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Apresentação
O ciclo de modernização do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. (IPT) iniciado em 2008 alcançou em 2012 a cifra de R$ 167,6 milhões de investimentos, coroando um ciclo de mo-

dernização que começou em 2008 e que no ano passado apresentou diversos frutos em infraestrutura
para novas capacitações, como o leitor poderá verificar nas páginas deste relatório.

O ano adquiriu um caráter histórico para o Instituto e a expressão mais proeminente do movimento de
transformação foi o novo Núcleo de Bionanomanufatura, inaugurado em agosto para contemplar os
desafios em biotecnologia, nanotecnologia e micromanufatura.

Um grupo de 150 empresários e pesquisadores participou, um mês antes da abertura do núcleo, de

um workshop para conhecer as suas futuras competências e tirar dúvidas sobre o sistema de financiamento para projetos inovadores promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial,

a Embrapii, do qual o IPT faz parte na fase piloto. Três projetos aprovados, 13 propostas em fase final de
negociação e 27 em prospecção fecharam o balanço de 2012 em negócios com a Embrapii.

Do ponto de vista administrativo, 2012 marcou a posse de Fernando José Gomes Landgraf como diretorpresidente para dar continuidade à gestão de João Fernando Gomes de Oliveira, que liderou o IPT e seu
estratégico processo de modernização a partir de 2008.

A gestão de Landgraf assumiu o compromisso de aumentar a relevância e o impacto do Instituto para

a sociedade e a indústria em seus diversos segmentos. O diretor-presidente também propôs novas for-

mas de interação com o poder público para associar mais critérios de inovação aos projetos do Governo
do Estado e de outras instâncias executivas que têm o IPT como referência.

Em todos os seus desafios, o Instituto se coloca como um parceiro do desenvolvimento para ajudar a

concretizar objetivos importantes atualmente, como os processos sustentáveis e inovadores, reduzindo
a distância entre o mundo do conhecimento e as empresas. A aplicação da tecnologia é a própria razão
de ser do IPT, desde sua fundação em 1899 como Gabinete de Resistência de Materiais para apoiar a
Escola Politécnica na realização de ensaios de materiais de construção.
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QUEM É O IPT
/

O IPT é uma Sociedade Anônima com capital controlado pelo
Governo do Estado de São Paulo, e completou 113 anos de
atuação em pesquisa tecnológica em 2012.
O Instituto participou desde sua criação em 1899 de momentos his-

tóricos do desenvolvimento do País, fornecendo apoio técnico para o

crescimento da indústria de construção civil, metalúrgica, aeronáutica e de autopeças.

Atualmente é uma das maiores instituições de desenvolvimento
tecnológico do País. Vinculado à Secretaria do Desenvolvimento

Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, possui atuação de destaque no suporte às políticas públicas e aos projetos de
inovação nas indústrias.

As receitas dos trabalhos provêm de três frentes básicas de atuação:
50% de metrologia, 29% de serviços tecnológicos e 21% da área de

P&D&I. Além disso, o Instituto mantém iniciativas relacionadas com
informação e educação em tecnologia, por meio de seu Mestrado

Profissional, que oferece cursos em Habitação, Engenharia de Computação e Processos Industriais.

O IPT possui 103 mil m2 de laboratórios e edificações, distribuídos

em 62 prédios, que abrigam laboratórios pertencentes a 12 centros

tecnológicos e dois núcleos na Cidade Universitária Armando de Salles

Oliveira, em São Paulo (SP), além de um laboratório de couro e calçados
em Franca (SP) e outro de materiais metálicos e compósitos, ainda

em implantação, no Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP).

A gestão do Instituto é realizada por sua Diretoria Executiva e por

três conselhos – de Administração, de Orientação e Fiscal –, que se

reúnem periodicamente para tratar de questões estratégicas quanto ao crescimento do Instituto a médio e longo prazos, ampliando
também sua relevância para a sociedade. Em reunião extraordi-

nária do Conselho de Administração, realizada em 11 de setembro,

foram eleitos os novos nomes da diretoria executiva para compor a

gestão de Fernando José Gomes Landgraf, que tomou posse no mês
de agosto.

Carlos Daher Padovezi, até então diretor do Centro de Engenharia
Naval e Oceânica, assumiu a diretoria de Operações e Negócios,
sucedendo Álvaro José Abackerli; e Zehbour Panossian, que era

responsável pelo Laboratório de Corrosão e Proteção, passou a con-

duzir a diretoria de Inovação, substituindo Landgraf, que ocupava o
cargo desde agosto de 2009.

Núcleo de Bionanomanufatura

Walter Furlan e Altamiro Francisco da Silva continuaram, respecti-

As plataformas tecnológicas de

vamente, à frente das diretorias de Pessoas e Sistemas, e Financeira
e Administrativa.

As áreas técnicas de pesquisa organizam-se segundo a infraestrutura a seguir:

(Bionano)

biotecnologia, nanotecnologia,
microtecnologia e metrologia
de ultraprecisão são a chave

Centro Tecnológico do

mento sustentável, garantindo

Tem como foco o mercado de

presas. Estas plataformas são

as naturezas (habitacional, co-

para promover o desenvolvi-

vantagem competitiva às em-

as bases do núcleo e compõem
o complexo laboratorial que

iniciou sua operação em agosto
de 2012.
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Ambiente Construído (Cetac)

construção de edifícios de todas
mercial e industrial), incluindo
seu entorno, e o de produtores

de materiais, elementos, componentes e sistemas construtivos.

Centro de Tecnologia da

Centro de Tecnologias

Informação, Automação e

Ambientais e Energéticas

Mobilidade (Ciam)

(Cetae)

Provê soluções de sustentabili-

Oferece soluções tecnológicas e

dade e eficiência energética;

Centro de Têxteis Técnicos e

projetos de gestão, avaliação e

Oferece soluções tecnológicas

desenvolve tecnologias e

monitoramento de impactos

ambientais; realiza avaliações
ambientais e de alternativas

tecnológicas e locacionais de

empreendimentos, planos de

gerenciamento de bacias hidrográficas, cartas geotécnicas e

projetos integrados de recuperação de áreas degradadas.

Manufaturados (Cetim)

para produção, desenvolvi-

mento e verificação da conformidade de produtos nas

áreas têxtil, confecções, couros,
calçados e equipamentos de

proteção individual e coletiva;

provê serviços de caracterização
e avaliação do desempenho

de materiais, com capacitação

para auxiliar pesquisas, visando
à otimização e à criação de
produtos e materiais.

estratégicas em Tecnologia da
Informação e Comunicações;

Centro de Integridade de

diversas áreas do Instituto,

(Cinteq)

atua de forma integrada com
agregando conhecimentos

aos trabalhos realizados em

sistemas corporativos, redes e

segurança digital, sistemas de

engenharia, automação, mobilidade e telemática aplicada a
transportes.

Estruturas e Equipamentos
Fornece serviços e soluções para
pesquisa, desenvolvimento e

avaliação de desempenho e de
segurança de equipamentos

(mecânicos, elétricos e ópticos),
estruturas e embalagens. Possui capacitação em análise de

falhas, com ensaios dinâmicos

e estáticos de grandes equipamentos, e está consolidando

um laboratório para pesquisa e
desenvolvimento de estruturas
leves em materiais metálicos e
compósitos.
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Centro de Metrologia Mecânica

Centro de Metrologia em

Reúne competências em

Apresenta-se como um portal

Química (CMQ)

e Elétrica (CME)

de excelência em serviços

metrologia dimensional, de

grandezas mecânicas, de grandezas elétricas e magnéticas,

Centro de Metrologia de

em metrologia de telecomu-

É o principal provedor de

termometria e higrometria, e
nicações e radiofrequência. A
modernização de sua infraestrutura laboratorial e os

programas de capacitação de

pesquisadores e técnicos têm
proporcionado melhoria de
qualidade e a diferenciação
dos serviços de calibração e
medição.

Fluidos (CMF)

serviços e soluções relacionadas
à medição de vazão de fluidos
no Brasil. Oferece serviços de
calibração e certificação de

medidores; ensaios de máqui-

nas de fluxo; testes de modelos
e componentes; inspeção de

sistemas de medição de óleo
e gás; assessoria técnica à

indústria e às distribuidoras

de água e gás natural; além de

treinamentos e capacitação em
metrologia de vazão de fluidos.
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analíticos e metrológicos em
química, oferecendo respos-

Centro de Engenharia Naval e

áreas industriais e ambientais,

Desenvolve e analisa soluções

tas às demandas das diversas
de acordo com os requisitos

de qualidade mundialmente
reconhecidos.

Oceânica (CNaval)

de engenharia naval e offshore
para os setores de transportes
marítimos, equipamentos

navais e produção de petróleo.
Desde 1940, realiza estudos e

projetos de engenharia oceâni-

ca (plataformas offshore, risers,

sistemas de ancoragem) e naval
(cascos, propulsão, manobras,
comportamento em ondas),

hidrovias, transporte hidroviário

e tecnologia de construção naval.

Centro de Tecnologia de

Centro de Tecnologia de Obras

(CT-Floresta)

Provê apoio tecnológico e

Recursos Florestais

de Infraestrutura (CT-Obras)

Tem a missão de produzir e

transferir tecnologias para a

soluções para problemas

cadeia produtiva da madeira e

Centro de Tecnologia em

políticas públicas, com vistas à

Reúne competências para

contribuir para a elaboração de
produção florestal ambiental-

mente correta, economicamente viável e socialmente justa.

Metalurgia e Materiais (CTMM)
melhoria de processos produtivos
e desenvolvimento de tecnologias
para produção e aplicação de
materiais, assim como a avaliação
do comportamento mecânico e
também do comportamento sob
corrosão de materiais e componentes. Sua missão é prover
soluções tecnológicas aplicáveis a
processos e produtos industriais nas
áreas de metalurgia e materiais.

relacionados aos diferentes
materiais de construção

Núcleo de Atendimento

revestimentos), patologias nas

Empresa (NT-MPE)

civil (concreto, asfalto, solo e
áreas de pavimentos, estru-

turas, obras-de-arte e afins, e

caracterização e investigação

do comportamento geológicogeotécnico de maciços e da

disponibilidade de recursos
minerais.

Tecnológico à Micro e Pequena
Destinado à resolução de pro-

blemas técnicos das empresas

por meio de ações de extensão
tecnológica e de desenvolvi-

mento, a fim de torná-las mais
competitivas para conquistar
novos mercados, inclusive os

internacionais. Atende empresas individuais e de Arranjo

Produtivo Local (APL) dos mais
variados setores industriais.
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IPT EM NÚMEROS
/

O valor total de recursos do IPT em 2012 foi de R$ 147,2
milhões, sendo R$ 81,6 milhões em receita de produtos
e serviços e de agências de fomento, R$ 10 milhões de
investimento e R$ 55,6 milhões como subvenção econômica
do Governo do Estado de São Paulo.
Quanto à origem da receita com produtos e serviços, 56% foram

provenientes da atuação com o setor privado e agências de fomento e 44% vieram do setor público, mantendo um padrão iniciado
em 2011. Os recursos privados, oriundos de cerca de quatro mil

empresas, estão associados à venda de serviços de metrologia e

pesquisa e desenvolvimento, enquanto os recursos do setor público
estão predominantemente associados à assessoria técnica.

Atualmente, o Instituto congrega 806 empregados, 102 estagiários
e 305 prestadores de serviços de apoio técnico de empresas tercei-

rizadas. Em seu quadro de profissionais da área tecnológica, o Insti-

tuto possui 356 pesquisadores e 215 técnicos. A folha de pagamento
do IPT é da ordem de R$ 75 milhões por ano.

Na gestão da inovação, o principal indicador é a receita com proje-

tos de P&D. Em 2012, ele foi de R$ 16,9 milhões (21% do faturamento
total do IPT), ultrapassando a meta proposta pela diretoria execu-

tiva, que era de R$ 16 milhões (20% do faturamento). Em 2011, essa

receita havia sido de R$ 14,3 milhões, logo, o aumento em 2012 foi de
18,2%, e a tendência de crescimento deve continuar em 2013, já que
a meta de receita de P&D proposta é de R$ 21,1 milhões, devendo
alcançar 22% do faturamento total.
O desempenho do indicador de
receita reflete o sucesso do IPT

nos editais do Fundo Tecnológico (Funtec), do Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), sempre em
parceria com empresas. Os

projetos relacionados à área de
P&D são os do Laboratório de

Estruturas Leves, com a Embra-

Em 2012, a receita com projetos
de P&D foi de R$ 16,9 milhões,
ultrapassando a meta proposta
pela diretoria executiva

er; remediação de áreas conta-

minadas, com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE);

Passo importante para o melhor desempenho em patentes foi dado

ferramentas de conformação a quente por meio de modelagem

para melhor negociar a propriedade intelectual. Nesse desafio, o IPT

silício grau solar, com a Minasligas, e desenvolvimento de ligas para
computacional, com a Gerdau.

No que concerne às patentes, apesar de o IPT não chegar à meta,
a gestão da inovação tem resultado em uma evolução gradual

desde 2009, chegando a oito depósitos em 2012. Para 2013, a meta

é o registro de 13 patentes, projetando a crescente importância do
indicador para proteger a propriedade das inovações e invenções
consolidadas pelo trabalho dos pesquisadores.

em 2012 com a conclusão do Pro-NIT, um projeto de capacitação

atuou ao lado de universidades como USP, Unesp, Unicamp, Unifesp
e UFSCAR, além do CTA, discutindo como transformar patentes em
negócios. A negociação de Propriedade Intelectual com empresas
também foi produtiva, apesar de difícil, pois nem o IPT nem as

empresas têm experiência acumulada, especialmente quando o
projeto envolve diversas instituições.

Por outro lado, o desempenho do IPT ficou abaixo da meta em dois
indicadores (patentes e publicação de artigos) apesar da melhoria
em relação aos anos anteriores. Isso demonstra uma dificuldade

dos pesquisadores em buscar simultaneamente as metas de inovação e as metas de receitas.

A produção técnica no Instituto em 2012 foi de 26.820 documentos,

uma redução de 8,6% em relação ao ano anterior. Esses documentos

compreendem certificados de calibração, certificados de materiais de
referência, pareceres técnicos, relatórios de atendimento tecnológico
e relatórios técnicos, entre outros. É, portanto, um espelho dos serviços prestados pelo IPT aos setores industrial e público.
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Evolução das receitas e investimentos do IPT
Indicador

2008

2009

2010

2011

2012

Subvenção do Governo do Estado (GESP)

48,1

45,5

52,9

57,7

55,6

Faturamento e agência de fomento

74,8

75

85,4

88,8

81,6

122,9

120,5

138,3

146,5

137,2

Investimentos GESP - orçamento aprovado

24,2

57,4

25

51

10

/ Total de Recursos

147,1

177,9

163,3

197,5

147,2

30%

27%

23%

22%

23%

/ Finaceiros

Total de Receitas

/ Organização
% de despesas administrativas

Faturamento com P&D (R$ milhões)

21%

16,9

2011
2012
meta 2013

/ 14,3
/ 16,9
/ 21,1
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Histórico dos indicadores de inovação
Faturamento com P&D

meta
realizado

Patentes
16

14

14
12

(% da receita própria)
25%

13

20

15%

10

8

08

10%
05%

06
2010

2011

2012

300

150

2010

2011
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2012

2013

300
232

250
200

169

100

2012

350
300

209

200

2011

Publicação de artigos
289

250

2010

2013

Novos procedimentos de ensaio
e calibração no Sistema de Qualidade

14

21

20%

222

150

2013

2010

2011

2012

2013

Emissão de documentos técnicos
Ano
Certificado de Calibração
Certificado de Materiais de Referência
Parecer Técnico
Relatório de Atendimento Tecnológico
Relatório de Ensaio
Relatório de Medição
Relatório Técnico

/ Total

2008

2009

2010

2011

2012

7.726

7.660

7.437

7.275

7.532

80

79

109

106

84

2.174

1.854

1.319

1.173

394

663

503

358

183

93

20.063

17.978

10.829

12.376

11.947

1.813

1.666

2.010

1.756

1.854

9.828

7.065

4.732

6.468

4.922

42.347

36.805

26.794

29.337

26.826
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04 /

NOVAS FRONTEIRAS
DO CONHECIMENTO
/

O IPT desenvolve atualmente uma série de projetos que
têm em comum o enfoque multidisciplinar e a aplicação
de conhecimento em áreas estratégicas para aumento da
competitividade das empresas e da qualidade de vida.
São trabalhos que se tornaram exemplos concretos de inovação,
graças à mobilização entre gestores, pesquisadores e técnicos.

Hoje, uma das principais iniciativas para estimular a inovação são

os projetos de capacitação, criados em 2011 a partir de um processo
seletivo baseado no potencial econômico e na clareza das metas

técnicas das propostas. Até então, o IPT concentrava-se em pesquisas contratadas por seus parceiros.

A transformação efetiva que a inovação traz tem a ver com processos industriais e desempenho de produtos. Isso, no entanto, não

encerra o universo de inovações. Hoje o IPT adota a abordagem do
tema focado também na gestão pública, como é o caso do projeto
que estudou a valoração de danos causados pelas inundações de
janeiro de 2010 em São Luiz do Paraitinga (SP).

O método de valoração engloba o conjunto dos efeitos e seus

impactos sobre os diferentes setores econômicos e sociais, infra-

estrutura e meio ambiente, permitindo dimensionar o montante
necessário para a reconstrução.

Recursos europeus do FP7 (Seventh Framework Programme), a

principal frente de financiamento na Europa voltada às atividades

de P&D com orçamento de 50 bilhões de euros, estão sendo usados
para inovação no Laboratório de Corrosão e Proteção, que está

desenvolvendo em parceria com portugueses, alemães e russos

um projeto de pesquisa voltado à durabilidade de equipamentos
mantidos em ambiente marinho.

A expectativa do projeto é aplicar o
conhecimento desenvolvido no tratamento
superficial de torres de turbinas eólicas, que
pode viabilizar a instalação de parques geradores
offshore, aproveitando ainda mais o potencial
dessa alternativa de energia renovável

18
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Nanopartículas carregadas com inibidores
de corrosão, utilizadas na preparação de
tintas destinadas à aplicação offshore
Para o tratamento adequado dos componentes das turbinas, o

laboratório está trabalhando em duas frentes. A primeira delas é

voltada ao desenvolvimento de uma tinta de fundo com incorporação de nanopartículas carreadoras de inibidores de corrosão; a ou-

tra frente é voltada ao combate de cracas, um tipo de crustáceo que
naturalmente adere às superfícies em contato com água do mar.
As cracas elevam até mesmo o
peso dos equipamentos, por-

tanto, a pesquisa busca maior

durabilidade contra a corrosão
e menor aderência dos crustáceos nas partes submersas.

Mas isso não é tudo. O IPT tam-

bém está lançando no mercado

uma sonda criada para detectar
corrosão em dutos provocada

pela interferência de corrente

O interesse pela nova sonda
de detecção de corrosão em
dutos é mundial e o Instituto
está recebendo consultas de
potenciais clientes internacionais

alternada dispersa no solo, proveniente de linhas de transmissão.
Essa sonda levou cerca de cinco anos para ser desenvolvida em

projeto financiado pela Petrobras e, antes dela, só havia sondas destinadas à detecção de corrosão em dutos provocada pela interfe-

rência de corrente contínua dispersa no solo. O interesse pela nova
sonda é mundial e o Instituto está recebendo consultas de potenciais clientes internacionais que, como aqui no Brasil, precisam
monitorar seus dutos para prevenir acidentes.
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05 /

INFRAESTRUTURA E
NOVAS COMPETÊNCIAS

/

O IPT inaugurou em agosto de 2012 novas instalações
laboratoriais, consolidando os investimentos de seu projeto de
modernização para ampliar o atendimento às demandas de
diferentes setores industriais e da sociedade.
Solidificação de silício
O forno de solidificação direcional de silício é ferramenta importante para o desenvolvimento do projeto que investiga rotas alternati-

vas para a produção de Silício Grau Solar (SiGS), matéria-prima para
a fabricação de coletores solares fotovoltaicos destinados à geração
de energia elétrica.

O processo de produção em desenvolvimento é chamado de ‘rota

metalúrgica’ e adota o Silício Grau Metalúrgico (SiGM) como matéria-prima. Essa é uma nova rota que está sendo perseguida por

empresas, universidades e institutos no mundo. Tradicionalmente,
o SiGS é produzido por ‘rota química’, também conhecida como
‘processo Siemens’, o qual foi desenvolvido originalmente para

obtenção do Silício Grau Eletrônico (SiGE), que é usado em chips de
computadores e tem um grau de pureza muito maior.

O forno foi adquirido da Alemanha com investimento de R$ 1,4 mi-

lhão. Os recursos foram mobilizados por meio do financiamento do

projeto, que conta com R$ 12,5 milhões, sendo R$ 11,6 milhões do BNDES e R$ 900 mil da Companhia Ferroligas Minas Gerais (MINASLI-

GAS), empresa parceira que, a partir da pesquisa, deverá viabilizar a
produção do silício em escala industrial voltado principalmente ao
mercado externo, dada a demanda ainda incipiente no País.

A perspectiva do projeto é de um grande potencial de negócios por
duas razões: de um lado o País é um dos maiores produtores de si-

lício grau metalúrgico em todo o mundo, o que significa disponibilidade de matéria-prima para a produção do grau solar, e de outro

o mercado internacional cresce, em média, 30% ao ano. O preço do
silício no mercado varia de acordo com seu grau de pureza: o SiGS

tem preço médio no mercado de US$ 30 por quilo, enquanto o grau
metalúrgico, US$ 2 por quilo.

O forno de solidificação direcional
é o primeiro na América do Sul
da nova geração tecnológica
para cristalização de silício

O forno de solidificação direcional é o primeiro na América do

Sul da nova geração tecnológica
para cristalização de silício. O
equipamento realiza a solidi-

ficação/cristalização direcional sem a movimentação do cadinho,

é mais simples de operar e pode produzir um ou quatro blocos de

aproximadamente 25 kg cada, que por sua vez permitem a obtenção de lâminas de tamanho comercial.

Com o forno em operação, a fase seguinte do projeto é avaliar a

qualidade do silício produzido para ajustar o processo de purificação. Os teores de impurezas do SiGS devem ser menores do que 10
ppm (partes por milhão).
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A operação de solidificação controlada de silício é fortemente
influenciada pela temperatura ao longo do processo. O forno de
solidificação de silício possui sensores para medidas de temperatura em
diversas posições possibilitando o acompanhamento detalhado desta
grandeza, conforme mostrado no gráfico abaixo. Além disso, é possível
alterar estas temperaturas conforme desejado para estudar diferentes

Pressão (mbar)

Temperatura (˚C)

condições de solidificação

Tempo
curvas de temperatura (existem dois pontos de medida, um lateral e um no topo)
variação de pressão do forno durante o experimento
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Simulador solar
O simulador solar que entrou em operação no Laboratório de

Instalações Prediais e Saneamento tem a missão de dar suporte

ao desenvolvimento de produtos e de realizar testes para atender
à certificação compulsória de aquecedores de água que utilizam

coletores de energia solar. O equipamento recebeu investimento de

aproximadamente R$ 3,5 milhões, sendo 90% do Governo do Estado
e o restante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).
O simulador é essencial para determinar a eficiência energética

de painéis coletores, e também pode realizar ensaios em sistemas

Simulador solar adquirido com investimento

fotovoltaicos para geração de energia elétrica e outras análises de

de aproximadamente R$ 3,5 milhões, sendo

mento de atuação é o de construção civil, considerando aplicações

Maior da América Latina, o equipamento

equipamentos submetidos à influência do sol. O principal segresidenciais, comerciais e industriais.

90% do Governo do Estado.
é essencial para determinar a eficiência
energética de painéis coletores em sistemas
de aquecimento de água
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O equipamento é composto de uma estrutura móvel de acio-

namento hidráulico e elétrico com lâmpadas especiais, e está

instalado em uma sala com oito metros de pé direito e sistema

de ar-condicionado que mantém a temperatura constante, com
tolerância de mais ou menos um grau, para garantir a precisão

das leituras realizadas. Os ensaios são feitos com um sistema de

aquisição e tratamento de dados realizados por meio de software

e hardware exclusivos e dispõe de uma instrumentação específica
para fazer a gestão da vida útil das lâmpadas.

O simulador pode ser colocado em qualquer plano entre 0o e 90o
em relação à horizontal para produzir cada situação de estudo

desejada. A intensidade das lâmpadas é dimerizada para que sejam
estabelecidos diferentes níveis de radiação.

Poucas instituições de pesquisa dispõem de simuladores solares

no mundo. No Brasil, somente o IPT oferece serviços com o equipa-

mento acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (Inmetro). As informações geradas nos ensaios podem

conferir mais segurança aos projetistas de sistemas de aquecimento de água, o que em última instância tem efeitos benéficos para
o meio ambiente. O mercado brasileiro de coletores é da ordem

de aproximadamente R$ 500 milhões/ano, e teve um crescimento
médio de 13% nos últimos três anos.

80,00

Resultado de um ensaio de
desempenho em coletores solares

75,00

Eficiência instantânea (%)

destinados a aquecimento de água,
70,00

efetuados no simulador solar durante
auditoria de acreditação do Inmetro
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Bionanomanufatura
O Núcleo de Bionanomanufatura é destinado ao desenvolvimento

A infraestrutura do núcleo está disponível tanto para a geração

partículas (microencapsulação de componentes químicos), micro-

lica e a prata para uso biológico, e materiais orgânicos como os na-

de processos biotecnológicos com organismos vivos, tecnologia de
manufatura de equipamentos e metrologia de ultraprecisão.

O novo núcleo de 8.000 m2 teve um custo de R$ 25 milhões em

obras civis e outros R$ 23 milhões foram investidos em instalações

e equipamentos. Esses recursos são oriundos do Governo do Estado
de São Paulo. O ponto de partida para a sua construção foram

oportunidades de negócios vislumbradas a partir de problemas in-

dustriais. O IPT desenhou fluxos de atividades para atender futuras

demandas e, a partir daí, saber as competências em pessoal e infraestrutura necessárias para o projeto de um centro multidisciplinar.
Áreas como biotecnologia e microtecnologia são tecnologias-chave
para o desenvolvimento das indústrias frente a exigências estabe-

lecidas para o desenvolvimento sustentável, isto é, a capacidade de
gerar produtos inovadores usando processos e matérias-primas e

garantir que gerações futuras possam também dispor de tais recur-

sos. A indústria hoje enfrenta o desafio de reduzir o uso da energia,
procurar matérias-primas adequadas, de preferência renováveis, e

quanto para a funcionalização de materiais inorgânicos, como a sínocarreadores para a indústria farmacêutica. Equipamentos como
o spray dryer (micro e nano), homogeneizador de alta pressão,

reatores automatizados e sistemas combinados podem ser usados
tanto para a geração de materiais secos particulados quanto de

fluidos complexos ou de materiais micro ou nanoencapsulados.

