérios.

- Cost reduction.

The QUALIMINT – Technical qualification

e solução de principais gargalos na
produção. Envolve aspectos como:
- Prazo de entrega.
- Custos.
- Produtividade.
- Balanceamento da produção.
- Fluxograma industrial.
O atendimento tecnológico à
micro, pequena e média empresa
conta, quando possível, com
recursos não reembolsáveis da
ordem de 80%, cabendo à empresa
atendida uma contrapartida de
aproximadamente 20% do valor do
atendimento.

- Compliance with international technical

meeting the brazilian market demands

The GESPRO – Production Management

competition with similar imported

bottlenecks, involves aspects such as:

Exports

The PROGEX – Technological Support
Program for Exportation - is mainly

dedicated to technologically strengthen
small and medium size brazilian

enterprises. The program contributes
to their insertion and growth in
the international market while

simultaneously reducing their failure

rate as exporters. The program focuses

on adapting products to comply with the
market, regarding aspects such as:
- Quality improvement.
- Packaging.
- Design.

standards.

- Technical qualification for international
certification.

- Compliance with requirements and
overcoming of technical barriers.

Mercado Interno

O QUALIMINT – qualificação
técnica para aprimoramento de
produtos - tem como objetivo
contribuir para o aumento de
competitividade da empresa,
satisfazendo os níveis de exigência
do mercado nacional e, sempre
que possível, elevando seus
padrões técnicos para enfrentar a
concorrência de produtos similares

Domestic Market

for products improvement - contributes

to increase a company’s competitiveness,
and, whenever possible, improving
its technical standards to enable

products. The service prioritizes the
following aspects:

- Technical qualification for national

certification (INMETRO, ANVISA etc).

- Compliance with national technical
standards.

- Fulfilling the requirements of

governmental bodies such as Regulatory
Agencies and Ministries.

Gestão da produção
O GESPRO – Gestão da Produção
- consiste em atendimento
tecnológico voltado à identificação

Production Management

- consists of technological support
to identify and solve production
- Delivery time.
- Costs.

- Productivity.

- Balancing production capacity.
- Industrial flowcharts.

Whenever possible, this technological
support to micro, small and medium

enterprises is financed by grants for 80%
of the total amount, while the company
covers approximately 20% of the
standard service cost.

www.ipt.br/centros_tecnologicos/NT-MPE
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CETAC
Centro Tecnológico do Ambiente Construído

CMF
Centro de Metrologia de Fluidos

Technological Center for the Built Environment

Center for Fluid Metrology

cetac@ipt.br
+55 11 3767-4164

cmf@ipt.br
+55 11 3767-4756 / 4738

CETAE
Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas

CMQ
Centro de Metrologia em Química

Center for Environmental and Energetic Technologies

Center for Metrology in Chemistry

cetae@ipt.br
+55 11 3767-4064

cmq@ipt.br
+55 11 3767-4580

CETIM
Centro de Têxteis Técnicos e Manufaturados

CNAVAL
Centro de Engenharia Naval e Oceânica

Center for Technical Textiles and Manufactureds

Naval and Ocean Engineering Center

cetim@ipt.br
+55 11 3767-4551

cnaval@ipt.br
+55 11 3767-4029

CIAM
Centro de Tecnologia da Informação, Automação e
Mobilidade

CT-Floresta
Centro de Tecnologia de Recursos Florestais

Center for Information Technology, Automation and

ctfloresta@ipt.br
+55 11 3767-4015

Mobility

ciam@ipt.br
+55 11 3767-4862
CINTEQ
Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos
Center for Integrity of Structures and Equipment

cinteq@ipt.br
+55 11 3767-4480
CME
Centro de Metrologia Mecânica e Elétrica
Center for Mechanical and Electrical Metrology

cme@ipt.br
+55 11 3767-4001

Center for Forest Resource Technology

CT-Obras
Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura
Center for Infrastructure Construction Technology

ctobras@ipt.br
+55 11 3767-4031
CTPP
Centro de Tecnologia de Processos e Produtos
Center for Processes and Products Technology

ctpp@ipt.br
+55 11 3767-4041
NT-MPE
Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena
Empresa
Technological Assistance Center for Small Enterprises

ntmpe@ipt.br
+55 11 3767-4204

Contate-nos / Contact us
ipt@ipt.br
+55 11 3767-4000

www.ipt.br

IPT
Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo
Av. prof. Almeida Prado, 532
Cidade Universitária - São Paulo - SP
CEP 05508-901
Brasil

www.ipt.br