Adicionalmente, a infraestrutura conta com sistema de eletrofiação
em escala laboratorial para a produção de nanofibras, que podem

inclusive ser usadas como suporte dos micro e nanomateriais obtidos nos sistemas acima descritos.

As linhas de atuação do laboratório estão baseadas na adaptação

de processos às necessidades da pesquisa. Uma pesquisa realizada

no IPT e voltada ao estudo de um agente empregado na fabricação
de protetores solares, composto de materiais orgânicos e inorgâ-

nicos associados em uma única estrutura, pode ser adaptada para
aplicação no desenvolvimento de diferentes materiais, como, por

exemplo, proteção contra radiações em estruturas de embalagens.

preservar o meio ambiente, sem deixar de lado a competitividade.

Célula humana produtora
de proteína recombinante
para coagulação de sangue
em hemofílicos.
(Microscopia Eletrônica de
Varredura 1200 X)
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A atuação do Instituto pode colaborar para resolver gargalos em

O centro oferece uma nova infraestrutura para aplicações já estuda-

mento e a seleção de microrganismos, a modificação genética, as

de calor compacto também em LTCC e sistemas para geração de

diversas etapas do processo industrial, incluindo desde o isola-

condições de cultivo, a operação de biorreatores e o escalonamento.
A infraestrutura disponível para as pesquisas em biotecnologia

permite a manipulação de micro-organismos das classes 1 e 2, bioprospecção, testes de citotoxicidade, biorreatores com capacidade

de 0,7 L a 100 L, monitoramento de biodegradação e caracterização
de biomoléculas, entre outros.

das no IPT, como microrreatores em LTCC para biodiesel, trocadores

emulsões em microdispositivos em vidro, como equipamentos para

processos de deposição física por vapor (PVD) de filmes finos, fotolito-

grafia e microscopia eletrônica de varredura. Grande parte das pesquisas em microtecnologia demanda ações multidisciplinares, o que abre
caminho para estabelecer parcerias entre os diversos laboratórios.

Criada com a ideia de fazer interação não somente com a área de

biologia, mas também de física, química e ciência dos materiais, a

área de microtecnologia busca auxiliar as indústrias na fabricação
de componentes e sistemas em escala micrométrica, em competências já presentes ou em implantação no IPT, como processos

LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics), de microusinagem e de
microfabricação em sala limpa, que podem ser combinados para
diversas aplicações.

Ao lado, componente automotivo posicionado no equipamento de
metrotomografia 3D por absorção de raios X: avaliação interna de
componentes de diversos materiais sem o corte físico da amostra.
Abaixo, modelo digital de componente automotivo gerado pela tomografia
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Estruturas Leves
O IPT está desenvolvendo no Parque Tecnológico de São José dos

Campos o projeto de instalação do Laboratório de Estruturas Leves,
que permitirá aos seus pesquisadores trabalhar com materiais

compósitos e metálicos leves em processos inovadores de fabricação,
apoiando segmentos da indústria tão diversos como aeronáutico, de
petróleo, marítimo, de defesa, de energia e de transportes em geral.
Várias ações foram deflagradas em 2012 para viabilizar o labora-

tório, garantindo assim a continuidade do projeto originalmente

lançado em 2009, com apoio financeiro do Governo do Estado de
São Paulo. O investimento total é de R$ 44,2 milhões, viabilizados

Em setembro de 2012 foi realizada visita à planta industrial do fabri-

do próprio IPT, do município de São José dos Campos, da Secretaria

dos), para a inspeção e acompanhamento dos testes de recebimento

com financiamento de R$ 27,6 milhões do BNDES e mais recursos

de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e da Finep.

cante MAG/Cincinnati, sediada em Hebron, Kentucky (Estados Uni-

da máquina de deposição de fitas Automatic Tape Laying Machine,
adquirida pela FAPESP com recursos do BNDES. O equipamento foi

embarcado nos Estados Unidos
e chegou ao laboratório em

O laboratório possibilitará a
fabricação precisa de peças
mais leves para diversos setores
da indústria, especialmente
aeronáutica e automotiva

novembro de 2012.

A máquina consiste em um

pórtico de aço, com movimento
longitudinal sobre guias de

apoio, que suporta um carro

com deslocamento transver-

sal e ainda um conjunto com

movimento vertical, onde fica o
cabeçote de deposição de fita,
montado em eixo rotativo. O

equipamento realiza o processo

de fabricação de peças com superfícies côncavas ou convexas de

grandes raios de curvatura, utilizando materiais compósitos avançados, sólidos ou estruturados. As peças podem ter dimensões de
até quatro metros de largura e 12 metros de comprimento.

Também em 2012 foi concluído o projeto executivo da reforma

de adequação do pavilhão que abrigará o laboratório, incluindo a

construção da sala limpa, com 1.600 m2, controle de temperatura,
umidade e partículas (Classe 9 da ISO 14.644).
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Máquina de deposição de fitas (Automatic Tape
Layer) do Laboratório de Estruturas Leves,
adquirida pela FAPESP com recursos do BNDES
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PARA A INDÚSTRIA
/

A indústria hoje enfrenta o desafio de reduzir o uso
da energia, procurar matérias-primas adequadas, de
preferência renováveis, e preservar o meio ambiente,
sem deixar de lado a competitividade.
Um grupo de 150 pesquisadores e empresários esteve reunido em

julho de 2012 no IPT para acompanhar o workshop ‘Bionanomanufatura: Oportunidades para Inovação Tecnológica’ e conhecer as

competências do Núcleo de Bionanomanufatura, na época ainda

em montagem. O grupo também pôde tirar dúvidas sobre o siste-

ma de financiamento para projetos inovadores promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), uma
iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Qual o interesse em fazer bionanomanufatura? Para responder a
esta pergunta, a diretora-adjunta do Centre Rapsodee na França,

Maria Inês Ré, mostrou no evento que áreas como biotecnologia e

microtecnologia são tecnologias-chave para o desenvolvimento das
indústrias frente a exigências estabelecidas para o desenvolvimento sustentável, isto é, a capacidade de gerar produtos inovadores

usando processos e matérias-primas e garantir que gerações futuras possam também dispor de tais recursos.

Célula humana produtora
de proteína recombinante.
(Microscopia óptica 1000 X)
Maria Inês trouxe à apresentação um quadro geral de biotecnologia e nanotecnologia. A biotecnologia é uma tendência mundial

no mercado farmacêutico, assim como no setor de biocombustíveis, e demanda o uso de conhecimentos multidisciplinares e de

uma infraestrutura para estudos de processos em laboratório; já a

nanotecnologia é uma área presente há tempos na história da hu-

manidade, mas que sofreu uma

A biotecnologia é uma
tendência mundial no mercado
farmacêutico, assim como no
setor de biocombustíveis

mudança nas duas últimas

décadas e passou a ter foco na

concepção e na funcionalização
dos produtos.

Os critérios de financiamento

da Embrapii para apoio a projetos inovadores foram apresen-

tados aos participantes. Na fase
inicial de gestão da nova em-

presa, que também é chamada de fase piloto, são apoiados projetos
de áreas específicas em cada um dos três parceiros do MCTI que

operacionalizam a política de atuação definida para a iniciativa. O
IPT atua em projetos de biotecnologia, nanotecnologia, microtec-

nologia e micrometrologia; o Instituto Nacional de Tecnologia (INT),
do Rio de Janeiro, ficou com as áreas de energia e saúde; e o SENAI
Bahia, com automação e manufatura.
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Os recursos da Embrapii cobrem 66% do projeto com recursos não

reembolsáveis. As fases de tramitação do projeto no processo de seleção são a submissão propriamente dita e a negociação da propriedade intelectual. A submissão do
projeto é feita por um pesquisador do IPT. O critério para

decidir pelo valor do aporte é

quanto ao potencial de geração
de conhecimento da ideia. Os

projetos são avaliados quanto

ao desafio tecnológico que impõem e ao valor demandado.

Recursos Embrapii viabilizam
projetos para a indústria nacional,
promovendo inovação e aumento
da competitividade

Como a estrutura de gestão de

projetos é tripartite, a parte financeira fica a cargo da Embrapii

Em dezembro de 2012, a situação da Embrapii era a seguinte: três

tura, equipamentos e o trabalho de pesquisadores – é do IPT, com

tura de contrato, no valor de R$ 3,2 milhões. Esses projetos são rela-

e das empresas, e a parte econômica – que envolve a infraestrurecursos do governo do estado. Existe ainda a possibilidade de

interação com outros modelos de apoio à inovação, como a Lei de
Informática e a Lei do Bem, também criada pelo governo federal
para apoiar a inovação.

projetos estavam aprovados, aguardando a formalização de assinacionados à área de nanotecnologia e são destinados aos segmentos
de odontologia, cosméticos e agroquímicos. Além disso, havia 13

propostas em fase final de negociação, com acordo de confidencialidade assinado, e outras 27 propostas em prospecção.

A combinação de
microtecnologia, biotecnologia
e nanotecnologia permitem o
desenvolvimento de processos
mais eficientes e sustentáveis
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2012 foi um ano de novos desafios para a inovação no IPT.
Além de promover a cultura da gestão de projetos por metas
técnicas e maior aproximação com empresas e universidades,
o Instituto começou a buscar critérios para associar conceitos
de inovação a políticas públicas,
uma estratégia importante já que parcela significativa da receita do Instituto é proveniente do apoio tecnológico ao setor. Essa
determinação foi colocada durante o discurso de posse do novo

diretor-presidente, Fernando José Gomes Landgraf. Incrementar o
impacto e a relevância do IPT será quantificado e qualificado por

uma metodologia em construção para refletir os benefícios apurados pelo trabalho da comunidade do Instituto.

Dos três novos laboratórios inaugurados pelo governador Ge-

raldo Alckmin no dia da posse de Fernando Landgraf, dois deles

são relacionados a energias renováveis (simulador solar e forno

unidirecional de silício grau solar), e o terceiro é o núcleo de biona-

nomanufatura. Ele afirmou durante a cerimônia que o trabalho de
P&D no Instituto é fundamental para o estado elevar para 69% a

participação de energias renováveis em sua matriz energética até

2020. Atualmente, o País tem 45% de participação dessas energias
na matriz, e São Paulo conta com 55%, números exemplares para
outros países, visto que no mundo as energias renováveis repre-

sentam apenas 13%, o que significa ainda a forte dependência da
economia do petróleo.

A nova diretoria executiva também propôs criar formas de inte-

Além disso, está em desenvolvimento um sistema de acompa-

Tecnologia, com a Secretaria de Planejamento e demais instâncias

‘retrocontrole’, que irá proporcionar mais segurança ao governo

ração com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e

do governo para um planejamento de longo prazo e um contrato

de gestão baseado em metas quantitativas ligadas ao desempenho
financeiro, a metas de inovação e a avaliações do impacto do IPT.

Ao lado, o ex-presidente do
IPT, João Fernando Gomes
de Oliveira, anuncia a nova
presidência do Instituto.
Abaixo, o governador Geraldo
Alckmin cumprimenta o novo
diretor-presidente do IPT,
Fernando José Gomes Landgraf,
durante a cerimônia de posse
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nhamento e apoio técnico à fiscalização de obras públicas, o

quanto à qualidade dos empreendimentos públicos. A ênfase em
quantificar o impacto do Instituto é um objetivo de clara inspiração na visão do governador, que tem cobrado os índices das
universidades e dos Institutos.

Apoio tecnológico aos municípios
Dezesseis cidades e um orçamento de R$ 2,8 milhões – o maior

Os projetos dedicados ao uso do solo, com o desenvolvimento de

em 2012 pelo IPT ao Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios

to do uso do solo urbano e rural, respondem por 50% dos atendi-

desde a criação em 1989 – compõem o balanço dos atendimentos

(Patem). A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia é financiar serviços especializados que utili-

zam a capacitação técnica do Instituto para laudos em municípios

de pequeno e médio porte, que não contam com recursos e capacitação funcional para resolução de situações emergenciais.

Do total de R$ 2,8 milhões, a secretaria estadual foi responsável

pelo aporte de 88% (R$ 2,5 milhões) e os municípios entraram com
12%, ou seja, R$ 331 mil. Foram assinadas ordens de serviço com os

municípios de Bom Jesus dos Perdões, Campo Limpo Paulista, Cravinhos, Cunha, Indiana, Iperó, Itanhaém, Jundiaí, Monte Alto, Mon-

teiro Lobato, Novo Horizonte, São Caetano do Sul, São João da Boa

Vista, São Luiz do Paraitinga, Tatuí e Vargem – alguns dos trabalhos
estão concluídos e outros continuam em execução.

instrumentos técnicos de ordenamento territorial para planejamenmentos. Os outros serviços envolvem a geração de bases técnicas

e econômicas para planejamento e desenvolvimento sustentável

dos recursos minerais, e serviços de conservação e manutenção da
infraestrutura e de edificações públicas.

A revisão do plano diretor de Itanhaém, que incluiu uma série de

estudos geoambientais envolvendo aspectos do meio físico, biótico
e de uso e ocupação do solo, e a reavaliação das áreas de risco de

São Luiz do Paraitinga foram dois dos trabalhos mais significativos.
Outro projeto envolveu a avaliação das estruturas de madeiras de

dois teatros na cidade de São Caetano do Sul para patologias relacionadas a ataque de fungos, cupins e brocas de madeira.

Em 2013, a intenção é prosseguir com os atendimentos, com um

orçamento de R$ 3 milhões aprovado pela Assembleia Legislativa
de São Paulo.

Levantamento dos recursos
minerais e das atividades de
mineração na cidade de Iperó
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Áreas de risco
Em julho de 2012, o IPT apresentou uma produção em vídeo voltada
à prevenção de riscos em áreas suscetíveis a deslizamentos de

encostas e solapamento de margens de rios. Como parte do Plano
Municipal de Redução de Riscos de Mauá, o vídeo proporciona
orientação a profissionais e moradores de áreas de riscos. Sua

primeira apresentação ocorreu no Salão Nobre do Paço Municipal
da cidade, durante audiência pública para apresentação do plano
local. O vídeo foi divulgado no You Tube e até dezembro de 2012
contabilizava 11 mil acessos.

Em novembro de 2012 foi assinado com o Consórcio Intermunicipal
Grande ABC um contrato para a elaboração dos Planos Municipais
de Redução de Riscos nas cidades de Ribeirão Pires, Rio Grande da

Serra e Santo André. Foi incluída também no contrato a análise das
áreas de inundação do município de São Caetano do Sul.

O projeto prevê o mapeamento das áreas de risco indicadas pelas
prefeituras e a concepção de intervenções estruturais para os

setores de risco, desde serviços de limpeza até obras de contenção
de grande porte ou remoção de moradias, assim como a oferta de
treinamentos aos técnicos das prefeituras, a estimativa de recurFrames do vídeo do IPT que orienta para
prevenção de riscos, apresentado em
audiência pública no município de Mauá.
Ele é parte do trabalho realizado pelo
IPT para a prefeitura no âmbito do Plano
Municipal de Redução de Riscos (PMRR)
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sos financeiros de acordo com as obras propostas e a indicação de
ações não-estruturais.

CASA MILITAR – Um contrato foi assinado em novembro entre o

Instituto e a Casa Militar do Governo de São Paulo para o mapea-

mento das áreas de alto e muito alto risco a deslizamentos e inun-

dações em 31 municípios abrangidos no Plano Preventivo de Defesa
Civil do estado. O projeto do Laboratório de Riscos Ambientais é

realizado por meio da organização de informações contidas em

mapas, imagens e documentação fotográfica em um Sistema de

Informações Geográficas (SIG), a fim de subsidiar o gerenciamento
das áreas e estabelecer parâmetros técnicos e sociais.

As cidades incluídas no projeto estão localizadas na Região

Metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Vale do Paraíba e Região

Administrativa de Campinas. Os municípios foram indicados como
prioritários por não terem informações atualizadas sobre riscos de
deslizamento e/ou inundações.

As principais atividades incluem a pesquisa bibliográfica dos

Os dados coletados são analisados para fundamentar o relatório

das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil sobre o número de

da, delimitação dos setores de risco identificados em imagem de

levantamentos de áreas de riscos existentes, a consulta às equipes
atendimentos efetuados nos locais que serão avaliados, a realização

de vistorias de campo para levantamento de indicadores de risco e tipologias dos processos, e a elaboração de documentação fotográfica.

técnico, que contém informações como descrição da área avaliasensores remotos, quantidade de imóveis em risco, quantidade

de pessoas em risco, tipologia do processo (deslizamento, inundação, solapamento de margem) e sugestões de intervenções para

minimizar ou eliminar os riscos

Plano Municipal de Redução de
Riscos prevê o mapeamento e
a concepção de intervenções
estruturais para as áreas de risco
indicadas pelas prefeituras

identificados.

Outro contrato assinado em

dezembro com a Casa Militar
estabeleceu a prestação de

serviços especializados para

atendimentos específicos às

situações de risco geológico e
geotécnico em todo o estado.

O projeto de 12 meses prevê a

convocação do IPT a cada evento
danoso em que a Defesa Civil

considerar necessária a intervenção do Instituto. Os atendimentos

são iniciados por acionamentos feitos pela Defesa Civil por telefone

e, após a finalização de cada trabalho, o Instituto emite um relatório
provisório, que deve ser seguido de um relatório mensal com informações dos serviços prestados.
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Defensoria pública

Sistemas inteligentes de transporte

O atendimento ao cidadão e à coletividade na Defensoria Pública

O laboratório de testes de interoperabilidade de equipamentos para

software desenvolvida pelo IPT. Pesquisadores e técnicos do Ciam

equipamentos de pedágio automático, voltou a operar em março de

do Estado de São Paulo contará com o suporte da tecnologia de

trabalham na criação de uma plataforma integrada, batizada de

‘Defensoria Online’, e estão acertando os detalhes finais para que
o sistema principal comece a operar em escala piloto no segundo
semestre de 2013.

O desafio dos pesquisadores é aplicar a tecnologia com o objetivo
de otimizar o processo de atendimento aos assistidos, flexibilizar
buscas, visualizar detalhes dos encaminhamentos e facilitar o

acompanhamento de processos pelos defensores. A instituição tem
atualmente 610 defensores, que atuam em 54 unidades, cobrindo

o atendimento de 95 cidades do estado, e realizou em 2012 cerca de
4,5 mil atendimentos/dia.

O sistema foi elaborado para plataforma Web em linguagem Java,

utilizando padrões de desenvolvimento que estão sendo discutidos
e adotados por ambas as equipes – do IPT e da Defensoria, que foi

criada como instituição autônoma pela Lei Complementar Estadual
988, de 9 de janeiro de 2006, atendendo determinação da Constituição Federal, que prevê essa atividade como essencial para o
exercício da Justiça e cidadania.

Ao todo, seis sistemas estão sendo desenvolvidos e integrados utilizando bases de dados corporativos comuns.

Reativação de estrutura
laboratorial atenderá à
necessidade de testes dos
equipamentos usados no
sistema “Sem Parar”
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sistemas inteligentes de transporte, que tinha como foco avaliar

2012, agora com um escopo mais abrangente e atualizado às novas
tendências do setor. A reativação do laboratório ligado ao Ciam es-

tava prevista no projeto interno intitulado ‘Reforma e Estruturação
de Laboratório Existente para Criação de Novos Procedimentos de

Ensaios Automatizados de Interoperabilidade de Sistemas Inteligentes’, e atendeu à necessidade de testes dos equipamentos utilizados no sistema automático de cobrança, incluindo o uso de nova

metodologia para testes automatizados de protocolos, que torna o
processo mais ágil e expande as possibilidades de teste.

O suporte tecnológico proporcionado pelo IPT procurou atender

uma decisão tomada pela Artesp, a Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, no sen-

tido de que os serviços de arrecadação não podem ser concedidos

com exclusividade a uma única organização nas rodovias paulistas.
Segundo a Artesp, é preciso abrir espaços para outros fornecedores
do sistema. Dessa forma, boa parte das antenas do sistema deve

mudar para comportar mais de um concorrente, o que motivou os

ensaios no laboratório do Instituto. Além disso, um novo padrão de
equipamentos será implantado nas rodovias estaduais gradativa-

mente em substituição aos modelos antigos, os quais agora podem
ser testados devido à modernização do laboratório.

Qualidade dos livros didáticos
O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) envolve a compra e a
distribuição de obras didáticas aos alunos do ensino fundamental

e médio. Para constatar se as obras adquiridas atendem às exigências técnicas e físicas do edital, o Laboratório de Papel e Celulose
continuou em 2012 a análise da qualidade de livros didáticos

impressos por meio de ensaios, que vem realizando desde 1999.
Acompanhando as demandas por novos serviços, o laboratório

também está executando análise de material de apoio audiovisual,
como CDs e DVDs que acompanham livros impressos, e análise de
livros digitais no formado Daisy, destinados a deficientes visuais e
pessoas que apresentam algum tipo de limitação na leitura.

A análise da qualidade física de livros impressos envolve a determinação de aspectos do processo gráfico, como impressão e acaba-

mento, e itens de especificação, como dimensões, gramatura, alvura
e opacidade do papel base. No caso das mídias digitais, a análise

considera desde a embalagem e rótulo até a conformidade com o
conteúdo solicitado nos editais do PNLD.

O controle efetuado pelo IPT
possibilita a entrega de livros
didáticos de boa qualidade
para os alunos. Além disso,
permite a criação de bancos
de dados importantes para
verificar a evolução do padrão
do setor editorial brasileiro
e para o apoio à revisão de
especificações do Programa
do Livro Didático do Fundo
Nacional de Desenvolvimento

Foto FDE

da Educação (FNDE)
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08/

ATIVIDADES TÉCNICAS
/
O IPT conta com laboratórios capacitados e equipe
de pesquisadores e técnicos qualificados, atuando
basicamente em P&D&I, serviços tecnológicos,
desenvolvimento & apoio metrológico e educação
em tecnologia.
Atento às necessidades dos setores público e privado, o Instituto
provê soluções para aumentar a competitividade das empresas

e promover a qualidade de vida, contemplando segmentos como
energia, transportes, petróleo e gás, meio ambiente, construção

civil, cidades e segurança, entre outros. Exemplos das principais

atividades iniciadas ou concluídas em 2012, e algumas delas ainda

em curso, estão descritos nas próximas páginas, muitas delas como
um exemplo da atuação multidisciplinar do Instituto.

Estádios no túnel de vento
Palco da segunda partida da seleção brasileira na Copa de 2014, o
Estádio Plácido Aderaldo Castelo – o Castelão, na cidade de Forta-

leza (CE) – foi submetido a uma série de ensaios sobre esforços de
vento no Centro de Metrologia de Fluidos, que abriga o túnel de
vento de camada de limite atmosférica.

Essa foi a segunda vez que a maquete do estádio foi submetida

a testes no IPT. O objetivo foi estudar a ventilação dos ambientes

internos para identificar a sensação térmica percebida pelos usuá-

rios – na sessão anterior, em julho de 2011, os ensaios tiveram como
foco o fornecimento de coeficientes de pressão a fim de dar maior
segurança aos projetistas na concepção da cobertura.
Com 155 mil m2 de área construída, o Castelão tem capacidade para 67 mil espec-

tadores. Os primeiros ensaios de sensação
térmica em um estádio no túnel de vento

do IPT avaliaram as áreas a serem ocupadas
pelas arquibancadas por meio de mapea-

mento da velocidade do vento em uma ma-

quete construída em escala 1:200. Após esse
mapeamento de velocidades do vento no

modelo reduzido, os dados foram converti-

Testes permitiram estudar
a ventilação interna e
a pressão do vento na
cobertura do estádio

dos para a escala real, e então sobrepostos
com informações climáticas de Fortaleza.

Uma série de ensaios também foi feita em uma maquete da Arena

Uma maquete do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi,

foram realizados para o fornecimento dos coeficientes de pressão a

forneceram os coeficientes de forma e de pressão para dar confia-

Pantanal de Cuiabá, outra cidade-sede da Copa do Mundo. Os testes
fim de dar maior confiabilidade aos projetistas no pré-projeto das
quatro coberturas independentes e dos sistemas de fechamentos
(fachadas) em membranas tensionadas.

Para atender às exigências da Federação Internacional de Fute-

bol Associado (Fifa), o projeto desenvolvido pela GCP Arquitetos

terá uma área construída de 50.000 m2 e capacidade para 43 mil

espectadores durante a Copa, em quatro módulos de arquibanca-

das independentes – duas delas em concreto pré-moldado e outras
duas (localizadas atrás dos travessões, nos setores norte e sul) em

estruturas metálicas aparafusadas para desmontagem e redução

de 30% da capacidade após o termino do mundial, transformando
o estádio em um espaço multiuso.
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também foi submetida a ensaios sobre esforços de vento. Os testes
bilidade aos projetistas na concepção da nova cobertura de 30 mil
metros quadrados de área total.

A estrutura metálica da cobertura empregará cerca de quatro mil

toneladas de aço tratado, com oito grandes pilares. Para a execução
dos ensaios em um modelo rígido fabricado em PVC, papel couro e

acrílico, os pesquisadores simularam as características do vento do
bairro do Morumbi, onde o estádio está localizado. Os testes foram
referenciados em função da norma NBR 6123:1998, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estipula as condições

exigíveis na consideração das forças devidas à ação do vento, para
efeito do cálculo de edificações.

Ao lado, distribuição de pressão na fachada e cobertura do
Arena Pantanal. O lado vermelho está a barlavento, que é onde
o vento incide. Nas coberturas se observa uma distribuição
de pressão homogênea, devido à cobertura ter inclinação
próxima a zero grau. As grandes sucções, marcas azuis, são
observadas nas quinas da cobertura
Abaixo, modelo da Arena Pantanal de Cuiabá, cidade-sede da
Copa do Mundo de 2014, em ensaio no túnel de vento
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Poluição atmosférica
O Laboratório de Energia Térmica, Motores, Combustíveis e

Emissões dispõe de metodologia e equipamentos de ponta para

monitorar emissões industriais, visando medidas de controle. É o

to realizaram um conjunto de medições nos fornos da indústria.

caso, por exemplo, do laboratório móvel equipado com sistemas

O trabalho de campo, realizado num período de aproximadamente

a medição da composição dos gases em chaminés e no interior de

de partículas totais e de partículas com diâmetro aerodinâmico

de visualização, aquisição de dados e analisadores contínuos para

equipamentos industriais de combustão. Esse laboratório móvel foi
utilizado em medições feitas na unidade industrial da Samarco na
cidade de Anchieta (ES), que possui três fornos de pelotização de
minério de ferro.

Os gases da combustão de efluentes dos fornos são lançados na at-

mosfera através de chaminés, formando plumas de coloração muitas

Técnicos do IPT realizaram um conjunto de medições nos fornos da
indústria Samarco com uso da unidade móvel do laboratório
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vezes amarelada. Para investigar essa ocorrência, técnicos do Institu-
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duas semanas, contou com as medições da concentração nos gases
inferior a 2,5 µm feitas pela empresa Aqua Ambiental em paralelo
às determinações do IPT. A empresa ATS4i Engenharia, Estudos e

Projetos também participou do planejamento e acompanhamento
de parte das medições, assim como nas discussões dos resultados
obtidos. A investigação mostrou que a coloração amarelada das

plumas é resultado da presença de óxido de nitrogênio (NO) nos
gases emitidos pelos fornos.

Vazão confiável
Pela primeira vez no País, a indústria do petróleo pôde contar com uma unidade móvel que comple-

menta um laboratório de calibração fixo. Esta facilidade é composta essencialmente por um sistema

padrão de vazão denominado “provador compacto”, que se constitui em um braço metrológico móvel

rastreado ao Laboratório de Vazão. O provador ganha mobilidade ao ser embarcado em um caminhão

Munck, que permite o seu transporte e instalação junto ao medidor a ser calibrado, avaliando in loco o
desempenho metrológico do sistema de medição.

Uma das principais vantagens da solução é que a calibração dos medidores de vazão de líquidos insta-

lados em refinarias, terminais e bases de distribuição pode ser feita sob as condições reais de processo,
com o próprio fluido de operação, considerando a temperatura, pressão e viscosidade reais, além de

levar em conta fatores de influência que afetam o desempenho do medidor e de toda a instrumentação, como configurações da tubulação, válvulas, operador e aspectos climáticos adversos.

Calibração de medidor de vazão de óleo
Medidor de referência: Compact prover

Fator de medição
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Ao lado, gráfico de calibração de medidor de óleo
Abaixo, calibração do medidor feita sob condições
reais do processo na unidade móvel
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Iluminação esportiva
Os investimentos em infraestrutura para a Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016

trouxeram a necessidade de testes nos equipamentos que serão instalados nas arenas esportivas, em

particular dos projetores para iluminação de grandes áreas. Para atender a esta demanda, os pesquisadores do Laboratório de Equipamentos Elétricos e Ópticos criaram uma instalação especial para a exe-

cução do primeiro ensaio no Instituto em um projetor de iluminação direcionado para grandes estádios.
O principal equipamento para os testes é o goniofotômetro, um sistema informatizado que execu-

ta a medição de parâmetros como direção e intensidade da luz. Os dados coletados nos ensaios são
compilados para a composição de curvas fotométricas, que são

fornecidas pelo fabricante aos projetistas e especificadores para

Pesquisadores criaram uma
instalação especial para ensaios
em projetores de iluminação de
grandes estádios

a definição do número de projetores e da posição de instalação,

contribuindo com a melhor solução para visualização e registro
das atividades esportivas.

O projetor estudado foi desenvolvido para grandes áreas, como

estádios de futebol, ginásios e plataformas de aeroportos, empre-

gando lâmpadas HQI (Halogen Quartz Iodide) de vapor metálico de
2.000 W de potência, que são um paradigma das tecnologias de
iluminação em grandes áreas.

Substituição de combustível
Uma equipe do Laboratório de Energia Térmica, Motores, Combustí-

O preço comparativo dos combustíveis é o motivo que levou a

lândia (GO) da Votorantim Metais, viabilizando a substituição de

petróleo. Foi montada uma unidade experimental na qual foram

veis e Emissões esteve por cerca de 90 dias na unidade de Niqueóleo combustível por coque de petróleo.

São utilizadas mensalmente cerca de mil toneladas de óleo combustível para alimentar as fornalhas da empresa. A Votorantim

Metais, que realiza a extração de minérios contendo óxidos de co-

balto e níquel, faz a redução do minério para obtenção dos metais
em sua forma elementar utilizando nove fornos do tipo Nichols

Herreshoff. O gás redutor injetado nos fornos é gerado em 90 fornalhas, que realizam a queima incompleta de óleo combustível.
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empresa a se interessar pela substituição do óleo pelo coque de

testadas diferentes versões de câmaras de combustão e a equipe
do laboratório utilizou para a monitoração a sua unidade móvel,

equipada com sistemas de visualização e aquisição de dados e instrumentos para a medição da composição dos gases produzidos.

À esquerda, projetor em estudo é um modelo desenvolvido para
estádios de futebol e ginásios, que emprega lâmpadas de vapor
metálico de 2 mil watts de potência
À direita, representação tridimencional da fotometria (distribuição
espacial de intensidades) de um projetor para complexos esportivos

Visão geral da unidade experimental da Votorantim Metais montada em
Niquelândia – câmara de combustão
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Corrosão microbiológica
Foi concluído em 2012 um estudo sobre corrosão em fundo de tan-

agitação do meio, entradas para injeção de inibidor de corrosão e

ser desenvolvido em 2008 pelo Laboratório de Corrosão e Proteção.

a fim de permitir o acompanhamento online do processo corrosivo.

ques de armazenamento de petróleo e derivados, que começou a

Esse trabalho mostrou as influências de bactérias nos processos de

tomadas de acesso para introdução de sonda de resistência elétrica,

corrosão interna.

Um biorreator foi desenvolvido exclusivamente para o projeto: em

A pesquisa, desenvolvida para a Petrobras, incluiu uma série de

de prova foram dispostos sobre uma base fabricada em polímero,

estudos sobre a influência das bactérias redutoras de sulfato e das
bactérias oxidantes de ferro nos sistemas de proteção catódica, e
também sugeriu critérios para mitigar a ação dos microorganismos no processo corrosivo.

uma estrutura de vidro com capacidade de cinco litros, os corpos

simulando as chapas do fundo do tanque. Os ensaios foram realizados em ambiente estéril, já que a pesquisa era voltada à questão da
corrosão microbiológica.

Os tanques de armazenamento da Petrobras têm ao redor de 15

m de altura e diâmetros entre 40 m e 80 m. Para evitar a corrosão
interna das estruturas, a empresa emprega a técnica de proteção

catódica por anodos galvânicos, que podem ser fabricados em zinco
ou alumínio, e atuam como ‘metais de sacrifício’, sofrendo a corrosão no lugar das chapas de aço do fundo do tanque.

Quando os anodos são instalados, a expectativa é de que não haja
corrosão ou de uma corrosão homogênea de baixa intensidade,

mas na prática isso não acontece. Alguns anodos acabam sofren-

do um processo de corrosão localizado e mais acelerado em razão
da água de formação, que fica decantada no fundo do tanque e

contém elevados índices de impurezas e altas concentrações de

bactérias. Estes contaminantes acabam por aderir sobre os anodos
de maneira difusa.

As pesquisas no laboratório do IPT envolveram a construção de

diversas estruturas. Um tanque-piloto de 2 m de diâmetro e capacidade de 4,5 m3 foi projetado dentro do próprio Instituto para simular as condições reais de armazenagem. Para auxiliar nos estudos,

foram montados ainda uma cabine para monitoração de parâmetros associados ao processo corrosivo, um sistema de loop para
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Pesquisas no IPT envolveram a construção de um tanque-piloto para
simular as condições de armazenagem

Sacolas e meio ambiente
A polêmica das sacolinhas plásticas ganhou grande espaço na

O ensaio realizado no Instituto consistiu em submeter os diferentes

uma série de reportagens exibidas no telejornal SPTV, o Centro de

consumidas por microorganismos naturais, retirados da natureza

mídia em 2012 e, sob a contratação da Rede Globo de Televisão para
Tecnologia em Metalurgia e Materiais realizou um estudo para

comparar o comportamento biodegradável de quatro diferentes
embalagens vendidas ou distribuídas em supermercados.

Para serem submetidas aos testes do Laboratório de Biotecnologia
Industrial, as quatro sacolas, algumas conhecidas como ‘degradá-

tipos de embalagens a uma solução mineral para que elas fossem
(solo, lago, lodo), simulando com maior intensidade o que pode
acontecer no meio ambiente. Sendo assim, as sacolinhas são a

única substância orgânica fonte de “alimento” para essas bactérias.
A avaliação da biodegradabilidade foi realizada em condições similares, tanto quanto possível, às do ambiente de destinação.

veis’, foram trazidas pela equipe do jornal. O resultado apresentou

Outro teste comparativo foi desenvolvido em um projeto do

é de 10%: as de papel biodegradaram cerca de 40%; as de plásti-

comparação, em igualdade de condições, do processo de degrada-

a porcentagem que cada material biodegradou – a margem de erro
co comum, 30%; as de amido de milho (feitas a partir de fontes

retornáveis), 15%; e as oxidegradáveis (que recebem aditivos para
degradar mais rápido), apenas 2%.

De modo geral, nas condições do teste empregado, nenhuma das

amostras analisadas pode ser considerada como de fácil biodegradação. Segundo a determinação do “Teste da Biodegradabilidade

Laboratório de Embalagem e Acondicionamento para permitir a

ção de quatro tipos de sacolas de supermercados. Com exposição
ao tempo, o polietileno comum (sacola tradicional de plástico), o
polietileno com aditivo para degradação, o papel e o TNT (sacola

retornável, feita de tecido-não-tecido) foram comparados. O estudo
simulou a condição de abandono das sacolas no meio urbano, situação em que boa parte desse material é encontrada.

Imediata pela Medida do Dióxido de Carbono Desprendido em

O IPT fez uma parceria com o Instituto de Astronomia, Geofísica

conteúdo orgânico se transforma em água e gás carbônico (míni-

condições meteorológicas do período de vigência dos testes. Assim,

Sistema Aberto”, facilmente biodegradável é todo material cujo
mo 60%), em até 28 dias.

e Ciências Atmosféricas (IAG), da USP, para obter o registro das

a degradação das sacolas é considerada diante das variáveis reais

do clima, como temperatura, umidade relativa do ar, precipitações
pluviométricas, insolação e direção e velocidade dos ventos.

Estudo comparativo do
comportamento biodegradável
de quatro diferentes embalagens
vendidas ou distribuídas em
supermercados mostrou que
nenhuma das amostras analisadas
pôde ser considerada como de
fácil biodegradação
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Segurança ao fogo em navios

Ligas para metalurgia

A Marinha do Brasil reconheceu o Laboratório de Segurança ao

Em abril de 2012, o IPT e a Escola Politécnica da USP começaram a

time Organization, a IMO, sediada em Londres.

competitividade ao desenvolvimento de ligas para ferramentas

Fogo para integrar a rede mundial de testes da International Mari-

O Código Internacional para o Uso de Procedimentos de Testes

de Incêndio, conhecido mundialmente como FTP Code, da IMO,

prevê que laboratórios credenciados pela autoridade marítima em

trabalhar em parceria em um projeto inovador para agregar mais
de conformação a quente nos processos metalúrgicos da Gerdau,
cobrindo as frentes produtivas de aços laminados, forjamento de
aço e fundição sob pressão de ligas de alumínio.

diversos países realizem ensaios de reação e resistência ao fogo em

O projeto aplica pela primeira vez a modelagem computacional

embarcações. A medida atende aos requisitos da chamada Con-

processo produtivo. Essa projeção é feita para cada tipo de liga

portas, anteparas e coberturas de convés, entre outros itens das

venção Solas, a Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida
Humana no Mar.

Graças ao reconhecimento, foram previstos testes de não-combustibilidade, fumaça, toxicidade, divisórias de diversas classes, sistemas de controle, portas corta-fogo, flamabilidade de superfícies,

coberturas primárias de convés, mobília estofada e componentes
de roupas de cama.

para prever a degradação que as ferramentas sofrem durante o
avaliada no Laboratório de Processos Metalúrgicos.

Os estudos contam com investimento de R$ 13 milhões, dos quais

90% provêm do BNDES e o restante da Gerdau, empresa que deverá
incorporar em escala industrial a tecnologia. As ferramentas de

conformação são estratégicas para a indústria porque representam
parte expressiva de seus investimentos. No caso do forjamento, por

exemplo, a matriz pode significar até 30% do custo final do produto.
O desenvolvimento completo do projeto levará quatro anos e seu

impacto econômico deverá ser considerável, visto que a indústria

metalúrgica de transformação concentra cerca de 10% do Produto
Interno Bruto (PIB) do País, segundo dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), o que em 2010 representou um
faturamento bruto de R$ 210 bilhões.

Simulação de forjamento por modelagem de elementos finitos em
conjunto matriz: peça forjada durante conformação de aço a 1100 ºC
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Cadastro ambiental

Pedágio automático

O Departamento de Águas e Energia Elétrica investiu R$ 1,35 milhão

O laboratório para testes em equipamentos de pedágio automá-

de São Paulo. O projeto do Centro de Tecnologias Ambientais e

rio ligado ao Centro de Tecnologia da Informação, Automação e

no cadastramento de pontos de erosão e de inundações no Estado
Energéticas conduziu o levantamento dos pontos de erosão linear

(urbanas e rurais) e a identificação dos municípios com ocorrência
de processos de inundação/enchente em áreas urbanas, a partir

de imagens de satélite (Google e fotografias aéreas), trabalhos de

campo e comparação com estudos realizados na década de 1990. O
levantamento irá propiciar ao governo estadual uma ferramenta

útil para definir onde e como realizar os investimentos para controle das erosões e inundações, pois determina as bases técnicas.

tico voltou a operar em março de 2012. A reativação do laborató-

Mobilidade estava prevista no projeto interno intitulado ‘Reforma
e Estruturação de Laboratório Existente para Criação de Novos

Procedimentos de Ensaios Automatizados de Interoperabilidade

de Sistemas Inteligentes’, e atendeu a necessidade de testes dos

equipamentos utilizados no sistema ‘Sem Parar’, incluindo o uso de
nova metodologia para testes automatizados de protocolos.

O suporte tecnológico proporcionado pelo IPT procurou atender
uma decisão tomada pela Artesp, a Agência Reguladora de Ser-

viços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo,
no sentido de que o ‘Sem Parar’, uma Operadora de Serviços de

Arrecadação (OSA), não pode ser concedido com exclusividade a

uma única organização nas rodovias paulistas. Segundo a Artesp,

é preciso abrir espaços para outros fornecedores do sistema. Dessa
forma, boa parte das antenas do sistema ‘Sem Parar’ deve mudar

para comportar mais de um concorrente, o que motivou os ensaios
no laboratório do IPT.
Boçoroca causada pelo escoamento de águas
pluviais na região de Piracicaba (SP)
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Programas de proficiência
A demanda por qualidade de lubrificantes automotivos e industriais no mercado brasileiro levou o Laboratório de Referências
Metrológicas a implantar em março de 2012 um programa de

proficiência interlaboratorial, que percorreu seu primeiro ano de

funcionamento com saldo crescente de laboratórios participantes a
cada rodada de testes.

O programa evoluiu de 30 laboratórios na primeira rodada, para

34 na segunda e 38 na terceira. Nesse percurso, ganhou a adesão

também de um laboratório da Coreia do Sul e de outro dos Estados
Unidos. Esse projeto funciona como um serviço para que os laboratórios possam checar seus

procedimentos metrológicos a
partir de lubrificantes de referência apresentados pelo IPT.
Após efetuar os testes com o

material padronizado, os participantes retornam ao Instituto
os resultados medidos e, por

fim, recebem um relatório que

Laboratórios podem checar
seus procedimentos
metrológicos a partir de
lubrificantes de referência

indica para cada teste o de-

ANÁLISES RoHS – O laboratório

coordenou no segundo semestre

de 2012 a primeira rodada do Pro-

grama de Proficiência em Análises
RoHS. A iniciativa foi decidida em
conjunto pelos participantes da

sempenho do laboratório em relação ao conjunto de resultados do

Rede de Produtos e Dispositivos Eletrônicos, do Sistema Brasileiro

O relatório apresenta os dados comparados dos diferentes laborató-

tecnológicos oferecidos pelos laboratórios integrantes a fim de

grupo de participantes. Isso, no entanto, é feito com sigilo absoluto.

rios, mas sem identificar quem é quem, utilizando códigos sigilosos.
O projeto é uma estratégia técnica que contribui para melhorar a

de Tecnologias (Sibratec), que busca ampliar a oferta de serviços

atender às demandas de qualificação e certificação dos produtos
ofertados ao exterior pelas empresas brasileiras.

qualidade das medições; o participante pode verificar facilmente

O mercado europeu está sujeito a uma série de diretivas que

e, por outro lado, consegue também identificar falhas de forma

produção, entre elas a 2002/95/EC, emitida pelo Parlamento e pelo

se seu laboratório está atendendo os requisitos de qualidade,
sigilosa e confiável.

regulamentam as características dos produtos e dos métodos de

Conselho da União Europeia e conhecida como RoHS (Restriction of
the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic
Equipment, ou Restrição na Utilização de Determinadas Substâncias Perigosas em Equipamentos Eletroeletrônicos).

A diretiva trata das proibições de uso – e, em alguns casos, de

tolerância nas concentrações – de metais tóxicos como chumbo,
cádmio, cromo hexavalente, mercúrio, e compostos orgânicos

perigosos como bifenilas polibromadas (PBB) e éteres difenílicos

polibromados (PBDE) em produtos ou equipamentos comercializados nos estados-membros da União Europeia.
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Análise de lubrificante: adesão
crescente de laboratórios difunde
os padrões de qualidade
Ensaios de viscosidade cinemática
em óleos mineral e sintético
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Berços infantis
A norma brasileira com foco na segurança de berços infantis foi

O Laboratório de Madeira e Produtos Derivados atuou em 2012

por meio da Portaria Inmetro número 269 de 21 de junho de 2011.

norma, auxiliando fabricantes na busca por mais qualidade e segu-

revisada e tornou-se compulsória em todo o território nacional,

Trata-se da “NBR 15.860 – Móveis – Berços dobráveis infantis tipo

doméstico – Parte 1: Requisitos de segurança e Parte 2: Métodos de

ensaio”. O documento legal estabeleceu que todos os berços produzidos ou importados a partir de dezembro de 2012 devem obedecer
aos requisitos da normalização.

com capacitação para realizar verificações e ensaios previstos pela
rança para seus produtos. Para isso, foram contemplados aspectos
dimensionais dos materiais empregados, detalhes construtivos e

sua resistência ao uso proposto para que os produtos cumprissem
a exigência da norma.

Borracha em pó
O Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas

A técnica mais comum para a obtenção da borracha em pó empre-

pó, empregando a técnica de spray drying, ou secagem por asper-

trutura do látex antes da secagem em spray dryer, mas o processo

trabalhou em 2012 em um projeto para a obtenção de borracha em
são. A pesquisa busca desenvolver uma rota química de produção
a partir do látex sintético para aplicação da matéria-prima como

modificadora de impacto de plásticos, com aumento de resistência,
e colaborar com soluções para preencher uma lacuna tecnológica
pouco explorada atualmente dentro e fora do Brasil.

A ideia do projeto nasceu de demandas feitas por empresas do

segmento ao laboratório do IPT, que buscavam novas formas para

apresenta gargalos como a necessidade de uma infraestrutura em
grande escala e os riscos à saúde dos trabalhadores.

O projeto prevê desenvolver um processo de obtenção da borracha

em pó empregando uma técnica simples, industrializada, que opera
em processo contínuo e de baixo custo. O estudo trabalha a modifi-

cação química do látex sintético por meio de monômeros funcionais
e óxido coloidal, que irão compor uma mistura submetida posterior-

a produção da matéria-prima. A utilização da borracha em forma

mente à secagem em um equipamento de spray dryer. Para oferecer

aplicações na comparação ao uso do material em bloco: enquanto

do Instituto estudou a modificação química de dois tipos de látex, o

de pó ultrafino é uma alternativa mais simples em determinadas
o pó permite a adição direta a processos industriais (um dos melhores exemplos é a fabricação de resinas poliméricas), os blocos
demandam operações de moagem e pulverização.
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ga a irradiação da emulsão para promover uma modificação na es-
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uma alternativa economicamente viável ao mercado, o laboratório
estireno-butadieno e o estireno-butadieno carboxilado.

Borracha em pó obtida a partir do látex sintético pode ser
aplicada para aumentar a resistência em plásticos
Abaixo, micrografias de amostras de látex de estireno-butadieno
não-modificado (abaixo à esq) e modificado (abaixo à dir) obtidas
no microscópio eletrônico de varredura
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Texturas acrílicas

Planos de abandono

A equipe técnica do Laboratório de Materiais de Construção Civil

Pesquisadores do Laboratório de Segurança ao Fogo desenvolve-

que permitem avaliar texturas acrílicas. O objetivo é avaliar esse

por meio de modelos computacionais que simulam o movimento

prosseguiu os estudos para adequação dos métodos de ensaios

tipo de acabamento imobiliário considerando as condições climáticas que predominam no Brasil. A metodologia foi elaborada a

partir de normalização estrangeira, consubstanciada com a expe-

riência do Instituto, permitindo diferenciar os produtos em função

ram metodologia para elaborar planos de abandono de estádios

das pessoas nos estádios, buscando alternativas de eficiência para
situações de rotina e de emergência, como incêndios, conflitos,
ameaças terroristas e catástrofes naturais.

de seu desempenho.

Cada estádio demanda um estudo específico, levando em con-

A perspectiva de uso das texturas acrílicas no Brasil é ascendente e

executar esse trabalho de forma convencional seria preciso realizar

promissora. O uso das texturas está se difundido tanto nas novas
edificações quanto nas atividades de manutenção e recuperação
dos revestimentos de fachadas, onde as texturas acrílicas têm

dado uma contribuição importante ao sistema de revestimento. O

material apresenta durabilidade superior à das tintas imobiliárias,
capacidade de correção de pequenas irregularidades do substrato,
boa elasticidade e resistência à penetração de água.

sideração as normas internacionais e as exigências da FIFA. Para

exercícios in loco com a população real, o que pode se tornar im-

praticável nos estádios. Torna-se necessário lançar mão de alterna-

tivas que incorporem avanços tecnológicos consolidados em países
como Reino Unido, Austrália e Alemanha.

Os modelos computacionais simulam o movimento de pesso-

as, tanto em espaços confinados como em espaços abertos. As

simulações possibilitam a visualização do movimento através de

realidade virtual ou mesmo em 2D, utilizando plantas arquitetôni-

cas importadas do CAD. Esse recurso visual auxilia na identificação
de áreas nos estádios onde possa haver congestionamentos que

dificultem a movimentação das pessoas, por exemplo. Além disso,
é possível calcular o fluxo de pessoas em determinadas áreas e os

tempos parcial e total de abandono para situações de emergência e
não emergência das pessoas.
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Nanotecnologia na medicina
O IPT trabalhou em 2012 em um projeto para a encapsulação de

aumenta o tamanho dos comprimidos e dificulta a sua ingestão.

de spray drying, ou secagem por aspersão. O objetivo do projeto é

polímeros ‘inteligentes’, que são sensíveis às variações de acidez

princípios ativos para o tratamento da AIDS, empregando a técnica
desenvolver, por meio da tecnologia que permite a conversão de

soluções em uma forma particulada seca, uma nova fórmula para a
administração de um ativo usado no tratamento da doença, deno-

Para auxiliar a solucionar o problema, o projeto estudou o uso de
e alcalinidade, para encapsular o ativo antirretroviral, produzindo
nanopartículas com o auxílio do nanospray dryer.

minado antirretroviral, que apresenta uma série de limitações.

Os ensaios tiveram início com estudos em placebo e a compre-

Os agentes antirretrovirais costumam apresentar inconvenientes

materiais poliméricos sensíveis a variações de pH foram testados

em relação à ‘biodisponibilidade’, termo usado em farmacologia

para descrever a quantidade e a velocidade na qual o princípio ati-

vo é absorvido e fica disponível para atuação no sítio-alvo. O maior
problema enfrentado pelos ativos em estudo é o ‘ataque’ feito

pelo suco gástrico do estômago. O esperado é o paciente ingerir o

ensão das condições de funcionamento do nanospray dryer. Seis

para geração e encapsulação das nanopartículas, entre polímeros
naturais (goma arábica, carboximetilcelulose e alginato) e sintéticos da família dos acrilatos, todos comumente empregados na
indústria farmacêutica.

medicamento e os ativos serem absorvidos no intestino, chegando

Concluída a etapa de ensaios em placebo, os testes se voltaram ao

ácido no suco gástrico do estômago acaba por degradar parte deles

matérias-primas originais de alto custo usadas no tratamento da

à corrente sanguínea e às regiões afetadas. Porém, a presença de
e impedir sua chegada em totalidade ao intestino.

Uma das saídas empregadas pela indústria farmacêutica é a

adição de uma solução tampão na composição do medicamento a
fim de minimizar a variação do valor do pH no estômago, mas ela

uso de um ativo modelo, que funcionou como um substituto às

doença. Os pesquisadores optaram pela encapsulação de uma vitamina do complexo B solúvel em água, de características similares
à do ativo antirretroviral, com fácil manipulação e sem riscos de

toxicidade. Ensaios foram executados para quantificar a liberação
controlada da vitamina em relação ao controle de pH.

Micrografia de amostra com
vitamina do complexo B
(Microscopia eletrônica de
varredura 50.000 X)
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Competitividade das MPMEs
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e o IPT assinaram em outubro

convênio de Apoio Tecnológico às Micro, Pequenas e Médias Empresas. A ação viabilizou o repasse de

R$ 1,7 milhão em custeio para oferecer suporte aos empreendedores, com o objetivo de aperfeiçoar os
produtos e processos e elevar o poder de competitividade de suas empresas no mercado. O convênio

previa o total de 222 atendimentos tecnológicos a serem executados pelo Núcleo de Atendimento Tec-

nológico à Micro e Pequena Empresa dentro de programas como o Prumo, que conta com laboratórios

móveis instalados em vans e possibilita o atendimento in loco para diversos setores, e o Progex, voltado
a empresas que buscam se capacitar para a exportação.

Também integram o escopo de atuação do convênio o programa Qualimint, para empresas que de-

sejam obter diferenciais tecnológicos destinados ao mercado interno; o Gespro, voltado à gestão da
produção, podendo incluir

variáveis como controle de
estoque e controle de qualidade de produtos, entre

outras; e, por fim, o Prolimp,
para empresas que procuram optar por processos
produtivos mais limpos.

O programa totalizou o
atendimento a 616 empresas
no âmbito do Prumo e 109 no
Progex; outros 70 atendimentos
foram viabilizados pelo Gespro

Os cinco programas constam do

Plano Plurianual (PPA) e têm dota-

ções orçamentárias até 2015, o que
garante continuidade nas ações
de apoio tecnológico às MPMEs
industriais paulistas.

SIBRATEC – O apoio do IPT às micro, pequenas e médias empresas

em 2012 também contou com recursos do Governo Federal, por meio
da Finep, que em 2009 criou a Rede Paulista de Extensão Tecnológi-

ca, integrando o Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec). Um convênio foi celebrado na época com a Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, Ciência e Tecnologia para viabilizar o aporte de recursos.
Durante os três anos de execução do programa, foram investidos

R$ 3 milhões pela Secretaria e R$ 2,9 milhões pela Finep, totalizando
R$ 5,9 milhões. Além desses recursos, houve também a contraparti-

da das empresas beneficiadas, que é de 10% do valor de cada projeto.
Encerrado em 20 de novembro, o programa totalizou o atendimento a 616 empresas no âmbito do Prumo e 109 empresas no Progex;
outros 70 atendimentos foram viabilizados pelo Gespro. Houve,

assim, um total de 795 atendimentos em empresas de 134 municípios no Estado.
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Atendimento do PRUMO em uma empresa de galvanoplastia. Foi
proposta uma solução para que as fitas de bronze revestidas com cobre
e estanho atingissem um valor mínimo de espessura do estanho, após
processo de refusão
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Árvores históricas
Dois exemplares centenários de sumaúmas no estado do Pará fo-

coletes salva-vidas, mas funciona também como isolante térmico

Preservação de Madeiras e Biodeterioração de Materiais. As árvores

compensados até brinquedos.

ram vistoriados em abril de 2012 por uma equipe do Laboratório de
foram inspecionadas com o objetivo de avaliar o risco de queda e
elaborar um relatório a pedido da Prefeitura do Belém, por meio
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

A sumaúma é uma das árvores-símbolo da Região Amazônica: as

suas raízes de sustentação, chamadas de sapopemas, emitem um
som grave quando sofrem o impacto de golpes e ainda hoje são

utilizadas pelos povos indígenas como meio de comunicação. Sua
fibra permite não somente o uso em enchimento de colchões e
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e acústico para câmaras frigoríficas, e a madeira tem uso desde

Os trabalhos executados tiveram como objetivo realizar o diag-

nóstico das árvores quanto à sua condição biológica: ocorrência de
cupins, fungos apodrecedores e brocas de madeira, e o seu risco de
queda. O levantamento envolveu análises externa e interna, esta
última feita pelo uso de um penetrógrafo, que permite avaliar a

perda de resistência mecânica do lenho e a presença de organismos no interior da árvore de maneira não-destrutiva.

Sumaúma de 25 metros de altura, cujos dados coletados estão em

Detalhe da ferida, localizada a 15 metros de altura, com apodrecimento

análise para identificação de organismos como cupins e fungos

intenso e ataque de cupins subterrâneos
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Identificação de madeiras
Entre várias iniciativas para dar suporte à fiscalização da atividade
madeireira no Mato Grosso, o WWF-Brasil promoveu na cidade de

Cuiabá o “Curso de Identificação Botânica de Madeira”, em parceria
com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e
o IPT. Uma equipe técnica do Centro de Tecnologia de Recursos

Florestais contribuiu com discussões sobre a origem biológica da

madeira, suas fontes naturais e a importância da identificação para
fiscalização e melhor aproveitamento da matéria-prima. Foram

apresentadas as práticas populares de identificação com os possí-

veis erros e as práticas científicas, como observações das características anatômicas macroscópicas das madeiras, chaves dicotômicas
e testes químicos.

À direita, identificação de madeira Sweetia fruticosa.
Abaixo, identificação de madeira por exame microscópico
(fotografia macroscópica 10 X)
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Alternativas para atividades industriais
A Subsecretaria de Mineração da Secretaria de Energia do Estado

de São Paulo solicitou ao Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura um estudo para avaliar a disponibilidade de matérias-

primas para a indústria de cerâmica vermelha na região do eixo da
hidrovia Tietê-Paraná.

Os principais depósitos de argila da região foram inundados

com a formação dos reservatórios das usinas hidrelétricas, o que
ocasionou escassez precoce de argila. Outra situação que tem

dificultado o acesso às reservas refere-se às leis restritivas ambientais e à criação de unidades de conservação (áreas de proteção

ambiental, parques e reservas) que interferem na disponibilidade
dos recursos minerais.

O estudo buscou alternativas para o abastecimento de matérias-

primas argilosas para as indústrias de cerâmica vermelha e a possibilidade de movimentação de minérios e produtos manufaturados
no sistema de transporte da hidrovia para garantir a continuidade
e sobrevivência dessa atividade econômica tradicional na região.

Mapa mostra os municípios
incluídos no projeto no percurso
da hidrovia Tietê-Paraná
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Cupons fiscais via web
O Ato número 46 da Comissão Técnica Permanente do ICMS (Co-

O equipamento SAT é um módulo composto de hardware e softwa-

do Ministério da Fazenda) aprovou o credenciamento do IPT para

os atuais Emissores de Cupons Fiscais (ECFs) no âmbito do varejo

tepe/ICMS, vinculada ao Conselho Nacional de Política Fazendária
a realização de análise de hardware, software básico e inovação
tecnológica de equipamentos SAT.

O SAT é o Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais

re embarcado. O SAT visa à substituição do modelo de trabalho com
do Estado de São Paulo. Esse equipamento irá gerar e autenticar os

CF-e-SAT e, por intermédio da internet, transmiti-los periodicamente à Secretaria da Fazenda.

Eletrônicos, que atende pela sigla CF-e-SAT. Para o Governo do

O projeto possibilitará aos consumidores localizar o documento fis-

integra o Confaz, o objetivo é documentar em modo eletrônico as

da Nota Fiscal Paulista. Também deverá simplificar as obrigações

Estado de São Paulo, representado pela Secretaria da Fazenda que
operações comerciais do varejo.

cal na internet num prazo bem menor do que o atual, no programa
acessórias dos estabelecimentos varejistas, que não serão mais
obrigados ao envio dos registros eletrônicos.

Pesquisadores do IPT farão a análise do hardware, software básico e
inovação tecnológica dos equipamentos: da dir. para a esq, Mauro Kendi
Noda, Antonio Carlos Oliveira Amorim e Alessandro Santiago dos Santos
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Eficiência energética
Para uma empresa dispor de instalações hidráulicas mais eficien-

caldeiras e fornalhas, mas os processos de bombeamento insta-

de efeito estufa e de carbono, um dos maiores desafios está em so-

muitas vezes ineficientes.

tes, com custo operacional menor e redução nas emissões de gases
lucionar o desperdício de energia em sistemas de bombeamento de

lados nas empresas, tanto no Brasil quanto em outros países, são

fluidos. Um estudo concluído no fim de 2012 aponta as melhorias

O acesso à informação e à disseminação de resultados passa por

em eficiência energética entre todos os instalados nas indústrias,

como tubulações, motores e sistemas, e saber as alternativas dispo-

desses sistemas como uma possibilidade promissora de ganhos

com um potencial maior de economia em comparação ao uso de
energias alternativas.

Os resultados do projeto, coordenado pelo Laboratório de Fluido-

conhecer os componentes-chave das instalações de bombeamento,

níveis para melhoria de rendimento, vindo a seguir a caracterização
física da instalação, que é necessária para definir o estado real da
tubulação, dos acionadores e da operação.

dinâmica e Eficiência Energética, apontaram a necessidade de

Cerca de 10% da energia total consumida nas operações industriais

resultados: acesso à informação e à disseminação de resultados,

amento, sendo que é possível melhorar de 20% a 50% a eficiência

mudanças em três premissas para que as empresas alcancem bons
mudança no comportamento organizacional e adaptação da educação básica dos engenheiros às novas demandas.

A opção pelo estudo foi motivada pela pouca atenção dada ao

tema. Quando se fala em eficiência energética, as pesquisas se

concentram em processos térmicos para verificar a eficiência de

em países desenvolvidos é empregada em operações de bombedos sistemas; os ganhos obtidos com as transformações ficam

evidentes quando se considera, por exemplo, o ciclo de vida de uma
bomba de 20 anos, durante o qual 95% dos custos referem-se aos

gastos com energia, 2,5% ao valor da compra e os 2,5% restantes aos
gastos em manutenção.

Perda de carga adicional
provocada por esclerose
de tubulação
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Mais serviços em metrologia
O Laboratório de Metrologia Mecânica operou em 2012 com maior
gama de serviços, depois de ter sido avaliado pela equipe da Coor-

denação Geral de Acreditação do Inmetro, mantendo o Certificado
de Acreditação número 0003, em conformidade com a norma

ABNT NBR ISO/IEC 17025. O laboratório passou pelo processo de ava-

/Instrumentos de medição de pressão (ampliação de faixa e

melhoria da CMC): manômetro de coluna, manômetro analógico,
manômetro digital, vacuômetro analógico, vacuômetro digital,
transdutor de pressão;

liação nas áreas dimensional; pressão; massa; força, torque, dureza

/Instrumentos de medição dimensional (ampliação de faixa e

Além da manutenção da acreditação para serviços já realizados,

/Instrumentos padrões e medidas de massa (melhoria da CMC e

e impacto; temperatura e umidade.

foi concedida extensão da acreditação para novos serviços e me-

lhoria da capacidade de medição e calibração (CMC) para outros,
ampliando assim o escopo de atuação. O laboratório passou a
oferecer as seguintes capacitações a seus clientes:

/Instrumentos de medição de umidade (novos serviços): higrôme-

melhoria da CMC): transdutor de deslocamento linear;

novo serviço): peso padrão, medição de massa de peças diversas;

/Equipamentos da área força (ampliação de faixa e melhoria da

CMC): escalas de máquina de ensaio em compressão, escalas de
máquina de ensaio em tração.

tro, termo-higrômetro, registrador analógico/digital de umidade,
registrador analógico/digital de umidade e temperatura;

/Calibrações realizadas nas instalações dos clientes (novos ser-

viços): cabo de compensação/extensão, termômetro analógico/

digital com sensor termopar, termômetro analógico/digital com
outros sensores, registrador de temperatura com sensor termopar, registrador de temperatura com outros sensores, termopar
de metais nobres, termopar de metais básicos, transmissor de

temperatura com sensor termopar, transmissor de temperatura
com outros sensores, termopar de metais nobres puros (Au, Pt,
Pd), termômetro de resistência;

Balança de pressão para
calibração de medidores de
baixíssimas pressões
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Reciclagem de livros
Quatro milhões de toneladas de papel são recicladas anualmente
no Brasil, um volume equivalente a 43,5% do total consumido no

País em 12 meses. Este número pode aumentar com o melhor apro-

veitamento de nichos de materiais, como os livros didáticos usados
por alunos de escolas particulares e públicas, principalmente as

últimas, nas quais os exemplares são repassados no final de cada

série a novos alunos e descartados somente após três anos de uso.
Pensando nesse nicho, o Laboratório de Papel e Celulose realizou
um projeto de pesquisa em amostras do miolo e da capa dos li-

vros que mostrou a viabilidade do reaproveitamento do papel em
produtos de maior ou menor valor agregado.

O projeto foi proposto para preencher uma lacuna em estudos es-

pecíficos sobre a reciclagem dos livros didáticos. Grande parte deles
é impressa em quatro cores e

tem lombada quadrada e miolo
fixado com cola de poliuretano.
Embora represente uma redu-

ção no uso de recursos naturais,
a reciclagem é um processo

mais complexo em comparação
à obtenção de fibras virgens

porque os papéis a serem recu-

O projeto foi proposto para
preencher uma lacuna em
estudos específicos sobre a
reciclagem dos livros didáticos

perados consistem geralmente

em uma mistura de diferen-

tes fontes. Eles têm ainda em

sua composição uma série de

contaminantes, como corantes,
revestimentos, tintas de im-

pressão, laminações e adesivos,

e materiais que acabaram sendo misturados durante o ciclo de vida
ou coleta, como clipes, arames, elásticos e impurezas.

Os pesquisadores trabalharam no projeto com dois tipos de amos-

tras, uma formada apenas por aparas do miolo e outra com aparas
do miolo e das capas. Os ensaios foram feitos considerando-se

dois processos de reciclagem para o estudo, um deles somente da

desagregação das amostras e o outro englobando as operações de
cozimento em solução alcalina e destintamento.

A equipe do laboratório utilizou no projeto uma série de equipamentos adquiridos no projeto de modernização do IPT, com
destaque para a célula de destintamento por flotação, que é o

principal método para a reciclagem de materiais impressos pela

sua capacidade de retirar partículas hidrofóbicas, ou seja, aquelas
que repelem a água.
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Folhas de papel fabricadas durante o projeto: à frente, amostra obtida
somente com o cozimento por solução alcalina e, abaixo, amostra
submetida à solução alcalina e ao destintamento
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Áreas contaminadas
O Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas está realizando
desde 2008 um projeto-piloto para desenvolver e validar tecno-

logias de remediação e revitalização de áreas contaminadas com

dos artificialmente, denominados organoclorados, empregados no
passado pela indústria de defensivos agrícolas.

organoclorados.

Atualmente, essas substâncias são proibidas na indústria. Elas são

O projeto é o primeiro a receber financiamento do Funtec para dar

não existem na natureza e são perigosas para a saúde porque afe-

suporte ao desenvolvimento tecnológico em áreas estratégicas. O

investimento é de R$ 15,8 milhões, sendo R$ 14,24 milhões do BNDES,
R$ 602 mil do IPT e R$ 980 mil do contratante do projeto, que é o
DAEE, órgão da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos.

Os testes e estudos estão analisando o potencial de cinco tecno-

logias para mitigar os problemas dos passivos ambientais relacionados aos organoclorados: tratamento químico por oxidação ou

solubilização, nanorremediação, biorremediação, dessorção térmica
e fitorremediação.

O objeto de estudo é um terreno pertencente ao DAEE no bairro
Vila Metalúrgica, na cidade de Santo André. A área de 10.500 m

2

abriga o solo contaminado em um sistema de proteção com células
de manta impermeável, que totalizam de cinco a dez metros de

profundidade e 100 m de comprimento. O solo reservado foi contaminado por hexaclorohexano (HCH) e outros compostos produzi-

caracterizadas pela cadeia de carbono ligada a moléculas de cloro,
tam o sistema nervoso e podem provocar câncer.

O projeto tem um caráter estratégico dentro do IPT porque, além
dos benefícios ambientais e sociais que poderá proporcionar,

criou uma experiência de multidisciplinaridade única: sete dos 12
centros tecnológicos do Instituto estão envolvidos, além da Diretoria de Inovação e do núcleo de bionanomanufatura.

O projeto será concluído em 2013. Uma de suas etapas finais é a
construção de uma unidade industrial de pequeno porte para
tratamento e injeção de químicos oxidantes e redutores para

remediação in situ de solo e água subterrânea. Esse equipamento
permite sistematizar e controlar as etapas de mistura, homogei-

nização, acondicionamento temporário e injeção de químicos no

solo. Também ao final do projeto um livro deverá ser editado tendo
como eixo os procedimentos para elaborar planos de intervenção
em áreas contaminadas.

Pluma de contaminação por beta-hexaclorociclohexano obtida em perfil
de solo para a água subterrânea na região das células de resíduos
existentes na área de estudo, cujas concentrações foram obtidas por
meio da construção de poços de monitoramento
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São as seguintes as tecnologias em desenvolvimento:

/Tratamento químico – consiste em oxidar compostos orgânicos
complexos em compostos mais simples, ou até mesmo em sua
mineralização por meio de uma reação de oxirredução; outra
possibilidade é a solubilização por solvente;

/Nanorremediação – trata-se da aplicação no solo de partículas

metálicas, de ferro, zinco ou paládio, entre outras, com tamanho

de um a 100 nm (nanômetros), para a redução de contaminantes;

/Dessorção térmica – é um processo que submete o solo a altas

temperaturas, provocando a passagem dos contaminantes para
o estado gasoso, que em seguida são coletados e tratados;

/Biorremediação – adota o processo de remoção de contami-

nantes por meio da ação de microorganismos, como bactérias,
fungos e leveduras;

/Fitorremediação – tratamento do solo com o plantio de espécies
vegetais capazes de degradar os tóxicos.

Novo equipamento utilizado no projeto (abaixo) permite analisar a
ocorrência de lixiviação ou testar parâmetros de transporte de um
poluente em amostras de solos não contaminados
À esquerda, esquema representa a fitorremediação, uma das
cinco tecnologias estudadas pelo IPT

Legenda
Contaminante

Microorganismos

Fitodegradação

Fitoextração
Fitovolatilização

Fitoestabilização

Fitoestimulação
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Gás de folhelho
Pesquisadores do Laboratório de Recursos Hídricos e Avaliação Geoambiental começaram a realizar um
estudo sobre as ocorrências de gás de folhelho (shale gas) em duas bacias geológicas no Estado de São

Paulo para fornecer à Secretaria Estadual de Energia, contratante do projeto por meio da Empresa Me-

tropolitana de Águas e Energia (EMAE), indicações sobre o possível potencial exploratório dos recursos.
O estudo é focado nas bacias sedimentares do Paraná e de Taubaté no território paulista com base em
dados conhecidos para a pesquisa geológica e de hidrocarbonetos, vários deles gerados pelo próprio

IPT. Apoia-se em fontes secundárias para somente depois serem feitos ou não projetos específicos que
contemplem levantamentos de campo.

Há várias ocorrências de folhelho, mas é necessário saber se podem

conter gás suficiente para o aproveitamento em face de tecnologias

O objetivo é analisar as
perspectivas e desafios para
a exploração do shale gas

extrativas recentemente desenvolvidas no exterior e quais seriam

as consequências ao ambiente. Essas tecnologias combinam a perfuração direcional com o fraturamento hidráulico do folhelho presente no subsolo, liberando o gás gerado.

O objetivo geral do estudo é analisar e sintetizar, em nível de pré-

-viabilidade técnica, econômica e ambiental, as perspectivas e os de-

safios para a eventual exploração do shale gas e, em caso afirmativo,

obter informações para subsidiar a formulação de políticas setoriais.

Urnas eletrônicas
O Laboratório de Embalagem e Acondicionamento realizou cinco
diferentes testes nas caixas de papelão que guardavam as urnas
eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a fim de garantir

a chegada com integridade dos equipamentos aos mais distantes
rincões do País para as eleições municipais de 2012. Foram feitos

ensaios de vibração, compressão, fadiga de alça, queda e levantamento de caixas.

Os testes são concluídos depois que as urnas eletrônicas guarda-

das nas caixas testadas são ligadas para verificar se houve alguma
avaria. As caixas de papelão são fabricadas de acordo com critérios

técnicos definidos em edital do TSE, que contou com o apoio do Ins-

tituto para sua elaboração, e devem ter uma vida útil de dez anos, a
mesma das urnas eletrônicas.
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gás convencional

gás de folhelho
(shale gas)

rocha selante
folhelho com
gás não migrado

perfuração direcional, fraturamento
hidráulico e drenagem de gás
migração de gás ao longo
do tempo geológico
Ilustração mostra a ocorrência de gases no
subsolo; técnica de fraturamento hidráulico
adota perfurações verticais e horizontais para
romper a camada de rocha que libera o
gás de folhelho (Fonte: Total Exploration and
Production - 2011, mod.)

Caixa de papelão ondulado é fabricada de acordo com especificações
técnicas adotadas pelo TSE para uma vida útil de dez anos
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09/

PROJETOS
DE CAPACITAÇÃO
/

Os projetos de capacitação do IPT buscam o
desenvolvimento de novos conhecimentos e
tecnologias e a valorização de P&D dentro do Instituto.
Em 2012, um total de 14 projetos foi concluído e duas rodadas de

novas propostas foram analisadas tendo em vista os produtos que as
equipes técnicas se propõem a desenvolver. Os mercados visados, a

lógica das metodologias propostas e as metas técnicas quantitativas
de 60 propostas foram analisados pelas diretorias de Operação e

Negócios e de Inovação, e também por consultores ad-hoc seleciona-

dos dentre os gerentes dos projetos em andamento. 28 novos projetos
foram selecionados para execução a partir de 2013.

Entre os projetos concluídos, é possível destacar pesquisas na área de

microtecnologia, com o desenvolvimento de competências para a produção de nanocarreadores coloidais e em processos de eletrofiação;
sustentabilidade, com estudos exploratórios nas áreas de avaliação

ambiental estratégica e eficiência energética em estações hidráulicas,

e investigações para a criação de novos ensaios de avaliação de têxteis
esportivos e de papéis térmicos.

Em 2012, o IPT também fez um levantamento sobre a adesão da co-

munidade ao conceito de metas técnicas quantitativas que norteiam
os projetos de capacitação. A pesquisa ouviu 42 gerentes atuantes
com esses projetos.

Os resultados constataram um avanço considerável do emprego das

metas técnicas nas rotinas do Instituto com os projetos de capacitação.

Um exemplo é a negociação com a DSM, empresa holandesa de

produtos químicos, que colocou metas quantitativas muito claras

para o desenvolvimento de um projeto de produção de ácido succínico a partir da cana-de-açúcar.

A meta é investir em 2013 cerca de R$ 7,5 milhões nos projetos, com
ênfase na cooperação com universidades e instituições de pesquisas no Brasil e no exterior.

Parte do orçamento desses projetos será direcionada para a área de

bionanomanufatura, com o objetivo de consolidar os conhecimentos
da equipe e as capacitações laboratoriais adquiridas com a inauguração da unidade no IPT. Um aspecto que chamou a atenção entre

os projetos aprovados foi o número de propostas voltadas para biorrefinaria, produção de compostos químicos a partir da biomassa,

buscando substituir as rotas de fabricação com base petroquímica.
Conheça a seguir alguns dos projetos de capacitação concluídos:

Micrografia de nanofibras, que
podem ser produzidas de 100nm
até micrômetros
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Eletrofiação para produção de nanofibras
A pesquisadora Maria Helena Ambrosio Zanin, do Laboratório de

Processos Químicos e Tecnologia de Partículas foi responsável por

um projeto de otimização do processo de eletrofiação para a produção de nanofibras. Os resultados abrem a possibilidade de um novo
serviço de desenvolvimento para área farmacêutica, em cosméticos
e odontologia. As aplicações são por via tópica (substâncias agem
diretamente na pele ou em feridas, penetrando na epiderme) e

transdérmica (aplicação na pele para absorção pela circulação, atingindo a corrente sanguínea). As nanofibras funcionam como um

‘transporte’ para o fármaco chegar ao local esperado e o processo
de fabricação, baseado em microfluidica, deverá ser aperfeiçoado
para demonstrar a viabilidade de produção em escala comercial.

Desastres naturais em cifras
Como calcular os prejuízos econômicos, sociais e ambientes

decorrentes de uma inundação, um terremoto e até mesmo um
tsunami? Para entender como chegar a valores mais próximos

dos números reais, a geóloga do Laboratório de Riscos Ambientais
Alessandra Cristina Corsi coordenou um projeto de capacitação

para aplicação da metodologia desenvolvida pelo Banco Mundial

de valoração dos danos causados por desastres naturais. O objeto
do estudo multidisciplinar da pesquisadora foi a cidade paulista
de São Luiz do Paraitinga, afetada por uma enchente de grandes
proporções em janeiro de 2010.
Equipes do IPT realizaram após o desastre de 2010 estudos sobre a
estrutura de imóveis tombados pelo patrimônio histórico e da ponte que
cruza o Rio Paraitinga, entre outros trabalhos

Para conhecer a metodologia inédita no Brasil, Alessandra participou da primeira edição no Brasil do Treinamento de Avaliação de

Perdas e Danos por Desastres – Metodologia DaLa, que foi ministrado na cidades de Recife (PE) e Florianópolis (SC). A ação foi promovida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), em parceria
com o Banco Mundial e a Comissão Econômica para a América

Latina e o Caribe (Cepal), para capacitar quem atua na recuperação
de desastres e contribuir com estratégias na elaboração de planos
de reconstrução.

O método de valoração engloba o conjunto dos efeitos e seus

impactos sobre os diferentes setores econômicos e sociais, infra-

estrutura e meio ambiente, permitindo dimensionar o montante
necessário para a reconstrução.
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Concreto auto-adensável
O projeto do Laboratório de Materiais de Construção Civil se voltou
para a produção e avaliação de concreto auto-adensável para aplicação em sistemas construtivos de paredes de concreto moldadas
na obra. Foram feitos diversos procedimentos experimentais para
determinar os materiais a serem aplicados, e as misturas obtidas

foram analisadas quanto aos parâmetros de auto-adensabilidade
no estado fresco e quanto ao desempenho físico e mecânico no

estado endurecido. Com os resultados obtidos verificou-se a possibilidade de se desenvolver misturas de concreto para aplicação

em paredes moldadas no local utilizando-se método proposto na

literatura, materiais convencionais e também agregado resultante
da britagem de rochas e alto teor de ar.

As fibras de aço dentro do concreto auto-adensável melhoram a
eficiência do material
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Relação dos projetos de capacitação concluídos em 2012:

Produção e avaliação de

Estudo e aplicação de programa

Desenvolvimento de ensaios

Desenvolvimento e implan-

aplicação em sistemas cons-

dial para valoração de danos

tros de transporte de poluentes

validação de fármacos, com

concreto auto-adensável para
trutivos de paredes de concreto
moldadas na obra

desenvolvido pelo Banco Munem desastres naturais

para determinação de parâmeno subsolo

tação de metodologias para
foco em biofármacos

Gestão da arborização urbana e

Reciclagem do papel de

Desenvolvimento de processo

Risco da não potabilidade da

de árvores

pelo governo

puras

climáticos

análise de risco de queda

livros didáticos adquiridos

Permanência de propriedades

Uso eficiente de energia em

Otimização do processo

Nanocarreadores coloidais

de papel térmico

de eletrofiação

estações hidráulicas

de nanonização de moléculas

Sustentabilidade ambiental do
etanol de cana-de-açúcar

água a partir de produtos

Avaliação de têxteis técnicos
para área esportiva
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10/

CAPACITAÇÃO
DE RECURSOS
HUMANOS
Treinamento
Um balanço da Coordenadoria de Recursos Humanos aponta que

o programa de treinamento corporativo desenvolvido em 2012 contou com 1.339 participantes em oito tipos de cursos, voltados para
as carreiras de pesquisador, técnico e administrador. Mais de 500
empregados do Instituto participaram do programa.

Esses treinamentos, de caráter estratégico para atualizar os pro-

fissionais com as competências exigidas na rotina de trabalho do

Instituto, receberam investimento de R$ 428 mil, com 80% dos re-

cursos provenientes da Fundação de Apoio ao IPT (FIPT) e o restante
alocado pelo próprio Instituto. Os cursos resultaram da criação de
um plano de carreira em 2010, depois de quase três anos de dis-

cussões que buscaram relacionar as competências necessárias aos
profissionais frente à estrutura organizacional.

Os treinamentos que mais atraíram os profissionais foram os

de Conhecimento de mercado e negociação com o cliente para a

carreira de pesquisador, que contou com a participação de 120 pessoas; Gestão de projeto para pesquisador e administrador (com 90

pessoas); e Preparação de liderança – este atendeu as três carreiras,
alcançando 96 líderes, entre diretores, coordenadores de área, chefes de laboratório e representantes de equipes.

Outros cursos que tiveram destaque na programação foram os de

uma iniciativa que atua paralelamente a outra frente estratégica de

melhoria contínua para a carreira administrativa; e Criatividade e

tação no Exterior (PDCE). Seis pesquisadores foram enviados para

Inteligência competitiva, voltado às três carreiras; Comunicação e
inovação, este destinado a técnicos.

Para a coordenadoria estabelecer a necessidade dos cursos, um

mapeamento de competências de todos os profissionais foi feito

institutos, empresas e universidades estrangeiras em 2012, somando
36 profissionais treinados desde a criação do programa em 2008.

durante a etapa inicial de desenvolvimento do plano de carreira em

Mentoria

penho de cada profissional por duas frentes – um par do emprega-

Em agosto, teve início o segundo ciclo de mentoria, programa

180 graus”. Todos os profissionais envolvidos foram informados do

entre as diferentes gerações de profissionais. Na primeira fase, o

2011. Esse mapeamento, por sua vez, surgiu da avaliação de desemdo e seu superior hierárquico –, processo classificado de “avaliação
andamento da avaliação por meio de reuniões de feedback.

Para 2013, está planejado o segundo ciclo de avaliação de desem-

penho, bem como uma nova rodada de treinamentos corporativos,
envolvendo as necessidades de competências identificadas no

processo de avaliação. O início da nova fase começou em novembro
de 2012, com a realização de reuniões voltadas ao processo de ava-

lançado em 2011 para valorizar a interação e troca de experiências
programa contou com sete duplas inscritas, das quais cinco con-

cluíram o processo, e nesta segunda etapa recebeu a inscrição de

16 duplas de profissionais que encararam o desafio de aproximar

gerações. Essa forma de abordagem do conhecimento é estratégica
para o futuro do Instituto, permitindo que os mais novos possam
preservar a cultura do IPT, consolidada ao longo de seus 113 anos.

liação de desempenho. A expectativa é que a nova etapa identifi-

A mentoria busca se cercar dos conceitos e valores que estão na

corrigir os rumos de planejamento do plano de carreiras.

vidades como visita a clientes e interação cotidiana na solução de

que os efeitos do treinamento realizado em 2012, o que permitirá

O programa de treinamento corporativo envolve também os cursos
de segurança, idiomas e de rotina dentro do Instituto e representa
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desenvolvimento, que é o Programa de Desenvolvimento e Capaci-
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história de cada profissional e do Instituto. O processo inclui ati-

problemas, dentro de um planejamento feito pela dupla de profis-

sionais, que assume o compromisso de se dedicar ao programa por
um período de duas a oito horas por semana.

Programa de Desenvolvimento
e Capacitação no Exterior - PDCE
As novas referências e reflexões adquiridas a partir da vivência

em outro país constituem experiência profissional e pessoal que

repercute na carreira do pesquisador. O Instituto estimula os seus
profissionais por meio do PDCE, financiado pela FIPT, que busca

a capacitação de seu corpo técnico. Em um período estabelecido
entre quatro a oito meses, eles recebem treinamento nos mais

avançados conhecimentos tecnológicos do mundo, sem perder o

vínculo empregatício e recebendo o salário mensal e outros benefícios estabelecidos em lei.

Caio Pompeu Cavalhieri, na North Carolina State University (EUA)
Além do aprendizado e a oportunidade de enriquecer os métodos

de pesquisa, os profissionais aproveitam a viagem para criar laços

com especialistas de outros países e gerar possibilidades de parcerias. “Consegui trabalhar com especialistas atualizados, que têm o
objetivo de estudar, disseminar e aperfeiçoar os assuntos aborda-

dos. Voltei mais confiante, com muita vontade de atuar nos projetos
e encarar os desafios diários que o IPT nos proporciona”, afirma o

engenheiro civil Rafael Francisco Cardoso dos Santos, pesquisador

do Laboratório de Materiais de Construção Civil. Santos esteve em

Portugal durante cinco meses estudando na Universidade do Minho,
em Guimarães, as tecnologias do setor de concretagem e as aplica-

ções especializadas para atender a demanda do mercado brasileiro.
Para os pesquisadores, conhecer a estrutura de pesquisas de outros
países também é importante para quebrar o estereótipo de que as
instalações laboratoriais do exterior dispõem sempre dos equipa-

mentos mais modernos. “Temos no IPT uma série de equipamentos
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que podem competir facilmente com os instalados na Alemanha,

conhecimento de trabalhos em que foram coletadas estimativas de

permitiu ao nosso grupo uma série de análises que não foi possível

Mechanism (PMM, ou carro auxiliar do tanque de provas destinado

por exemplo. O microscópio do Laboratório de Corrosão e Proteção

no equipamento disponível na Alemanha – conseguimos capturar
imagens de nanopartículas e até superar a qualidade alcançada
por eles, com auxílio de calibração do equipamento do próprio

fabricante”, afirma a pesquisadora-assistente Fabiana Yamasaki

a ensaios de hidrodinâmica) e a posterior execução de ensaios de

modelo livre para comparação dos dados foi uma rara oportunidade de desenvolvimento profissional.

Martins Vieira, que realizou um estágio de quatro meses no IGB

A pesquisadora Gislaine M. Bragagnolo Nunes ficou durante qua-

nology, localizado na cidade alemã de Stuttgart. Experiências como

de Corrosão e Efeitos Ambientais do Instituto Superior Técnico

– The Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechessa vêm contribuindo para ampliar as competências do IPT na
funcionalização de nanopartículas.

O engenheiro naval e assistente de pesquisa Adriano Axel Pliopas
Pereira, do Laboratório de Hidrodinâmica do Centro de Engenharia Naval e Oceânica, participou do programa com o objetivo de

tro meses em treinamento nos Laboratórios do Grupo de Estudos
de Lisboa para implementar técnicas de análise no Laboratório
de Corrosão e Proteção. Ainda aproveitou a oportunidade para

formar uma parceria com sua orientadora e elaborar um artigo
sobre o assunto estudado, para ser publicado em uma revista
científica internacional.

estudar a geração de ondas multidirecionais e a manobralidade

Com objetivo de ampliar as capacitações no setor cimenteiro, o

University, a YNU no Japão, e no Insean, instituto italiano de pes-

de Construção Civil, também ficou em treinamento em Portugal.

dos navios. Os estágios foram realizados na Yokohama National

quisas de engenharia naval e marítima, sediado em Roma. Para o

pesquisador, que colabora para o desenvolvimento desta linha de

pesquisas no Brasil em parceria com a Escola Politécnica da USP, o
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manobra e derivadas hidrodinâmicas por meio do Planar Motion
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pesquisador Fabiano Ferreira Chotoli, do Laboratório de Materiais
Chotoli realizou estudos na Universidade de Aveiro, na área de

construção civil, onde seu grande desafio foi aperfeiçoar as técnicas
de preparação do cimento em escala laboratorial, com o foco de

substituir parte dos minerais naturais, tradicionalmente utilizados,

considerando requisitos de sustentabilidade. A profissional teve

energéticas e econômicas. “O meio ambiente é poupado quando os

francesa, que disponibilizou o uso de seus softwares sem custos

por resíduos industriais, contribuindo com questões ambientais,

recursos naturais são substituídos por resíduos industriais, além

de reaproveitar esses resíduos e evitar que sejam descartados em

a oportunidade de estabelecer parceria entre o IPT e a instituição
durante as pesquisas de Luciana.

aterros”, explica.

O engenheiro ambiental e assistente de pesquisa Caio Pompeu

O estágio da arquiteta e pesquisadora Adriana de Araújo, também

em prevenção de erosão, controle de sedimentos e melhoria da

do Laboratório de Corrosão e Proteção, foi realizado nas divisões
‘Corrosão na Engenharia Civil’ e ‘Métodos de Medição Não-Des-

trutivos para Avaliação de Danos’ do BAM – Federal Institute for
Materials Research and Testing, localizado na cidade de Berlim,

na Alemanha. A pesquisadora adquiriu conhecimentos teóricos e

práticos na investigação e no monitoramento da corrosão de estruturas de concreto. Os cinco meses de estágio mostraram à pesqui-

sadora uma série de semelhanças na execução dos ensaios entre a
instituição alemã e o IPT.

Luciana Alves de Oliveira, do Laboratório de Componentes e

Cavalhieri participou do PDCE com o objetivo de estudar técnicas
qualidade da água em canteiros de obras. O estágio de seis meses

foi realizado no Departamento de Ciências do Solo da North Carolina State University, na cidade de Raleigh, nos EUA. As atividades

desenvolvidas nos seis meses do estágio foram bastante semelhantes às desenvolvidas no Laboratório de Recursos Hídricos e Avaliação Geoambiental, unidade do pesquisador no Instituto: a identi-

ficação de impactos ambientais em rodovias e o estabelecimento

de medidas para sua mitigação e monitoramento – nos seis meses
de estágio, Cavalhieri participou de projetos em três rodovias em
construção nos Estados Unidos.

Sistemas Construtivos, ficou durante quatro meses no Centre

Scientifique et Technique du Batiment de Grenoble, na França, para
estudo da metodologia para avaliação de desempenho de edifícios,

Adriana de Araújo (à esq.) no BAM e Fabiana Vieira
(abaixo), no Fraunhofer IGB, ambos na Alemanha
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Mestrado Profissional
O Mestrado Profissional do IPT fechou o ano de 2012 com mudanças

rinha” dos alunos por um crachá eletrônico e interligado ao IPT.

ambiente de estudo, com a aquisição de equipamentos de informá-

uma apresentação quadrimestral ministrada por ex-alunos que

no setor administrativo, no corpo docente e na infraestrutura do

tica, a fim de aproximar as novas gerações de alunos para os cursos

oferecidos pioneiramente desde 1997. Atualmente, os programas de

mestrado ocorrem nas áreas de Engenharia de Computação, Habitação e Processos Industriais.

Para incentivar os alunos ingressantes, foi criada a Aula Magna,

contam suas experiência e conquistas. Outra modalidade de incentivo é o subsidio financeiro de 50% da taxa de inscrição disponibilizada em eventos acadêmicos que os alunos efetivamente publiquem um trabalho.

As mudanças trouxeram o crescimento do número de alunos ativos,

Estruturados para formar profissionais aptos ao exercício da ativida-

2011 e do número de ingressantes e de concluentes. Foram diploma-

mestrados de Processos Industriais e Habitação do IPT encontram-se

que somam 562 pessoas, e aumento da receita em comparação a

dos 107 profissionais em 2012, totalizando ao longo dos últimos anos
um grupo de 849 mestres. Dois exemplos de temas de investigação
no mestrado são apresentados logo abaixo.

Para melhorar o controle interno, foi implantado o sistema acadêmico Serpi, que permitiu a realização de matrículas on-line, tornando o
processo mais dinâmico e responsável ambientalmente. Além disso,

foram feitas ações de divulgação por meio de eventos e participação
em redes sociais, com objetivo de aproximar e manter um contato

mais efetivo com os alunos. Também foi substituída a antiga “cartei-

de profissional qualificada, em empresas e organizações públicas, os

entre os dois melhores avaliados, segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (Capes).

Além de atuar difundindo conhecimentos científicos e tecnológicos
aos mestrandos, a Coordenadoria de Ensino Tecnológico dá suporte
em outras atividades dentro do IPT, como cursos de línguas (inglês,
espanhol e alemão); curso Busca de Patentes; Gestão de Projetos;
Processo Seletivo de Estagiários e Treinamento Currículo Lattes.

Confira a seguir dois trabalhos de destaque concluídos no mestrado
profissional do IPT em 2012.

Croqui do sistema de tratamento de água de chuva
proposto por aluno do Mestrado Profissional do IPT

Válvula
solenóide

Filtro
Clorador

Ladrão
Vem do
sistema de
captação de
água da
cobertura

Vai para
drenagem
Sistema de descarte
das primeiras águas
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Vem do reservatório
de água potável
.20

Caixa de
inspeção
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Recalque
Limpeza

Reservatório de
água de chuva

Sustentabilidade da água

Raio-X da galvanoplastia

Para avaliar a viabilidade técnica e econômica da construção de um

As águas residuais dos processos de galvanoplastia devem receber

água de chuva em uma edificação escolar pública, o engenheiro

que podem criar passivos ambientais caso não sejam estocadas e

sistema de captação, tratamento, armazenagem e distribuição de

civil Jorge Alberto Cecin escolheu um colégio municipal de ensino

básico para estudo de caso em sua dissertação defendida no Mestrado Profissional. O objetivo era avaliar a utilização de águas plu-

viais para atendimento a usos não-potáveis e indicar o método de

cálculo de reservatório mais adequado técnica e economicamente.
A escola selecionada para o estudo de caso está localizada em São
Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista, e atende um total de

atenção em razão dos elementos presentes em sua composição

tratadas de maneira adequada. A conclusão está na dissertação defendida em junho de 2012 pelo químico industrial Vinicius Dantas

Cortez no Mestrado Profissional, em estudo que caracterizou micro
e pequenas prestadoras de serviços localizadas na zona leste da ci-

dade de São Paulo, determinando quantitativamente os metais preponderantes em amostras e apontando alternativas para enfrentar
o problema.

1.344 alunos divididos em dois períodos. O sistema concebido para

A galvanoplastia é o processo eletroquímico de deposição de finas

telhado e seu direcionamento para tratamento, incluindo filtração,

proteção contra a corrosão e melhorar o aspecto estético em peças

o aproveitamento da água de chuva previu a captação de água no
descarte das primeiras águas e cloração. A água armazenada no
reservatório inferior é recalcada para um reservatório superior,

com controle dos níveis feitos por meio de interruptores tipo boia
de nível e válvula solenoide, a última liberando água potável para
garantir o nível do reservatório caso o volume disponível seja

camadas metálicas sobre uma superfície, a fim de proporcionar
de diversos segmentos industriais. Dados apresentados no tra-

balho apontam a existência somente na zona leste paulistana de

aproximadamente 300 micro e pequenas indústrias, que têm como
principais clientes montadoras e fabricantes de metais sanitários.

inferior a 2 m3.

Para o levantamento das informações em seu trabalho, o bolsista-

Os estudos realizados por Cecin confirmaram a viabilidade técnica,

feitos pelo Prumo - Projeto Unidades Móveis do IPT na área de

econômica e ambiental do sistema. Os melhores resultados foram
obtidos com reservatórios de 15 m³ e 20 m³, que proporcionaram
uma economia de 56,89% e 59,62%, respectivamente, da água

utilizada na demanda proposta. Em relação ao tempo de retorno

de investimento para a tipologia adotada, o modelo com volume de
15 m3 seria pago em 5,12 anos e o de 20 m3 em 5,17 anos.

pesquisador do CNPq partiu do banco de dados de atendimentos

tratamento de superfície. Sob a orientação do pesquisador Luciano
Zanella, do Laboratório de Instalações Prediais e Saneamento do

IPT, 20 empresas foram contatadas, das quais 17 concordaram em

responder a um questionário para traçar um panorama da atuação
socioeconômica, produtiva e ambiental, com foco na geração e no
tratamento das águas residuais industriais.
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David Ewins: uso de ferramentas
como a modelagem dos elementos
estruturais pode reduzir número de
ensaios para validação de modelos

Eventos
/ O direito de patentes e suas

implicações, envolvendo ques-

/ As barreiras para o desenvol-

tões como as diferenças entre

vimento da indústria manu-

as legislações de Brasil e EUA, a

reforma da lei norte-americana
e os direitos de propriedade

/ A Associação Brasileira de

intelectual nos avanços tec-

Preservadores de Madeira

‘Simpósio Brasil-EUA: Direito de

primeiro selo de certificação de

nológicos foram discutidas no

Patentes e Transferência de Tec-

nologia como Ferramentas para

o Desenvolvimento de Negócios’,
realizado em fevereiro no IPT;

(ABPM) entregou em julho o

madeira tratada Qualitrat para

a empresa CBI Madeiras. O selo
foi lançado em abril de 2012

para combater as ações predatórias no setor de madeira tra-

tada. O IPT atua como parceiro

da ABPM na concessão do selo,
realizando a auditoria técnica

na empresa que se candidata à
certificação;
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fatureira e da inovação nos

países da América Latina foram
analisadas pelo professor da

Faculdade de Economia e Ad-

ministração (FEA-USP) e diretor
da Microsoft Paulo Roberto Fel-

dmann, em palestra ministrada
em outubro. Feldmann disse

acreditar que a questão cultural
é um dos principais fatores que
está na base do problema.

/ As diferentes formas de

classificar projetos de pesquisas

/ As alternativas para o IPT

aumentar sua participação

em projetos de inovação na

indústria automotiva foram

debatidas em julho na sede do

/ Uma reunião estratégica

para o segmento de sistemas

de aquecimento de água com
coletores solares foi realizada

em fevereiro para mobilizar a

indústria e discutir propostas
em torno das novas diretrizes

de certificação de conformida-

de e qualidade que deverão ser

Instituto, em encontro entre

Mario Sergio Salerno, coorde-

nador do Laboratório de Gestão
da Inovação do Departamento
de Engenharia de Produção

da Escola Politécnica da USP, e

membro do Conselho de Orientação do IPT;

/ Representantes de oito

adotadas na fabricação desses

montadoras que atuam no

que o consumidor adquira pro-

setembro com pesquisadores,

sistemas. A mudança permitirá
dutos (coletores solares e reservatório térmico acoplado) com
mais respaldo técnico. Apesar

de já existir o selo de eficiência
energética nesse segmento, o

novo programa está alterando
os requisitos de desempenho

para padrões mais elevados e
de caráter compulsório;

País estiveram reunidos em

diretores do IPT e gestores da

Agência Investe São Paulo para
conhecer as capacitações do

Instituto voltadas à indústria

automobilística. A ideia do en-

foram abordadas por Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP, que esteve no IPT

em novembro para realizar o se-

minário ‘As faces da ciência’. Com

to discutiu a plataforma de

volvimento científico no mundo,

exposição de Rendrik Franco,

de casos de sucesso em desenCruz analisou os conceitos de

pesquisa básica, aplicada e de

desenvolvimento tecnológico, co-

mentando as particularidades de
cada um. O diretor científico da
FAPESP falou também do perfil

demográfico da comunidade de
pesquisadores no País, que tem
230 mil profissionais, dos quais
79% estão concentrados nas

universidades, 18% em empresas
e 3% no governo, números que

contrastam com as características de outros países.

/ Os desafios e oportunidades

contro surgiu por conta do novo

no uso de estruturas leves

Auto, que prevê créditos sobre o

realizado em abril. O evento

regime automotivo, o Inovar-

recolhimento de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
para as empresas que investirem em projetos de inovação;

/ Evento realizado em agos-

uma exposição rica em exemplos

foram discutidos em seminário
contou com apresentações dos
professores Ramesh Talreja, da
Texas A&M University, Jürgen

inovação do Grupo Fleury, com
diretor executivo de estratégia

e marketing da empresa. O executivo montou um panorama
das iniciativas para promover

a inovação no grupo por meio

de um programa que começou
a ser realizado em 2007. Desde
então, cerca de 12 mil ideias
foram apresentadas pelos

colaboradores da empresa, das
quais 25% foram aprovadas e

cerca de 600 implantadas. Para
envolver o capital humano da

empresa com a inovação, o Grupo montou uma ferramenta de
TI que consiste em comparti-

lhar as ideias inovadoras para

que cada um possa apostar em
seu potencial de realização, o

que vai somando pontos como
um mercado de ações;

Fleischer, do Karlsruhe Institute of Technology (KIT), e David
Ewins, do Imperial College of
London, que fazem parte do

Conselho Consultivo do Labora-

tório de Estruturas Leves do IPT;

RELATÓRIO ANUAL 2012 / RELAÇÕES CORPORATIVAS

91

/ Para discutir as perspectivas

eletrofiação para a produção de

capacitação, foi organizada reu-

A pesquisadora Natália Neto

do programa de projetos de

nião com os pesquisadores do

IPT em junho em continuidade
à série de encontros ‘Café com
Tecnologia’, que traz aborda-

gens relacionadas à inovação. A
intenção foi debater a importância desta ferramenta de

apoio às atividades inovadoras,

apresentando os quatro primei-

ros projetos internos concluídos
no IPT. A ideia foi promover

uma apresentação formal para
provocar a reflexão sobre os
cumprimentos das metas e

as perspectivas negociais dos
projetos internos. A primeira

apresentação foi da pesquisadora Maria Helena Ambrosio
Zanin, do Laboratório de Pro-

cessos Químicos e Tecnologia
de Partículas, sobre o projeto

de otimização do processo de

nanofibras e nanopartículas.

Cerize, do mesmo laboratório,

apresentou o projeto de desen-

volvimento de nanocarreadores
coloidais para a liberação con-

trolada de ativos hidrofílicos, e

Laboratório de Fluidodinâmica

Conversa
com a diretoria

trou os detalhes do estudo de

Foi realizado em setembro

responsabilidades para cumprir

potabilidade da água distribu-

com a diretoria’ da gestão de

ceira do Instituto; trabalhar

a pesquisadora Olga Yoshida, do
e Eficiência Energética, mos-

quantificação de riscos de nãoída para consumo humano na
Região Metropolitana de São

Paulo. A última apresentação

foi do pesquisador Richard Pahl,

diretor do Centro de Têxteis Técnicos e Manufaturados, sobre o
projeto de avaliação de têxteis
técnicos para área esportiva,

com capacitação laboratorial

no foco de megatendência de
saúde e bem-estar.

o primeiro evento ‘Conversa

Fernando José Gomes Landgraf
à frente do Instituto. Ao iniciar

sua exposição, Landgraf recapitulou o discurso de posse para

os profissionais do IPT, no qual

destacou que o governo deseja
ver os resultados dos investi-

mentos realizados no Instituto.
Carlos Daher Padovezi, o novo
diretor de Operações e Negó-

cios, afirmou que ao longo da

espaço para a multidisciplinaridade nos projetos; e motivar
parcerias com empresas e
universidades.

A nova diretora de Inovação,

Zehbour Panossian, disse ser im-

portante valorizar os projetos de
capacitação do IPT para ajudar a
alavancar novos negócios. Zehbour disse também ser impor-

tante criar interfaces entre os

indústria e ao poder público.

clientes, valorizando as linhas

Padovezi disse também que
adotou quatro pilares para

orientar seu trabalho à frente
da diretoria. São eles: reforçar

a valorização dos empregados,

apoiando o desenvolvimento do
plano de carreira do IPT; dividir
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de forma integrada, abrindo

história a principal missão do
IPT é dar apoio tecnológico à
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e manter a sustentação finan-

projetos de capacitação e os de
de pesquisa dos laboratórios;

o diretor de Pessoas, Sistemas
e Suprimentos Walter Furlan

esclareceu que iniciativas como

o PDCE, mentoria e avaliação de
desempenho foram mantidas.

Mesa de abertura do seminário: da
esq. para a dir, José Goldemberg,
Celso Lafer, Fernando Landgraf e
Glaucia Mendes Souza

Relações internacionais
/ Os gargalos dos projetos de

em palestras de Fernando

discutidos no mês de setem-

do IPT; Robert Pardemann,

gaseificação de biomassa foram
bro em seminário promovido
pelo IPT e pelo Programa

de Pesquisas em Bioenergia
(Bioen) da FAPESP, na cidade

de São Paulo. Profissionais de
indústrias, universidades e

centros de pesquisas nacionais
e internacionais lotaram os
170 lugares do auditório da

fundação para conhecer experiências em projetar e operar

plantas piloto de gaseificação

Landgraf, diretor-presidente

/ Em março de 2012, a pesqui-

especialista em engenharia

sadora Natalia Neto Pereira

Técnica de Freiberg (Alemanha);

tional Conference and Exhibi-

de processos da Universidade
Lars Waldheim, engenheiro e

consultor, com mais de 30 anos
de experiência em sistemas de
gaseificação na Suécia; David

Harris, que representou a CSIRO
Energy Technology, instituto de
pesquisa na Austrália, e Rikard

Gebart, professor da Luleå Uni-

versity of Technology, na Suécia,
entre outros;

Cerize participou da “Internation on Nanotechnology and

Nanomedicine - Omics Group”,
em Omaha, Estados Unidos.

Natalia fez uma apresentação

do trabalho desenvolvido pela
equipe do IPT, em nanocarre-

adores coloidais, juntamente

com a USP em um projeto de
doutorado;
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/ Uma comitiva formada por

16 empresários, pesquisadores
e profissionais de entidades

/ O IPT sediou em maio a pri-

meira edição do seminário para

divulgação dos resultados consolidados do projeto Viajeo, conce-

bido para a troca de informações
sobre transportes nas cidades

de São Paulo, Pequim, Xangai e

Atenas. A iniciativa internacional
de R$ 5,9 milhões da Comunida-

de Europeia está em andamento
desde setembro de 2009 para

o desenvolvimento de uma plataforma computacional aberta,

que permita o compartilhamento de informações sobre trans-

porte terrestre em megacidades

e sua validação pela implantação

visita de Ulrich Buller, vice-

IPT para troca de informações e

pesquisas do Instituto Frau-

pesquisas esteve em agosto no
discussão da cooperação entre
Brasil e Alemanha na criação

de um centro de bioinovação
pelos dois países. A iniciativa
teve como orientação o de-

senvolvimento do Sustainable
BioInnovation Hub a partir de

conceitos de bioeconomia, que

estuda o impacto de atividades
humanas sobre o meio am-

biente e estabelece regras para

um desenvolvimento econômico sustentável;

/ O diretor-presidente do IPT

de sites demo. O projeto integra

visitou institutos de pesquisa e

Framework Programme – FP7” e

apresentar trabalho no

a área de transporte do “Seventh
firmou parcerias no Brasil com
o IPT, a Associação Brasileira de

Engenharia Automotiva (AEA) e a
Universidade de São Paulo (USP);

/ O IPT recebeu em abril a

governamentais alemãs de

empresas na Holanda, além de

presidente de planejamento de
nhofer, na Alemanha. Buller

tratou da parceria estabelecida
entre as duas instituições em
março de 2009, que mantém
cooperação em diferentes

Laboratório Nacional de Enge-

tecnológicos no mundo, como

e os diretores de Operações e

áreas que representam desafios
bionanomateriais, corrosão

em tubulações industriais e

energia solar. A visita de Buller
também foi estratégica para

tratar do projeto da Embrapii,
que conta com o Fraunhofer

como parceiro internacional,

sobretudo por sua experiência
na gestão de processos de inovação no setor privado;

Advanced Materials Seminar,

/ Uma comitiva francesa

como foco a gestão das águas,

Escola Nacional de Obras do

em dezembro. As visitas tiveram
a partir de diferentes perspectivas: o modelamento físico e

matemático dos cursos d’água,
e as tecnologias de limpeza de
água na Paques e Wetsus.

composta por diretores da

Estado e do Instituto Nacional
de Ciências Aplicadas de Lyon

visitou o IPT em junho. As duas

entidades fazem parte do grupo
de 18 instituições de pesquisa

tecnológica vinculadas ao Polo
de Ensino Superior e Pesquisa
‘Université de Lyon’. O obje-

tivo principal da reunião foi

apresentar trabalhos do IPT em
construção civil e conhecer a

atuação dos institutos franceses
nessa área, visando identificar
oportunidades de parceria;
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/ Carlos Pina, presidente do

nharia Civil (LNEC), de Portugal,
Negócios e de Inovação do IPT,

respectivamente, Carlos Daher
Padovezi e Zehbour Panossian,
reforçaram a parceria entre as
duas instituições em outubro
com a assinatura de um novo
convênio de cooperação. O

acordo, válido pelos próximos
cinco anos e renovável, prevê
o intercâmbio em áreas de

interesse mútuo especialmente nos campos de engenharia

civil, geologia e geotecnia. Um
dos melhores indicadores de
similaridade nas linhas de

pesquisas está no número de

pesquisadores (cinco) que au-

mentaram suas competências
na instituição portuguesa por
meio do PDCE;

Landgraf, presidente do IPT (à
esq.), participa de assinatura
de acordo na sede da FIESP,
ao lado do Príncipe de Orange,
Willem-Alexander, e lideranças da
entidade empresarial

/ Um acordo de parceria

assinado em novembro entre o
IPT e a empresa holandesa BTG

/ Um grupo de 13 estudantes

de mestrado do Departamento
de Biotecnologia da Norwe-

gian University of Science and

Technology (NTNU), localizada

na cidade de Trondheim, visitou
o IPT em março para conhecer
os projetos do Instituto em

biotecnologia. A instituição

norueguesa tem como algumas
de suas principais áreas de

pesquisa a biologia molecular,

a fisiologia microbiana, a engenharia bioquímica, a biologia
sintética e a biotecnologia

ambiental, mas as indústrias da
Noruega que trabalham com
o tema ainda estão dando os

primeiros passos, explicou Per

Bruheim, professor da NTNU e

Bioliquids dará suporte às pes-

/ Um projeto iniciado em 2011

quisas e desenvolvimentos dos

de caracterização do bagaço de

de cana-de-açúcar. Segundo o

diferentes regiões no Estado de

processos de pirólise de bagaço
acordo, uma planta-piloto da

empresa na Europa será usada
para produzir as primeiras

amostras de óleo, que depois
virão ao Brasil para serem

caracterizadas por pesquisa-

dores brasileiros. O protocolo

de intenções, como é chamado
o documento que consolida o

acordo, foi assinado pelo diretorpresidente do Instituto e pela
BTG durante evento na Fede-

ração das Indústrias do Estado

de São Paulo (Fiesp) que contou

cana-de-açúcar, proveniente de
São Paulo, foi executado pelo
Laboratório de Biotecnologia

Industrial em parceria com o
Kitech – Korea Institute of In-

dustrial Technology. O relatório
foi entregue em setembro de
2012 e o estudo está dentro

do contexto de biorrefinaria,
que tem como objetivo do

uso do bagaço como fonte de

matéria-prima renovável para o
desenvolvimento de processos
químicos sustentáveis;

com a presença do príncipe de
Orange, Willem-Alexander.

coordenador da comitiva em
visita ao Brasil;
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À esquerda, imagem premiada
A direita, técnico Edison Roberto
Correa recebe o certificado do
gerente de marketing de aços
especiais da Gerdau, Sergio de
Paiva Carpanzano

Prêmios e homenagens
/ O pesquisador Luiz Antônio

/ Um software desenvolvido

pelo IPT para auxiliar prefeituras, parques e condomínios no

gerenciamento de suas árvores
recebeu o Prêmio Arborito du-

rante o XVI Congresso Brasileiro
de Arborização Urbana, realizado em setembro na cidade de

Uberlândia (MG). A ferramenta

denominada Sistema de Gerenciamento de Árvores Urbanas

(Sisgau) foi premiada na cate-

goria Pesquisa, Extensão e Tec-

nologia, que reconhece estudos
e desenvolvimentos tecnológicos (softwares, equipamentos

e técnicas) importantes para a
arboricultura;
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Pereira de Souza, do Laboratório
de Riscos Ambientais, foi ho-

menageado em setembro em

/ Em fevereiro, o responsável

reconhecimento à sua partici-

no IPT pelo projeto ‘Sorteio

durante evento comemorativo

bilidade e Transparência na

pação em pesquisas antárticas,
dos 30 anos do Instituto Ocea-

nográfico da USP no Programa
Antártico Brasileiro. O pesquisador do IPT, especialista em
investigação de ambientes

submersos, foi convidado a dar
apoio técnico aos biólogos e a

participar de um estudo sobre o
efeito dos icebergs nas comu-

nidades bentônicas, quando se
soltam das geleiras deslizando
e escavando a superfície de
fundo do mar;

Eletrônico – Agilidade, ConfiaDistribuição de Casas Populares

do Programa Minha Casa Minha
Vida em Mato Grosso’ recebeu o

Prêmio TI & Governo. Alessandro
Santiago, pesquisador do Centro
de Tecnologia da Informação,

Automação e Mobilidade, teve

publicação no ‘Anuário TI & Governo 2011’ por conta do projeto

elaborado para sortear 326 casas
em Mato Grosso para 10 mil
inscritos do programa;

/ Em dezembro, uma imagem
obtida na execução do projeto
‘Modificação de carbonetos

eutéticos em ferros fundidos

/ Em dezembro, a coordena-

com “Menção Honrosa” esteve

Internacional de Iniciação Cien-

dade de Arquitetura e Urbanis-

brancos altamente ligados’ foi

ção do ‘20º SIICUSP – Simpósio

no XI Concurso MetMat de Fo-

tífica da Universidade de São

classificada em primeiro lugar
tomicrografias promovido pelo
Departamento de Engenharia
Metalúrgica e de Materiais

da Escola Politécnica da USP

e patrocinado pela Gerdau. O

autor é o técnico Edison Rober-

to Correa, do Laboratório de
Processos Metalúrgicos;

Paulo’ realizou cerimônia de

entrega da ‘Menção Honrosa’

aos 150 melhores trabalhos de
iniciação científica realizados
no ano. A avaliação, feita por

bancas de professores da USP,

abrangeu 3,6 mil trabalhos de

alunos das áreas de humanas,

exatas, biológicas e agrárias da

própria USP e de outras universidades. Entre os 150 destaques

o aluno Marcel Branco, da Faculmo da USP, bolsista da FIPT e

autor de um trabalho sobre os

recalques das fundações do Edifício Copan. O pesquisador do

IPT Wilson Shogi Iyomasa informou que o Instituto tem papel

importante no monitoramento
do conjunto, o que concorreu

para que o trabalho de iniciação
de Marcel fosse contemplado
com bolsa da FIPT.
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Incentivo à inovação
Em cerimônia realizada em no-

Para cada categoria e patente,

o desempenho econômico do

IPT homenageou pesquisadores

estudos, no Brasil ou no exterior,

rado pelo número de colabora-

vembro, a diretoria executiva do
por seus trabalhos técnicos que
se destacaram em quesitos de

inovação e produtividade. Tratase do ‘Programa de Estímulo

à Inovação e à Produtividade
Tecnológica’, criado em 2011

com o apoio da FIPT especialmente para que as equipes e
profissionais individualmente encarem no dia a dia das

pesquisas as diversas faces das
demandas científicas e tecnológicas da sociedade.

foi concedida uma viagem de
em instituição renomada, ou

participação em eventos na área
de interesse do pesquisador. A

novidade foi a inclusão de mais

duas modalidades na Categoria

Equipe: Procedimentos inovadores e Produtividade Tecnológica.

O primeiro é o procedimento de

ensaio ou de calibração não normalizado, criado para a oferta

laboratório ou da seção, pondedores (pesquisadores, técnicos

e administrativos). Foi também

anunciada a inclusão da moda-

lidade Índice de Crescimento do
Resultado a partir de 2013.

Confira a seguir os destaques

de 2011 em cada categoria, com
os respectivos indicadores de
desempenho:

posterior ao mercado ou durante a realização de um serviço ou
projeto de P&D, e o segundo é

Equipe
/ Publicação de Artigos

/ Procedimentos Inovadores

1. Laboratório de Corrosão e Proteção

1. Laboratório de Materiais de Construção Civil

2. Laboratório de Componentes e Sistemas Construtivos
3. Laboratório de Metalurgia e Materiais Cerâmicos

Minerais e Tecnologia Cerâmica

/ Procedimento de Ensaio e Calibração

/ Produtividade Tecnológica

1. Laboratório de Calçados e Produtos de Proteção

1. Seção de Sistemas Corporativos

3. Laboratório de Madeira e Produtos Derivados

3. Laboratório de Calçados e Produtos de Proteção

2. Laboratório de Segurança ao Fogo

/ Receitas em Projetos de P&D
1. Seção de Sistemas de Engenharia

2. Laboratório de Corrosão e Proteção

3. Laboratório de Metalurgia e Materiais Cerâmicos
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2. Seção de Sistemas Corporativos e Seção de Recursos
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2. Seção de Sistemas de Engenharia
4. Laboratório de Papel e Celulose

Individual
/ Publicação de Artigos
1. Zehbour Panossian - Diretoria de Inovação
2. Abraham Sin Oih Yu - Diretoria de Inovação

José Luiz Albuquerque - Lab. de Recursos Hídricos
e Avaliação Geoambiental

3. Neusvaldo Lira de Almeida - Lab. de Corrosão e Proteção

4. Giulliana Mondelli - Lab. de Resíduos e Áreas Contaminadas
Eduardo Soares de Macedo - Lab. de Riscos Ambientais

Amarilis Lucia C. Figueiredo Gallardo - Lab. de Recursos Hídricos e
Avaliação Geoambiental

Adriana de Araújo - Lab. de Corrosão e Proteção
5. Célia Aparecida Lino dos Santos - Lab. de Corrosão e Proteção

/ Patentes (sem ordem de classificação)
Claudia Maria G. de Souza - Lab. de Análises Químicas

Cera sólida para texturização de moldes, matrizes, formas e

Luiz Carlos Agostini - Seção de Geotecnia

Equipamento para ensaio de fraturamento hidráulico

Zehbour Panossian - Diretoria de Inovação

Método e equipamento para identificação e medição de

(com colaborador externo)

(com colaboradores externos)

Sergio E. Abud Filho - Lab. de Corrosão e Proteção

Neusvaldo Lira de Almeida - Lab. de Corrosão e Proteção

superfícies para corrosão química

interferências das correntes alternadas em dutos enterrados

Mario Leite Pereira Filho - Lab. de Equipamentos Elétricos e Ópticos
(com um colaborador externo)

Fernando Landgraf - diretor-presidente

Ramon Valls Martin - Lab. de Metrologia Elétrica
(com três colaboradores externos)

Processo de recuperação de liga lantanídeo-metal-metalóide em
pó nanoparticulado com recuperação magnética e produto

Catia Fredericci - Lab. de Metalurgia e Materiais Cerâmicos

Porcelana reforçada por fibras e processo para fabricação de blocos

Fernando Landgraf - diretor-presidente

Material magnético nanoparticulado para aplicações térmicas

André Luiz Gonçalves Scabbia - Lab. de Segurança ao Fogo

Tomada elétrica intrinsecamente segura

(com quatro colaboradores externos)

(com cinco colaboradores externos)

(om três colaboradores externos)

de porcelana reforçada por fibras

RELATÓRIO ANUAL 2012 / RELAÇÕES CORPORATIVAS

99

12/

LISTA DE
PUBLICAÇÕES
A/
AGOSTINHO, S.M.L.; SANTOS, C.A.L.dos; AFONSO, M.L.C.de A.; SOUZA,
K.dos S.; AGOSTINHO NETO, A. Resultados experimentais que ilus-

tram diferentes modelos cinéticos aplicados em estudo de corrosão.
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CORROSÃO, INTERCORR 2012, 32.,
2012, Salvador. Anais... Salvador: ABRACO, 2012. 11p.

AKUTSU, M. O efeito da capacidade térmica e da resistência térmica
de paredes no desempenho térmico de habitação na cidade de São
Paulo. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE
CONSTRUÍDO, 14., 2012, Juíz de Fora/MG. Anais... 7p.

ALBUQUERQUE FILHO, J.L.; BARBOSA, M.C.; AZEVEDO, S.G.de; CARVALHO, A.M.de. Aspectos para a gestão estratégica das águas subterrâneas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 17.,
2012, Bonito. Anais... São Paulo: ABAS, 2012. 4p.

ALBUQUERQUE FILHO, J.L.; CARVALHO, A.M.de; IKEMATSU, P.; BARBO-

SA, M.C.; IRITANI, M.; PRESSINOTTI, M.M.N.; SILVA, M.P.M.da; THEODOROVICS, A. Diretrizes para desenvolvimento e proteção da área de

afloramento do Sistema Aquífero Guarani no estado de São Paulo,

Brasil = Guidelines for the development and environmental protection of the outcrop area in the Guarani aquifer system in São Paulo
State, Brasil. Boletín Geológico y Minero, v.123, n.3, p.353-366, 2012.
ALBUQUERQUE FILHO, J.L.; IKEMATSU, P.; BARBOSA, M.C.; CARVALHO,

A.M.de; MONTEIRO, A.CM.C. Zoneamento da vulnerabilidade à contaminação do Sistema Aquífero Guarani em sua área de afloramento

no estado de São Paulo, Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS, 17., 2012, Bonito. Anais... São Paulo: ABAS, 2012. 4p.

ALLENSTEIN, A.N.; CARDOSO, R.P.; MACHADO, K.D.; WEBER, S.; PEREIRA,

ARAúJO, A.de; PANOSSIAN, Z.; ALMEIDA, N.L.de; MARTINS, C. Organic

NATTO, S.F. Strong evidence of tempered martensite-to-nitrogen-

chambers. In: NACE INTERNATIONAL CONFERENCE, 2012, Salt Lake.

K.M.P.; SANTOS, C. A.L.dos; PANOSSIAN, Z.; BUSCHINELLI, A.J.A.; BRUexpanded austenite transformation in CA-6NM steel. Materials
Science and Engineering A, v.552, p.569-572, 2012.

ALMEIDA, A.dos S.; CABRAL JR., M.; OBATA, O.R.; FIAMMETTI, I.C.C.;
MODESTO, A.A.L.; BALADORE, L.S.S.; STEFANI, F.L.; FREITAS, F.S.J.de.

Ordenamento territorial da extração mineral de argila. Revista da
Anicer, v.15, n.74, p.26-27, 2012.

Proceedings…

ARAúJO, J.B.; OLIVEIRA, J.F.G.de. Evaluation of two competing machining processes based on sustainability indicators. In: DORNFELD,

D.A.; LINKE, B.S. (Ed.). Leveraging technology for a sustainable world.

Berlin: Springer, 2012. 628p. (Proceedings of the 19ht.CIRP Conference
on Life Cycle Engineering, University of California at Berkeley, 2012)

ALMEIDA, N.L.de; BONFIM, A.L.C.; PANOSSIAN, Z.; PIMENTA, G.de S.;

ARAúJO, J.B.; OLIVEIRA, J.F.G.de. Towards a balanced score board for

In: NACE INTERNATIONAL CONFERENCE, 2012, Salt Lake, Utah.

Journal of Business Performance Management, v. 13, p. 198-221, 2012.

TAQUEDA, M.E. Biodiesel corrosivity against metallic materials.
Proceedings... 17p.

ALMEIDA FILHO, G.S.de (Coord.). Guia brasileiro de empresas de
geotecnia e meio ambiente. São Paulo: ABGE, 2012. 89p.

AMANCIO, R.C.A.; FABRICIO, M.M.; MITIDIÉRI FILHO, C.V. Avaliações

técnicas de produtos de construção inovadores no Brasil. In: JOR-

NADAS DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO LNEC ENGENHARIA PARA A

SOCIEDADE: CIDADES E DESENVOLVIMENTO, 2012, Lisboa. Actas... 7 p.
ANDRADE, M.C.de A.; ALBUQUERQUE FILHO, J.L.; LEITE, C.B.B.; BRAGA,

A.C.de O.; CARVALHO, A.M.; FERREIRA, A.L. Avaliação da vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos pela intrusão salina em trecho da
orla de Fortaleza CE, Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS, 17., 2012, Bonito. Anais... São Paulo: ABAS, 2012.

ÂNGULO, S.C.; FIGUEIREDO, A.D.de. Concreto com agregados reciclados. In: ISAIS, Geraldo Cechella (Ed.) Concreto: ciência e tecnologia.

assessing manufacturing processes sustainability. International

ARCE, P.; PENDLOSKI, C.de J.S.; OLIVEIRA, R.B.; GALLARDO, A.L.C.F.

Conflito socioambientais em unidades de conservação: o caso do

Parque Tizo (São Paulo). In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE GESTÃO
EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE, 14., 2012, São Paulo. Anais... São
Paulo: UNINOVE, 2012. 14p.

AZAR, P.S.P.; SCABBIA, A.L.G. Aplicação do processo de eletro osmose

na eliminação de umidade em edificações antigas e para restauro.
In: SEMINÁRIO NACIONAL DO CENTRO DE MEMÓRIA UNICAMP:

MEMÓRIA, CIDADE E EDUCAÇÃO DAS SENSIBILIDADES, 7., 2012, Campinas. Anais... 12 p.

B/

São Paulo: IBC, 2012. p.1731-1767.

BARBOSA, M.C.; ALBUQUERQUE FILHO, J.L.; IKEMATSU, P.; CARVA-

ÂNGULO, S.C.; SILVA, R.B.de; OLIVEIRA, V.L.de; ULSEN, C. Caracterização

challenges of water and land-use plans: a case study on the Gua-

das propriedades físicas dos agregados graúdos de RCD reciclados
por picnometria de pó e gás. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 54., 2012, Maceió. Anais... São Paulo: IBRACON, 2012. 12p.

LHO, A.M.; CAVANI, A.C.M.; ALAM, K.; MUSHTAQ, S. Implementation
rani Aquifer System in São Paulo, Brazil. In: PRACTICAL RESPONSE
TO CLIMATE CHANGE NATIONAL CONFERENCE, 2012, Canberra.
Proceedings… 9p.

ARAúJO, A.de; MARTINS, C. M.; PANOSSIAN, Z.; ALMEIDA, N.L.de; DIAS

BARROS, J.M.C.; GANDOLFO, O.C.B.; ROCHA, R. A determinação do mó-

res elétricos subterrâneos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CORRO-

BRASILEIRO DE MECÂNICA DOS SOLOS E ENGENHARIA GEOTÉCNICA,

JR., A.S. Proteção superficial e produção catódica de transformadoSÃO, INTERCORR 2012, 32., 2012, Salvador. Anais... Salvador: ABRACO,
2012. 14p.

102

coatings for corrosion protection of transformers in underground

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

dulo de cisalhamento máxima pelo método MASW. In: CONGRESSO
16., 2012, Porto de Galinhas. Anais... São Paulo: ABMS, 2012. 8p.

BARRY, P.J. Desempenho acústico em edificações: análise compara-

BOTTENE, A.C.; MELLO, W.L.N. de; ALMEIDA, R.Z.H; GOMES, P.P. Develo-

SOBRAC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ACúSTICA, 14., Belém. Anais...

placement application. In: CONFERENCE SAMPE BRASIL, 2012, São

tiva dos resultados das normas ISO 140 e ISO 10052. In: ENCONTRO

BENEDUCE NETO, F.; FERREIRA NETO, J.B. O uso da termodinâmica

pment of complex shape composite structures: an automated fiber
Paulo. Proceedings... 7p.

computacional para a simulação da reciclagem de pó de aciaria

BRAGA, Ana Paola Villalva; OLIVEIRA, Rene Ramos de; GONÇALVES,

METALURGIA, MATERIAIS E MINERAÇÃO, 67., 2012, Rio de Janeiro.

mínio aeronáuticas conformadas por jateamento com granalhas :

em forno Waelz. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
Anais... 10p.

BENITEZ, J.B.; D’ÁLMEIDA, M.L.O.; FELISSIA, F.E. ; PARK, S.W.; KOGA,

Marcelo; LANDGRAF, Fernando José Gomes. Análise de ligas de alucaracterização e previsão de deformação. In: CONGRESSO ABM, 67.,
2012, Rio de Janeiro. Anais... 5p.

M.E.T. Reciclabilidad de papeles de oficina comerciales: respuesta

BRITEZ, C.; HELENE, P.; BERTO, A.F. Avaliação experimental do concre-

IBEROAMERICAN CONGRESS ON PULP AND PAPER RESEARCH, 7., 2012,

Concreto e Construção, n.67, p.91-100, 2012.

a dos reciclos. In: INTERNATIONAL PULP AND PAPER CONGRESS, 45.;
São Paulo. Proceedings... São Paulo: ABTCP; RIADICYP, 2012. 10 p.

BITAR, O.Y.; BRAGA, T.de O. Indicadores ambientais aplicados à gestão
municipal. In: PHILIPPI JR., A.; MALHEIROS, T.F. (Eds.). Indicadores de

sustentabilidade e gestão ambiental. Barueri: Manole, 2012. Cap.5,

to armado de alta resistência submetido a elevadas temperaturas.

BRITO, A.C.de; AKUTSU, M. Soluções inovadoras: desempenho térmico. Notícias da Construção, v.9, n.110, 2p., abr., 2012.

BRITO, A C.de; AKUTSU, M.; VITTORINO, F.; AQUILINO, M.de M. Contri-

p.125-158. (Coleção Ambiental).

buições para o aprimoramento da NBR 15.575 referente ao método

BITAR, O.Y.; FREITAS, C.G.L.de; SEPE, P.M. Cartografia geotécnica, plano

ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍ-

diretor e prevenção de desastres. Téchne, v.20, n.180, p.68-74, mar., 2012.

simplificado de avaliação de desempenho térmico de edifícios. In:
DO, 14., 2012, Juiz de Fora/MG. Anais... 7p.

BOCCALINI JR., M.; FARINA, P.F.de S. Thermal fatigue of Nb-bearing

BRITO, A.C.de; VITTORINO, F.; AKUTSU, M.; AQUILINO, M.de M. Análise

CONFERENCE - TOOL, 9., 2012, Loeben. Proceedings... 8p.

NBR 15.757 para a Zona Bioclimática 8. In: WORKSHOP DE INTE-

alloys for hot rolling mill rolls. In: INTERNATIONAL TOOLONG

BOCCALINI JR., M.; SOUZA, R.M.de; MACHADO, I.F. ; BRAGA, A.P.V.;

STOETERAU, R.L.; MOREIRA, M.F. Projeto de ligas para ferramentas de

crítica dos métodos de avaliação de desempenho térmico da ABNT
GRAÇÃO DA REDE DE PESQUISA INOVATEC - FINEP, Polo USP, 2012,
Pirassununga. Anais... 5p.

conformação a quente. In: ENCONTRO DE CADEIA DE FERRAMENTAS,

BRAGA, A.P.V.; OLIVEIRA, R.R.; LANDGRAF, F.J.G.; GONÇALVES, M. Análi-

2012. p.41-51.

com granalhas. In: ABM INTERNATIONAL CONGRESS, 67., 2012, Rio de

MOLDES E MATRIZES, 10., 2012, São Paulo. Anais... São Paulo: ABM,

BOTTENE, A.C., MELLO, W.L.N.de; ALMEIDA, R.Z.H. Experimental evalu-

se de ligas de alumínio aeronáuticas conformadas por jateamento
Janeiro. Proceedings...

ation of automated fiber placement manufacturing parameters. In:

BRUNO, G.T.; BOCCALINI JR., M., PINEDO, C.E. Tratamento combinado

Natal. Proceedings... 6 p.

austenítico AISI 316L. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

BRAZILIAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, BCCM, 1., 2012,

BOTTENE, A.C.; MELLO, W.L.N. DE; ALMEIDA, R.Z.H. Sensitivity of au-

tomated fibre placement parameters on manufacturing defects in
laminated composites. International Journal of Vehicle Strucutres
& Systems, v.4, n.4, p.132-135, 2012.

de nitretação sob plasma e revestimento PVD em aço inoxidável

DE METALURGIA, MATERIAIS E MINERAÇÃO, 67., 2012, Rio de Janeiro.
Anais... São Paulo: ABM, 2012. p.205-2516.

BUMRAD, P.M.M.; JACINAVICIUS, C.de C.; CAMPOS, G.C.de. Soluções
inovadoras: estacas escavadas. Notícias da Construção, v.9, n.108,
p.48-49, jan./fev. 2012.

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

103

C/
CABRAL JR., M. GAMBA, C.T.de C. ; TANNO, L.C.; ALMEIDA, A.dos S.

CARVALHO, A.M.de; HIRATA, R. Avaliação de métodos para a prote-

ção dos poços de abastecimento público do Estado de São Paulo =

Evaluation of methods for ewlhead protection areas for the State of
São Paulo. Geologia USP, Série Científica, v.12, n.1, p.53-70, abr., 2012.

Proposta metodológica para identificação e caracterização de

CASTRO, A.L.de; SANTOS, R.F.C.dos; ARAúJO, G.S.de. Dosagem de

indústria de cerâmica vermelha do médio Rio Tietê, SP. Geociências,

moldadas na obra. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 54.,

fontes de suprimento de matérias-primas minerais: aplicação na
UNESP, v.31, n.2, p.287-307, 2012.

CABRAL JR., M.; TANNO, L.C.; SINTONI, A.; MOTTA, J.F.M.; COELHO, J.M.

A indústria de cerâmica vermelha e o suprimento mineral no Brasil:
desafios para o aprimoramento da competitividade. Cerâmica

concreto auto-adensável para aplicação em paredes de concreto
2012, Maceió. Anais... São Paulo: IBRACON, 2012. 15 p.

CAVANI, G.de R. Soluções inovadoras: texturas em fachada. Notícias
da Construção, v.9, n.111, p.40-41, maio, 2012.

Industrial, v.17, n.1, p.36-42, jan./fev., 2012.

CILENTO, F.C.; ZANELLA, L.; Alves, W.C. Captação de água de chuva

CAMBOIM, M.R.; SANTIAGO DE QUEIROZ, R.; AVELAR, S. New

risco de enchentes no município de São Paulo. In: SIMPÓSIO LUSO-

textile creations as a differential factor in the global market. In:
TEXTILE RESEARCH SYMPOSIUM, 41., 2012, Guimarães, Portugal.
Proceedings... 5 p.

em construções existentes: estratégia de implantação em área sob
BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 15., 2012, Belo
Horizonte. Anais... Belo Horizonte: ABES, APESB, Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, 2012. 10p.

CAMBOIM, M.R.; SANTIAGO DE QUEIROZ, R.; AVELAR, S. Novas

CILENTO, F.C.; ZANELLA, L.; ALVES, W.C. Desenvolvimento de equipa-

etnográfica como fator diferencial do design têxtil no Brasil. In: IN-

SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIEN-

criações têxteis e sua viabilização aliadas à pesquisa tecnológica e
TERNATIONAL FASHION AND DESIGN, 1., 2012, Guimarães, Portugal.
Proceedings... 7p.

CARDOSO, J.L.; ALMEIDA, L.F.de; MOREIRA, A.R.; ALMEIDA, N.L.de; GUEDES, F.M.; Vaz, G.L.; SILVA, J.de M. Avaliação de inibidores de corrosão

e da influência do tempo de pré-corrosão na prevenção de corrosão
preferencial em juntas soldadas aplicadas a sistemas de produção

de gás. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CORROSÃO, INTERCORR 2012,
32., 2012, Salvador. Anais... Salvador: ABRACO, 2012. 15p.

CARDOSO, J.L.; PANOSSIAN, Z. Cinética eletroquímica: comparação

de curvas de polarização teóricas com as curvas experimentais. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE CORROSÃO, INTERCORR 2012, 32., 2012,

mento para remoção de sólidos e descarte da primeira chuva. In:
TAL, 15., 2012, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: ABES, APESB,
Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, 2012. 8 p.

CILENTO, F. C.; ZANELLA, L.; ALVES, W.C. Estratégia de captação de água

de chuva em construções existentes. Hydro, v.7, n.73, p.54-59, nov., 2012.
CLETO, F.da R. Soluções inovadoras: melhores práticas. Notícias da
Construção, v.9, n.115, p.44-45, set., 2012.

CONTE, E.G.; PAPA, M.C.de O.; RODRIGUES, C.E.R.; SCHÜTZER, K.; ABACKERLI, A.J. HSM: análise da resolução da variável monitorada no
CNC aberto. Máquinas e Metais, v.48, p.66-78, 2012.

Salvador. Anais... Salvador: ABRACO, 2012. 13p.

CORSI, A.C.; AZEVEDO, P.B.M.de; GRAMANI, M.F. Valoração de danos de-

CARNEIRO, M.B.; CRUZ, I.A.; FREDERICCI, C.; MACHADO, I.F. Sinterabi-

Ambiental e Sustentabilidade, v.1, n.2, p.126-145, jan./jun., 2012.

lidade de materiais de ferramenta de corte em gradação funcional
com três camadas. In: CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA

MECÂNICA, 7., 2012, São Luís. Anais... Rio de Janeiro: ABCM, 2012. 8 p.

correntes da inundação em São Luiz do Paraitinga. Revista de Gestão

CÔRTES, P.L.; AGUIAR, A.de O.; RUIZ, M.de S; TEIXEIRA, C.E. Persistent
organic pollutants: a case study of an improper disposal of industrial waste in Brazil. In: ISWA World Solid Waste Congress, 2012,
Florença. Proceedings...

104

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

CORTEZ, V.D.; NUNES, M.T.; MAZZARELLA, V.N.G.; PANOSSIAN, Z.;

DIBO, A.P.A.; DUARTE, C.G.; GALLARDO, A.L.C. F.; AGRA FILHO, S.S.; MA-

MATTOS, C.dos S. PRUMO/TS: resolução de problema de falta de ade-

LHEIROS, T.F. Análise preliminar da inserção de impactos acumulati-

ENCONTRO E EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍ-

estado de São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DE

rência do revestimento de prata em talheres de aço inoxidável. In:

CIE, 14., INTERFINISH LATINO AMERICAN0, 3., 2012, São Paulo. Anais...
São Paulo: ABTS, 2012. p.391-396.

COSTA, S.M.; MAZZOLA, P. G.; SILVA, J.C.A.R.; PAHL, R.; PESSOA JR., A.; COS-

TA, S.A. Use of sugar cane straw as a source of cellulose for textile fiber
production. Industrial Crops and Products, v.42, p.189-194, mar., 2012.

CUNHA, A.C.L.; ARDUIN, R.H.; RUIZ, M.S.; TEIXEIRA, C.E. Análise crítica
da aplicação da avaliação do ciclo de vida no contexto de remedia-

ção de áreas contaminadas. In: CONGRESSO BRASILEIRO EM GESTÃO
DO CICLO DA VIDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS, 3., 2012,Maringá.
Anais... Maringá: UEM, 2012. p.24-29.

CUNHA, M.R.; SEABRA, A.C.; GONGORA-RUBIO, M.R. LTCC 3D micromi-

vos nos estudos de impacto ambiental do setor sucroenergético no

IMPACTO AMBIENTAL, 1.; CONFERÊNCIA DA REDE DA LÍNGUA PORTUGUESA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS, 2., 2012, São Paulo. Anais... São
Paulo: ABAI, 2012. 11p.

DI ROMAGNANO, L.F.T. (Coord.); SOLERA, M.L.; LONGO, M.H.C.; IELO,

P.K.Y.; BRAGA, T.de O.; MONTEIRO, A.C.M.C.; KOPEZYNSKI, A.C.; MARINS,
A.M.A.D.; NACHBAL, B. Atlas ambiental do município de Itanhaém:
2012. Acompanha 9 mapas em anexo e 1 DVD. São Paulo: Imprensa
Oficial, 2012. 92p.+ 9 mapas e 1 DVD.

DOMINGUES, L.; POÇO, J.G.da R.; FELISBINO, R.F.; GOMES, E.L. Síntese
da peneira molecular MCM-41 com surfactantes alternativos. In:
ENCONTRO REGIONAL DE CATÁLISE, 2011, Araraquara. Anais...

xer optimization for process intensification. In: INTERNATIONAL CON-

DUARTE, A.Y.S.; SANTIAGO DE QUEIROZ, R.; SANCHES, R.A.; GARCIA,

MICROSYSTEMS TECHNOLOGIES, 8., 2012, Erfurt. Proceedings... 10p.

cum) in a traditional rural community. Fibres & Textiles in Eastern

FERENCE AND EXHIBITION CERAMIC INTERCONNECT AND CERAMIC

D/
DAVID, R.l M.; MESSINA, D.; BORGES, M.A. Contribuições do selo PRO-

CEL Eletrobrás e da etiqueta nacional de conservação de energia. In:
ENERGIA solar para aquecimento de água no Brasil: contribuições
da Eletrobrás Procel e parceiros. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 2012.
p.47-56.

DEGAN, V.; MIYAKE, M.Y. Using a Wiki to support project manage-

ment with Scrum agile method. = Utilização de ferramenta Wiki para

C.R.; DEDINI, F.G. Ethnobotany of natural fibres: bactris stosa (tuEurope, v.20, n.91, p.18-20, 2012.

DUARTE, A.Y.S.; SANTIAGO DE QUEIROZ, R.; SANCHES, R.A.; VICENTINI,
C.G; BARUQUE-RAMOS, J.; DEDINI, F.G. Preliminary studies of daphynopsis fasciculata fibres and analysis of its potential for textile applications. In: WORLD TEXTILE CONFERENCE, AUTEX, 12., 2012, Zadar,
Croatia. Proceedings... 4 p.

DUARTE, C.G.; GALLARDO, A.L. C.F.; SÁNCHEZ, L.E.; MALHEIROS, T.F. O

papel da avaliação de sustentabilidade na avaliação de impacto. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, 1.;

CONFERÊNCIA DA REDE DA LÍNGUA PORTUGUESA DE AVALIAÇÃO DE
IMPACTOS, 2., 2012, São Paulo. Anais... São Paulo: ABAI, 2012. 13p.

suporte a gestão de projetos com o método ágil Scrum. In: INTERNA-

DUARTE, C.G.; POPE, J.; GALLARDO, A.L.C.F.; GAUDREAU, K.; GIBSON,

MANAGEMENT, CONTECSI, 9., 2012, São Paulo. Proceedings... 17p.

insights for the medium-term energy plan. In: ANNUAL CONFEREN-

TIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEM AND TECHNOLOGY

D’ELIA, M.A.G.; BOTTENE, A.C.; LOPES, L.E. Research and development

on composites: a strategy to overcome technological challenges. In:

R.B.; MALHEIROS, T.F. Sustainability assessment for Brazilia Ethanol :

CE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR IMPACT ASSESSMENT,
32., 2012, Porto - Portugal. Proceedings... 6p.

BRAZILIAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, BCCM, 1., 2012,
Natal. Proceedings... 6p.

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

105

F/
FARINA, P. F.da S.; FARIAN, A.B.; BOCCALINI JR., M. Caracterization

basalto na mitigação da reação álcali-sílica. In: CONGRESSO BRASI-

LEIRO DO CONCRETO, 54., 2012, Maceió. Anais... São Paulo: IBRACON,
2012. 16p.

of Nb-alloyed high speed a teels in the as cast condition. In:

FONSECA, W.; BITAR, O.Y. Critérios para delimitação de áreas de

Proceedings... p.123-131.

SILEIRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, 1.; CONFERÊNCIA

INTERNAIONAL TOOLONG CONFERENCE - TOOL, 9., 2012, Loeben.

FERRARI, J.V.; PANOSSIAN, Z.; QUINTELA, J.P.; SOLIMOSSY, V. Uso promissor de nanopartículas em revestimentos anticorrosivos: uma

abordagem da literatura. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CORROSÃO,

INTERCORR 2012, 32., 2012, Salvador. Anais... Salvador: ABRACO, 2012. 27p.
FERREIRA, A.L.; BITAR, O.Y. Previsão da magnitude de depósitos de
assoreamento devido a processos erosivos induzidos durante a

instalação de obras lineares. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIA-

influência em estudos de impacto ambiental. In: CONGRESSO BRADA REDE DA LÍNGUA PORTUGUESA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS, 2.,
2012, São Paulo. Anais... São Paulo: ABAI, 2012. 14p.

FRANCO, E.M.; SCABBIA, A.L.G. Estradas tropeiras e fazendas histó-

ricas: o patrimônio cultural como nova vocação econômica para o

Vale do Paraíba histórico. In: SEMINÁRIO NACIONAL DO CENTRO DE

MEMÓRIA UNICAMP: MEMÓRIA, CIDADE E EDUCAÇÃO DAS SENSIBILIDADES, 7., 2012, Campinas. Anais... 12p.

ÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, 1.; CONFERÊNCIA DA REDE DA LÍNGUA

FRASCÁ, M.H.B.de O. O mentor da petrografia e os anfibolitos da

Anais... São Paulo: ABAI, 2012. 10p.

Vianna Coutinho: geologia e causos. São Paulo: IGc/USP, 2012.

PORTUGUESA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS, 2., 2012, São Paulo.

FERREIRA, D.C.; D’ÁLMEIDA, M.L.O. Difficult of applying the ar-

rehenius model to predict thermal printing lifetime. In: ABTCP

INTERNATIONAL PULP AND PAPER CONGRESS, 45., e IBEROAMERI-

CAN CONGRESS ON PULP AND PAPER RESEARCH, 7., 2012, São Paulo.
Proceedings... 8p.

FERREIRA JR., A.F. G. Blue irradiance intercomparison in the medi-

Serra do Itaberaba. In: RODRIGUES, E.de P. et al.(Org.) José Moacyr
p.175-180.

FRASCÁ, M.H.B.de O. A normalização internacional em rochas ornamentais. Rochas de Qualidade, n.255, p.200-207, jul.-ago., 2012.

FRASCÁ, M.H.B.de O. Normas européias: afinal, como funcionam para
os brasileiros. Rochas de Qualidade, n.255, p.198-199, jul.-ago., 2012.

cal field. In: CONFERENCE INSTRUMENTATION METROLOGY, AND

FRASCÁ, M.H.B.de O. Nomenclatura de rochas metamórfica: Subco-

DUCTORS, 5., 2012, San Diego, California. Proceedings... Bellingham:

GUES, E.de P. et al.(Org.) José Moacyr Vianna Coutinho: geologia e

STANDARDS FOR NANOMANUFACTURING, OPTICS, AND SEMICONSPIE, 2012. 7p.

FEUDJIO, A.V.; PAVENTHAN, A.; IVANOV, A.; YHUANG, F.; SANTOS,

A.S.; MIYAKE, M.Y.; INGLESANT, P.; COUSIN, P.; SATHYA, R.; FRISS, J.; Le

GALL, F.; BAUMBERGER, M. Contribution to fire roadmap: multidisciplinary networking of research communities in fire. In: MUL-

mission on hte Systematics of Nomenclature Rocks: IUGS. In: RODRIcausos. São Paulo: IGc/USP, 2012. p.101-102.

FRASCÁ, M.H. B.de O.; FRAZÃO, E.B.; QUITETE, E.B.; NAVARRO, F.C. Tecno-

logia em rochas ornamentais e para revestimento sob ótica da nova
normativa brasileira. Rochas de Qualidade, n.222, p.90-199, 2012.

TIDISCIPLINARY networking of research communities in Future

FRACASSO, P.T.; VIEIRA, R.C.; SCHIAVO, R.F. A iniciativa dos Estados

my-fire.eu/documents/11433/38630/D4.2+Contribution+to+FIRE+

smart grid e sua aplicabilidade no setor elétrico brasileiro. In: CON-

Internet Research and Experimentation. Disponível em: www.
roadmap

106

FILLA, J.C.; MORALES, G.; QUARCIONI, V.A. Aplicação do pó reativo de

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

Unidos para definição de um padrão aberto de comunicação em

GRESSO INTERNACIONAL E EXPOSIÇÃO DE AUTOMAÇÃO, SISTEMAS E
INSTRUMENTAÇÃO, 16., 2012, São Paulo. Anais... 9p.

FREDERICCI, C.; LENZ E SILVA, G.F.B.; INDELICATO, R.L.; FERREIRA NETO,

da Construção, v.9, n.117, p.56-57, out., 2012.

bagaço de cana como matéria prima para a produção de cerâmica.

GANDOLFO, O.C.B; MONDELLI, G.; BLANCO, R.G. The use of geophysi-

São Paulo: ABC, 2012. 12 p.

rine. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOTECHNICAL AND

J.B.; RIBEIRO, T.R.; LANDGRAF, F. J. G. Caracterização de cinzas de

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CERÂMICA, 56., 2012, Curtiba. Anais...

G/
GALLARDO, A.L.C.F. Planejamento e gestão municipal: importância
da avaliação ambiental estratégica (AAE) nesse contexto. Municí-

pios de São Paulo, a Revista da Associação Paulista de Municípios,
v.6, n.50, p.32-33, 2012.

GALLARDO, A.L.C.F.; BITAR, O.Y.; CAMPOS, S.J.A.M.; SÁNCHEZ, L.E.; CAVA-

LHIERI, C.P. Evolução de práticas no acompanhamento ambiental de

rodovias: contribuições à fase prévia de AIA e à gestão ambiental. In:

cal methods to investigate a contaminated site with organochlo-

GEOPHYSICAL SITE CHARACTERIZATION, 4., 2012, Porto de Galinhas.
Proceedings... 6p.

GENARO, D.T.; ALBUQUERQUE FILHO, J.L.; NASCIMENTO, F.M.de F.;

INVERNIZZI, A.L.; BARRETO, A.B.da C.; SOUZA, A.G.de; CAPELETTI, I.

Levantamento de informações hidrogeológicas para a elaboração

do PRAD conceitual, visando à recuperação ambiental das áreas da
CBCA em Criciúma, SC. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 17., 2012, Bonito. Anais... São Paulo: ABAS, 2012. 4p.

GOLDENSTEIN, H.; LANDGRAF, F.J.G. O mistério da espada de Damas-

co, sua sofisticada metalurgia e técnica de produção. In: ABM INTERNATIONAL CONGRESS, 67., 2012, Rio de Janeiro. Proceedings...

CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, 1.;

GONGORA-RUBIO, M.R. Aplicação de dispositivos microfluídicos na

IMPACTOS, 2., 2012, São Paulo. Anais... São Paulo: ABAI, 2012. 9p.

FLUÍDICA, 2., 2012, Campinas. Anais...

CONFERÊNCIA DA REDE DA LÍNGUA PORTUGUESA DE AVALIAÇÃO DE

fabricação de micro e nano partículas. In: WORKSHOP DE MICRO-

GALLARDO, A.L.C.F.; SANTOS, W.G.dos; BRAGA, T.de O.; DUARTE, C.G.;

GONGORA-RUBIO, M.R.; FREITAS, K.H.G.; SCHIANTI, J.de N.; OLIVEIRA,

CAMPANHA, V.A.; TERREL, D.; ROMAGNANO, L.F.T.di. Sustentabilidade

fluidic devices for micro and nanoparticle fabrication. In: INTERNA-

SOUZA, C.A.de; DIBO, A.P.; SILVA, A.P.S.; CERMINARO, A.C.; SOLERA, M.L.;
ambiental da expansão do cultivo de cana-de-açúcar para produ-

ção de etanol no Brasil: o papel do AAE. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, 1.; CONFERÊNCIA DA REDE

DA LÍNGUA PORTUGUESA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS, 2., 2012, São

A. M.de; CERIZE, N.N. P.; ZANIN, M.H.A. Fab in a package: LTCC microTIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION CERAMIC INTERCONNECT
AND CERAMIC MICROSYSTEMS TECHNOLOGIES, 8., 2012, Erfurt.
Proceedings... 9p.

Paulo. Anais... São Paulo: ABAI, 2012. 14p.

GONZÁLEZ-PEREZ, M.; BUURMAN, P.; VIDAL-TORRADO, P.; MARTIN

GALVÃO, R.A.; GUIMARÃES, Y.B.T.; TEIXEIRA, C.E. A comunicação de

terization of humic acids in coastal spodosols from Southeastern

riscos como instrumento de gestão ambiental. In: MORETTI, Sergio

L.A.; PETARNELLA, L. Ensino e pesquisa em administração III: os desafios da sustentabilidade, educação ambiental e práticas sustentá-

NETO, L. Pyrolysis-gas chromatography, mass spectrometry characBrazil. Soil Science Society of America Journal, v.76, n.3, p.961-971,
may-jun., 2012.

veis. Itu: Ottoni Ed., 2012. Cap.7, p.244-280.

GANDOLFO, O.C.B. O imageamento do subsolo utilizando GPR em

um estudo de avaliação de um pavimento. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO
DE GEOFÍSICA, 5., 2012, Salvador. Anais... São Paulo: SBGf, 2012. 4 p.

GANDOLFO, O.C B. Soluções inovadoras: ensaios geofísicos. Notícias

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

107

H/
HARTMANN, C.; CASTRO, A.L.de; TONETTE, H.; ALEIXO, D.; FERRAZ, D.;

BENINI, H. Avaliação de aditivo impermeabilizante por cristalização capilar para concretos de cimento Portland. In: CONGRESSO BRASILEIRO

DO CONCRETO, 54., 2012, Maceió. Anais... São Paulo: IBRACON, 2012. 8p.
HASHIMOTO, F.; GALLEGO, I.; OLIVEIRA, J.F.G.; BARRENETEXEA, D.;

TAKAHASHI, M.; SAKAKIBARA, K.; STÄLFET, H.-O.; STAADT, G.; OGWA, K..
Advances in centerless grinding technology. CIRP Annals: Manufacturing Technology, v.61, p.747-770, 2012.

HIRATA, D.; FERREIRA, G.A.G.; KNIESS, C.T.; TEIXEIRA, C.E. Avaliação dos
aspectos e impactos ambientais associados ao tratamento de es-

gotos por lodos ativados. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE GESTÃO
EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE, 14., 2012, São Paulo. Anais... São

M.C.B.de; CHOTOLI, F.F.; QUARCIONI, V.A. Caracterização de arga-

massas de assentamento de revestimentos azulejares históricos

do século XIX do Brasil e de Portugal. In: CONGRESSO PORTUGUÊS
DE ARGAMASSAS E ETICS, 4., 2012, Coimbra. Anais... Lisboa: Asso-

ciação Portuguêsa dos Fabricantes de Argamassas de Construção,
2012. v.1, p.1-12.

K/
KAWAKITA, K. Aspectos relacionados à utilização de medidores de

vazão de óleo e gás sob condições diferentes de calibração. In: RIO

OIL & GAS EXPO AND CONFERENCE, 2012, Rio de Janeiro. Anais... Rio
de Janeiro: IBP, 2012. 11 p.

Paulo: UNINOVE, 2012. 20p.

KNIESS, C.T.; MOUTINHO, J.da A.; CORREA, R.; RUIZ, M.da S. Inovação

HIRATA, R.; CARVALHO, A.M.de. Hidrogeologia e os recursos hídricos

obtenção de novos materiais. In: MORETTI, Sergio Luiz do Amaral;

subterrâneos. In: PORTO, Rubem La Laina. Fundamentos para a ges-

tão da água. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 2012. p.89-110.

I/
IKEDA, C Y.K.; AQUILINO, M.de M. Soluções inovadoras: desempenho

e sustentabilidade: reaproveitamento de resíduos industriais na

PETARNELLA, Leandro. Ensino e pesquisa em administração III: os

desafios da sustentabilidade, educação ambiental e práticas sustentáveis. Itu: Ottoni Ed., 2012. Cap.9, p.307-340

L/

acústico de vedações verticais. Notícias da Construção, v.9, n.113,

LANDGRAF, F.J.G. Nonoriented electrical steels. JOM, v.64, n.7, p.764-

J/

LANDGRAF, F.J.G.; LÁZARO-COLÁN, V.A.; JANASI, S.R.; LEICHT. J. Subdivi-

JABARDO, P.J.S.; NADER, G.; PACÍFICO, A.L.; PEREIRA, M.T.; MARTINS,

Síntese de zeólitas mesoestruturadas por oclusão de carbono. In:

p.48-49, jun., 2012.

G.B.; CARVALHO, D.; PAGOT, P.R.. Ensaios de plataformas off-shore em
túnel de vento: medições de carregamentos do vento, qualidade do

771, jul., 2012.

sion of hysteresis loss in Mn-Zn ferrite toroidal cores. IEEE Transactions on Magnetics, v.48, n.4, p.1570-1572, 2012

LEITÃO, A.B L.; GIACON, P.G.; POÇO, J.G.da R.; Felisbino, R.F.; Gomes, E.L.
ENCONTRO REGIONAL DE CATÁLISE, 10., 2012, Araraquara. Anais... 2p.

escoamento e elevação de temperatura de plumas no Helideck. In:

LEITE, C.B.B.; ALBUQUERQUE FILHO, J.L.; CARVALHO, A.M.de; MONTEI-

La Plata, Argentina. Atas... 16p.

da vulnerabilidade à contaminação do Sistema Aquífero Guarani

CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERIA DEL VIENTO, 2., 2012,

108

JAPIASSú, P.; CARASEK, H.; CASCUDO, O.; VELOSA, A.L.; OLIVEIRA,

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

RO, A.C.M.C. Análise comparativa entre resultados de mapeamento

com a utilização dos métodos GOD e DRASTIC, em área de aflora-

MANÉO, F.P.; MONDELLI, G.; MACEDO, L.dos S.; TEIXEIRA, C. Proposta

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 17., 2012,

contendo hexaclorociclohexano (HCH) para ensaios de coluna de

mento na bacia Tiête/Jacaré, centro do estado de São Paulo, Brasil.
Bonito. Anais... São Paulo: ABAS, 2012. 4p.

LIMA, F.S.de; OSHIO, K.U.; PLÁCIDO, R.R. Avaliação do comportamento
à tração de geotêxteis nãotecido submentidos à radiação ultravio-

leta. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MECÂNICA DOS SOLOS E ENGENHARIA GEOTECNICA, 16., 2012, Porto de Galinhas. Anais... 5p.

LIMA, I.de. Soluções inovadoras: pênseis e estaiadas. Notícias da

de procedimento para obtenção de uma solução contaminante

adsorção em lote. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MECÂNICA DOS

SOLOS E ENGENHARIA GEOTÉCNICA – COBRAMSEG, 16., 2012, Porto
de Galinhas. Anais... São Paulo: ABMS, 2012.

MARTE, C.L.; MELLO, F.N.P.; FERREIRA, M.R. ITS em rodovias brasileiras.

In: ANTP. Sistemas inteligentes de transporte. São Paulo, 2012. Cap.8,
p.132-150. (Série Cadernos Técnicos, 8)

Construção, v.9, n.112, jun., 2012.

MARTE, C.L.; SILVA, A.L.da; DANTAS, A.; AZEVEDO, D.B.; SEPULCRI

LIMA, M.L.de; MARTORANO, M.A. FERREIRA NETO, J.B.; ALBERTIN, E.;

ções ITS aplicadas na operação de sistemas BRT. In: ANTP. Sistemas

PEREIRA, R. V.; CEKINSKI, Efraim. Macrossegregação na solidificação

unidirecional transiente de silício metalúrgico. Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração, v.9, n.4, p.316-323, out.-dez., 2012.
LONGO, M.H.C. Indicadores de avaliação e monitoramento da

recuperação de áreas degradadas pela mineração. In: SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: RECRIANDO
AMBIENTE SUSTENTÁVEIS, 9., 2012, São Paulo. Anais... 14p.

NETO, J.C.; GRILLO, J.; CERENTINI, S.A.P. Estudo preliminar de fun-

inteligentes de transporte. São Paulo, 2012. Cap.6, p.100-121. (Série
Cadernos Técnicos, 8)

MARTIN, R.V.; NAZARRE, D.J.; ANTUNES, B.F. Rastreabilidade de campos magnéticos alternados: calibração e utilização de bobinas de

referências ac. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICRO-ONDAS E OPTOELETRÔNICA, MOMAG, 15., 2013, João Pessoa. Anais... 6 p.

MÁRTYRES, M.F.; DEVECCHI, A.M.; SCABBIA, A.L.G. Parques lineares:

M/

muito além de uma conexão. In: SEMINÁRIO NACIONAL DO CENTRO

MACHADO, A.L.do A.; OLIVEIRA, L.A.de. Orientações para elaboração

abrasivo e corrosivo em bolas de moinho. In: INTERNATIONAL CON-

de projeto de cachadas com revestimento não aderido: aspectos

estruturais e de durabilidade das subestruturas metálicas. In: EN-

CONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO,

DE MEMÓRIA UNICAMP: MEMÓRIA, CIDADE E EDUCAÇÃO DAS SENSIBILIDADES, 7., 2012, Campinas. Anais... 8p.

MASSOLA, C.P.; ALBERTIN, E.; SANTOS, C.A. L.dos; LIMA, J.R.B. Desgaste
GRESS ON THE SCIENCE AND TECHNOLOGY OF IRONMAKING, ICSTI,
6., 2012, Rio de Janeiro. Proceedings... 8p.

14., 2012, Juiz de Fora, MG. Anais... 14p.

MATSUMOTO, M.M.; SERANTONI, C.R.; BACELLOS, J.H.de; BOCCALINI

MACHADO, E.L. Brazil´s experience and lessons from regularory

para La fabricación de rodillos resistentes al desgaste, utilizados em

overlap: banking and telecommunication cases. In: MEHTA, P.S.;

NAYAK, N. Harmonising regulatory conflicts: evolving a cooperative
regime to address conflicts arising from jurisdictional overlaps

between competition and sector regulatory authorities. New Delhi:
Indian Institute of Corporate Affairs, 2012. Annexures, p.30-47.

MAIA, R.R.; AZEVEDO, C.R.F.; LANDGRAF, F.J.G. análise de inclusões

de escória em amostras de fábrica de ferro de Ipanema. . In: ABM

INTERNATIONAL CONGRESS, 67., 2012, Rio de Janeiro. Proceedings...

JR.; M.; SERVIN, R.; EQUIHUA, F. Desarrollo tecnológco de materiales

El processo de laminación em caliente. In: CONGRESO Y EXPOSICIÓN
DE LA INDUSTRIA DEL ACERO, 5., 2012, Monterrey, Mexico. Anales...
MATTOS, C.dos S.; NUNES, M.T.; CORTEZ, V.D.; MAZZARELLA, V.N.G.;

PANOSSIAN, Z. PRUMO/TS: resolução de problema de incrustações e
bolhas em peças de aço-carbono zincadas, do setor automotivo. In:

ENCONTRO E EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DE TRATAME5NTO DE SUPERFÍCIE, 14., INTERFINISH LATINO AMERICAN0, 3., 2012, São Paulo. Anais...
São Paulo: ABTS, 2012. p.404-411.

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

109

MEDEIROS, L.M.; MACHADO, E.L. Fatores motivadores da internacio-

MOREIRA, A.R.; ALMEIDA, N.L.de; PANOSSIAN, Z.; BERRY, NARA G.;

& Relações Internacionais, v.10, n.20, p.91-108, jan., 2012.

alternativas para sua substituição no mercado de fixadores. Revista

nalização da indústria siderúrgica brasileira. Revista de Economia

MEDEIROS, M.H.F.; CASTRO-BORGES, P.; ALEIXO, D.H.; QUARCIONI, V. A.;
MARCONDES, C.G.; HELENE, P. Reducing water and chloride penetra-

ABM - Metalurgia, Materiais & Mineração, n..425, p.425-430, nov.dez, 2012. (Caderno Técnico)

tion through silicate treatments for concrete as a mean to control

MOREIRA, A.R; PANOSSIAN, Z.; ALMEIDA, N.L.de; PIMENTA, G.S; BERRY,

p.9682-9696, 2012.

tion. In: NACE INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXPO, 2012, Salt

corrosion. International Journal of Electrochemical Sicence, v.7,

MELLO, W.L.N.de; ALMEIDA, R.Za.H.de; BOTTENE, A.C. Assessment of

automated fiber placement coverage generation algorithms. In:

BRAZILIAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, BCCM, 1., 2012,
Natal. Proceedings... 6p.

MESQUITA, T.J.; ARAúJO, A.de; PANOSSIAN, Z.; NOGUEIRA, R.P.; DIAS
JR., A.S.; NEVES FILHO, D.N.; DIAS, S.C.S. Estudos da influência do

N.G; PAES, M.T. P. Replacers to cadmium coating for corrosion protecLake. Proceedings…

N/
NAHUZ, M.A.R.; FERREIRA, O.P.; BRAINER, M.S.de C.P.; IELO, P.K.Y.;

molibdênio na resistência à corrosão de aço inoxidáveis ferríticos,

ROMAGNANO, L.F.T.di; HUMPHREYS, R.D.; AMARAL, F.L.M.do; SOUZA,

concreto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CORROSÃO, INTERCORR

aspectos do mercado atual e potencial do eucalipto. Fortaleza: Ban-

austeníticos e dúplex em solução simulada de água de poro e em
2012, 32., 2012, Salvador. Anais... Salvador: ABRACO, 2012. 30 p.

C.A.; LONGO, M.H.C.; KURY, J.P.N. Setores consumidores de madeira:
co do Nordeste do Brasil, 2012. 337p.

MESQUITA, T.J.; PANOSSIAN, Z.; ARAúJO, A.de; SANTOS, C. A.L.dos;

NASCIMENTO, P.T.de S.; GATTI JR., W.; YU, A.S.O.; NIGRO, F.E.B. Suppliers

mance of stainless steel in chloride-contaminated and carbonated

Journal of Operations and Supply Chain Management, v. 5, n. 2, p.

NOGUEIRA, R.P. The effect of molybdenum on the corrosion perforconcrete. In: EUROPEAN CORROSION CONGRESS, 2012, Stambul.
Proceedings... Stambul: EFC, 2012. 17p.

MITIDIÉRI FILHO, C.V.; SOUZA, J.C.S.; BARREIROS, T.S. Sistema constru-

tivo de paredes de concreto moldadas no local: aspectos do controle
de execução. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 54., 2012,

involvement strategies in flex fuel vehicle development. JOSCM 1-12, jul.-dec., 2012.

NEIRA, J.B.V.; FERREIRA NETO, J.B.; MOURÃO, M.B. Producción de silício
grado solar por refino metalúrgico. In: CONGRESO INTERNACIONAL
DE INGENIERIA DE MATERIALES, 5., 2012, Arequipa. Acta... 8p.

Maceió. Anais... São Paulo: IBRACON, 2012. 8 p.

NISHIKAWA, T.S.P.; RODRIGUES JR.; LANDGRAF, F.J.G. Estudo do da

MONDELLI, G.; GIACHETI, H.L.; ELIS, V.R. Geo-environmental site

de grão não orientado. In: ABM INTERNATIONAL CONGRESS, 67., 2012,

investigation for municipal solid waste disposal sites. In: YU, Xiao-

Ying, (Ed.) Municipal and industrial waste disposal. Rijeka, Croatia:

deformação plástica sobre as perdas de excesso em aços elétricos
Rio de Janeiro. Proceedings...

InTech, 2012. p.27-54.

NUNES, M.T.; CORTEZ, V.D.; MAZZARELLA, V N G.; PANOSSIAN, Z.; MAT-

MORAES, S.L.de; LIMA, J.R.B.; FERREIRA NETO, J.B. Influência de disper-

riscos e poros em próteses cirúrgicas de aço inoxidável. In: ENCON-

santes nas propriedades reológicas e coloidais de partículas ultrafi-

nas de minério de ferro e seu efeito no processo de pelotização : uma
revisão. In: INTERNATIONAL CONGRESS ON THE SCIENCE AND TECH-

NOLOGY OF IRONMAKING, ICSTI, 6.; ABM IRONMAKING SEMINAR, 42.,

ABM IRON ORE SYMPOSIUM, 13., 2012, Rio de Janeiro. Proceedings... 11p.

110

PIMENTA, G.S.; PAES, M.T. Revestimento de cádmio: identificação de

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

TOS, C.dos S. PRUMO/TS: resolução de problema de falta de brilho,
TRO E EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, 14.,
INTERFINISH LATINO AMERICAN0, 3., 2012, São Paulo. Anais... São
Paulo: ABTS, 2012. p.397-403.

O/
OGURA, A.T.; ZENHA, R.M.; PEREIRA FILHO, A.J. Mudanças climáticas,

cenários de risco e redução das vulnerabilidades no planejamento e
gestão municipal. Municipíos de São Paulo: a revista da Associação
Paulista de Municípios, v.6, n.51,p.43-45, maio/jun., 2012.

OLIVEIRA, L.A.de; MITIDIERI FILHO, C.V. O projeto de edifícios habita-

TE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE, 24., 2012, Rio de
Janeiro. Anais... 6p.

PAGOTTO JR., S.O.; PANOSSIAN, Z.; SANTOS, F.R.dos; PIMENTA, G.de S.;
LAURINO, E.W.; OLIVER, J.H.L.; GERVÁSIO, J.P.K.; ARAúJO, M.; TAQUEDA, M.H.dos S. Estudo dos efeitos de descargas atmosféricas em

estruturas de aço-carbono com e sem revestimento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CORROSÃO, INTERCORR 2012, 32., 2012, Salvador.
Anais... Salvador: ABRACO, 2012. 17p.

cionais considerando a norma brasileira de desempenho: análise

PANOSSIAN, Z.; ALMEIDA, N.L.de ; SOUSA, R.M.F.de; PIMENTA, G.de S.

tos, v.7, n.1, p.90-100, maio, 2012.

acid: a review. Corrosion Science, v.58, p.1-11, mar., 2012.

aplicada para as vedações verticais. Gestão e Tecnologia de Proje-

Corrosion of carbon steel pipes and tanks by concentrated sulfuric

OLIVIERA, M.C.B.de. O granito Mandira e outras histórias. In: RODRI-

PANOSSIAN, Z.; PIMENTA, G.de S.; SILVA, C.de; SILVA, C.A.M.da ;

causos. São Paulo: IGc/USP, 2012. p.189-192.

sulfuric acid : variation of weight loss per unit areas as a function

GUES, E.de P. et al.(Org.) José Moacyr Vianna Coutinho: geologia e

ONO, R.; VALETIN, M. V.; VITTORINO, F. Walking speed data of fire

drills at an elementary school. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM
HUMAN BEHAVIOUR IN FIRE SYMPOSIUM, 5., 2012, Cambridge.
Proceedings... 11p.

ORICOLLI, M.A.G.; SCABBIA, A.L.G. Janelas da Vila Mariana: expressão

SANTOS, M.; RUFINO, C.H.; ARAúJO, M. Corrosion by concentrated

of time for ferrous alloys. In: NACE INTERNATIONAL CONFERENCE,
2012, Salt Lake, Utah. Proceedings... 15p.

PANOSSIAN, Z.; SANTOS, C. A.L.dos. Influência da composição do

substrato de aço nas propriedades da camada fosfatizada. Corrosão
e Proteção, v.9, n.41, p. 14-15, maio/jun., 2012.

de uma época. In: SEMINÁRIO NACIONAL DO CENTRO DE MEMÓRIA

PANOSSIAN, Z.; SANTOS, C.A.L.dos. Resistência à corrosão das

2012, Campinas. Anais... 12 p.

abr., 2012.

UNICAMP: MEMÓRIA, CIDADE E EDUCAÇÃO DAS SENSIBILIDADES, 7.,

camadas fosfatizadas. Corrosão e Proteção, v.9, n.40, p.26-28, jan.-

OTTONI, C.A., CUERVO-FERNANDEZ, R.; PICCOLLI, R.M.; MOREIRA,

PANOSSIAN, Z.; SANTOS, C.A.L.dos; SANTOS, J.V.S.dos; PIMENTA, G.S.

MAIORANO, A.E. Media optimization for beta-fructofuranosidade

In: SYMPOSIUM ON ELECTROCHEMICAL METHODS IN CORROSION

R.; GUILARTE-MARESMA, B.; SILVA, E.S.da; RODRIGUES, M.F.de A.;

production by aspergillus oryzae. Brazilian Journal of Chemical
Engineering, v.29, n.1, p.49-59, jan.-mar., 2012.

P/
PAIVA, L.B.de; OLIVEIRA, A. M.de; UTIYAMA, D.Y. Preparação de borracha

microparticulada por spray-drying. Borracha Atual, p.42-45, 2012.

PADOVEZI, C.D. Avaliação de riscos do transporte fluvial de passageiros na Região Amazônica. In: CONGRESSO NACIONAL DE TRANSPOR-

Eletrochemical impedance spetroscopy(EIS) studies in ethanol.
RESEARCH, 10., EMCR2012, 2012, Maragogi. Proceedings... 3p.

PANOSSIAN, Z.; SILVA, C.de S., SANTOS, M.; RUFINO, C.H.; PIMENTA,

G.de S.; SILVA, C.A.M.da; COELHO, J.F.P.; ARAúJO, M. Corrosão do açocarbono em ácido sulfúrico concentrado. In: CONGRESSO BRASI-

LEIRO DE CORROSÃO, INTERCORR 2012, 32., 2012, Salvador. Anais...
Salvador: ABRACO, 2012. 24p.

PEREIRA, J.B.S.; CAMPOS, M.; FURTADO, S.R.; GUERRA, T.A.A.C.; RIBEIRO,
F.G.da C.; FREIRE, L.G.de M.; RODRIGUES, M.de S.; KAWAKITA, K. De-

senvolvimento tecnológico de válvulas de segurança, com foco no
suprimento dos novos empreendimentos e visando o incremento

do conteúdo local das plantas do abastecimento. In: RIO OIL & GAS

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

111

EXPO AND CONFERENCE, 2012, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro:
IBP, 2012. 10 p.

PEREIRA, V.M.; CAMPOS, G.C.de; CAMARINI, G. Maslow’s theory of

Q/

motivation-hierarchy of needs: results from construction opera-

QUITETE, E.B. Meteorito Quijingue: o primeiro Pallasito encontrado

Materials, v.174-177, p.2339-2342, may, 2012.

tinho: geologia e causos. São Paulo: IGc/USP, 2012.p.83-86.

tional workers in São Paulo City, Brazil. Applied Mechanics and

PÉRIGO, E.A.; CAMPOS, M.F.de; FARIA, R.N.; LANDGRAF, F.J.G. The effects

of the pressing step on the microstructure and aging of NdFeB bonded magnets. Powder Technology, v.224, p.291-296, jul., 2012.

PÉRIGO, E.A.; CAMPOS, M.F.de; SILVA, B.F.A.; CRUZ, I.A.; LANDGRAF, F.J.G.

no Brasil In: RODRIGUES, E.de P. et al. (Org.) José Moacyr Vianna Cou-

R/

Effects of the compaction pressure on the magnetic properties of

RAICHER, G., GOMEZ, J.G.C., PICCOLI,R.M., TACIRO, M.K.; van BUSSEL, I.

p.1385-1888, 2012.

sed biorefinery context. In: SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY FOR

a sintered Fe-based alloy. IEEE Transaction on Magnetics, v.48, n.4,

PÉRIGO, E.A.; SILVA, S.C.da; MARTIN, R.V.; TAKIISHI, H.; LANDGRAF, F.J.G.

Economic assessment of biopolymer production in a sugarcane-baFUELS AND CHEMICAL, 34., 2012, New Orleans. Proceedings…

Properties of hydrogenation-disproportionation-desorption-recom-

RAMIRES JR., S.P.; NEVES, S.S.das; GALLARDO, A.L.C.F. Governança cola-

Journal Applied Physics, AIP, v.111, n.7, 07A725 (on line), 2012. http://

luição de córregos na cidade de São Paulo. In: ENCONTRO NACIONAL

bination NdFeB powders prepared from recycled sintered magnets.
dx.doi.org/10.1063/1.3677761

PÉRIGO, E.A.; SILVA, S.C.da; SOUSA, E.M.B.; FREITAS, A.A.; COHEN, R.; MA-

borativa aplicada à gestão de conflitos socioambientais na despo-

SOBRE GESTÃO EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE, 14., 2012, São Paulo.
Anais... São Paulo: UNINOVE, 2012. 16p.

GAMINE, L.C.C.M.; TAKIISHI, H.; LANDGRAF, F.J.G. Properties of nanopar-

REZENDE, F.M.B.de; MACHADO, E.L. Contribuição da cana-de-açúcar

thermia application. Nanotechnology, v.23, n.17, p. 1-11, mar., 2012 .

BORELLI, E. Indústria, tecnologia e trabalho: desafios da economia

ticles prepared from NdFeB-based compound for magnetic hyper-

PICCOLI, R.A.M.; MOREIRA, R.; MARESMA, B.G.; SILVA, E.S.da; RODRIGUES, M.F.de A.; MAIORANO, A.E.; OTTONI, C.A.; FÉRNANDEZ, R.C.

Media optimization for β-fructofuranosidase production by aspergillus oryzae. Brazilian Journal of Chemical Engineering, v.29, n.1,
p.49-59, jan.-mar., 2012.

PINCELLI, F.L.; SCABBIA, A.L.G. A concepção multidisciplinar do

projeto urbano e suas vantagens sociais e ambientais. In: ENCON-

TRO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM
AMBIENTE E SOCIEDADE, 6., 2012, Belém. Anais... 11 p.

na redução das emissões de CO2 no Estado de São Paulo. In: KON, A.;
brasileira. São Paulo: CNPq, 2012. p.271-292. (Ciclo de Debates em
Economia Industrial, 10., 2012, São Paulo)

RIBEIRO, T.R.; NIGLIO, G.B.; FERREIRA NETO, J.B.; TAKANO, C.; FREDERIC-

CI, C.; Lenz, G. Biomass processing focusing on sugar cane bagasse.

In: INTERNATIONAL CONGRESS ON THE SCIENCE AND TECHNOLOGY
OF IRONMAKING, ICSTI, 6.; ABM IRONMAKING SEMINAR, 42., ABM

IRON ORE SYMPOSIUM, 13., 2012, Rio de Janeiro. Proceedings... 11p.
RIBOTTA, L.C.; MOREIRA, L.D.; SANTOS, D.A.R.; CRUZ, R.; BARBOSA, J.R.
Sismicidade da Região Sul do Brasil obtida com dados da Estação

SP7 (AHE Salto Pilão, SC). In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOFÍSICA, 5.,
2012, Salvador. Anais... São Paulo: SBGf, 2012. 6p.

112

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

ROCHA, R.; BARROS, J.M.de C.; VIEIRA, R. Contribuição ao estudo do

RUIZ, M.da S.; YU, A.S.O.; MARTINS, F.E.; CORREA, R. Nanotechnologies:

empolamento dos solos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MECÂNICA

an exploratory study to orient the implantation of labs in research

nhas. Anais... São Paulo: ABMS, 2012. 7p.

PORTLAND INTERNATIONAL CENTER FOR MANAGEMENT OF EN-

DOS SOLOS E ENGENHARIA GEOTÉCNICA, 16., 2012, Porto de Gali-

ROCHA, Z.M.da; MARTINEZ-CISNEROS, C.S.; SEABRA, A.C.; VALDÉS, F.;

GONGORA- RUBIO, M.R. Compact and autonomous multiwavelength microanalyzer for in-line and in situ colorimetric determinations. Lab on a Chip, v.12, p.109-117, 2012.

RODRIGUES, E.de P.; OLIVEIRA, M.C.B.de O. Modelgem petrogenética:
maciços rochos de Anitápolis, SC e Mandira, SP. In: RODRIGUES, E.de
P. et al. (Org.) José Moacyr Vianna Coutinho: geologia e causos. São
Paulo: IGc/USP, 2012. P91-100.

RODRIGUES JR., D.L.; SILVEIRA, J.R.F.; GERHARDT, G.J.L.; MISSELL, F.P.;

LANDGRAF, F.J.G.; MACHADO, R.; CAMPOS, M.F.de. Efeito da deformação plástico sobre as perdas de excesso em aços elétricos de grão

não orientado. In: ABM INTERNATIONAL CONGRESS, 67., 2012, Rio de
Janeiro. Proceedings...

RODRIGUES JR., D.L.; SILVEIRA, J.R.F.; GERHARDT, G.J.L.; MISSELL, F.P.;
LANDGRAF, F.J.G.; MACHADO, R.; CAMPOS, M.F.de. Effect of plastic

deformation on the excess loss of electrical steel. IEEE transactions
on Magnetics, v.48, n.4, p.1425-1428, 2012.

ROSSITTO, A.B.; SILVA, C.M.F.da; SCHIFFER, I.B.; BASSO, O.F.; CURY, P.;

NAKAGUMA, R.K. Análise experimental de trilhos de encosto de

AMVs tipo AREMA quanto à resistência à fadiga. Revista Engenharia, v.69, n.61, p.141-143, 2012.

RUIZ, M.da S.; AGUIAR, A.de O. e; CÔRTES, P.L. ; TEIXEIRA, C.E.; GRAUDENZ, G.S. Technical barriers to trade of leather and footwear: im-

pacts and challenges posed by international standards, regulations
and market requirements in Brazil. In: BOBEK, Vito (Org.) Interna-

tional trade from economic and policy perspective. Rijeka, Croatia:

institutions and universities. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE

GINEERING AND TECHNOLOGY, 12., 2012, Vancouver. Proceedings...
p.2642-2651.

RUIZ, M.S.; YU, A.S.O.; MARTINS, F.E.; GONÇALVES, L.R. Tecnologias de
remediação de áreas contaminadas com organoclorados : uma

avaliação premilinar visando possíveis aplicações no sítio da Rua

Cápua, Santo André SP. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, GeAS, v.1, n.2, p.103-125, jan.-jun., 2012.

S/
SALOMÃO, F. X.de T.; CANIL, K.; RODRIGUES, S.P. Exemplo de aplicação
da geologia de engenharia no controle preventivo e corretivo dos

processos erosivos. Revista Brasileira de Geologia de Engenharia e
Ambiental, v. 2, n. 2, p. 39-56, 2012.

SANTOS, A.S.dos; AMORIM, A.C.O.; RIOS, E.; RODRIGUES, R.C.; GIARONE,
V.D’A.; PEREIRA, M. J. Mato Grosso sorteia casas com rapidez e transparência. Sorteio eletrônico: agilidade, confiabilidade e transpa-

rência na distribuição de casas populares do Programa Minha Casa

Minha Vida em Mato Grosso. TI & Governo, Anuário, 2011, n.7, 2012. 4
p. (Prêmio TI & Governo ganho em 2011)

SANTOS, C.A.L.dos; JOAQUIM, A.C.; SANTOS, J.V.S.; FLOR, J.P.; SANTOS,

H.O.; PANOSSIAN, Z.; ARAúJO, M.; PIMENTA, G.de S. Estudos de corrosão
sob tensão do aço API 5L X70 em meio de etanol sob atmosfera de

nitrogênioe ar sintético. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CORROSÃO,

INTERCORR 2012, 32., 2012, Salvador. Anais... Salvador: ABRACO, 2012. 11p.

Intech, 2012. Cap.9, p. 185-206.

SANTOS, C.A.L.dos; SANTOS, J.V.S.dos; FLOR, J.P.; PANOSSIAN, Z.,

RUIZ, M.da S.; YU, A.S.O.; KAWANO, L.K.; MARTINS, F.E. Remediation

em frestas em etanol anidro por meio de ensaios de imersão. In:

technologies for areas contaminated with organochlorine: a

preliminary assessment of their worldwide application based on
a literature review. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE PORTLAND

ARAúJO, M.; PIMENTA, G.de S. Verificação da ocorrência de corrosão
CONGRESSO BRASILEIRO DE CORROSÃO, INTERCORR 2012, 32., 2012,
Salvador. Anais... Salvador: ABRACO, 2012. 12p.

INTERNATIONAL CENTER FOR MANAGEMENT OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY, 12., 2012, Vancouver. Proceedings... p.1178-1187.

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

113

SANTOS, C.A.L.dos; SANTOS, J.V.S.dos; PEREIRA FILHO, M.L.; PANOS-

SILVA, E.L.; PATRÍCIO, J.V. Desempenho de pisos flutuantes com

influence of the distance between the working and quasi-reference

ACúSTICA, 8., 2012, Évora, Portugal. Anais... 6p.

SIAN, Z. Electrochemical study of carbon steel in pure ethanol: the
electrodes and of the immersion time on the EIS measurements.

In: SYMPOSIUM ON ELECTROCHEMICAL METHODS IN CORROSION
RESEARCH, 10., EMCR2012, 2012, Maragogi. Proceedings... 3p.

SANTOS, M.R.dos; SOUZA, M.T. S.de; TEIXEIRA, C.E. Avaliação do ciclo
de vida (ACV): uma análise da produção acadêmica em eventos

brasileiros Qualis Administração no período 2000-2010. In: ENCON-

aplicação de carga estática. In: CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE

SILVA, E.L.; PATRÍCIO, J.V.; ANTONIO, J. Impact sound reduction

provided by current Portuguese and Brazilian floating floors:

comparison between lab test and EN 12354 results. In: EUROPEAN
CONFERENCE ON NOISE CONTROL, EURONOISE, 9., 2012, Prague.
Proceedings... 6p.

TRO NACIONAL SOBRE GESTÃO EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE, 14.,

SILVA, P.B.da; DIAS, P.S. Soluções inovadoras: reciclar e utilizar. Notí-

SANTOS, R.F.C.dos; CASTRO, A.L.de. Concreto auto-adensável refor-

SILVA JR., H.C.da; SILVA, A.A.N.; MENDONÇA, A.R.P. Investigação expe-

54., 2012, Maceió. Anais... São Paulo: IBRACON, 2012. 9p.

por velocimetria por imagens de partículas. In: CONGRESSO NACIO-

2012, São Paulo. Anais... São Paulo: UNINOVE, 2012. 20p.

çado com fibras de aço. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO,

SCABBIA, A.L.G.; CANALE, A.C.; BöTTGER, I.F. Brazilian road tunnel:
commissioning phase. In: WORLD TUNNELLING CONGRESS, Tun-

cias da Construção, v.9, n.117, p.44-45, nov., 2012.

rimental da esteira de modelo de propulsor em túnel de cavitação

NAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE, 24., 2012, Rio de Janeiro. Anais... 6p.

nelling and Underground Space for a Global Society, 2012, Bangkok.

SOUZA, L.A.P.de; GANDOLFO, O.C.B. Métodos geofísicos em geotecnia

Group, 2012. 6p.

Ambiental, v.2, n.2, p.10-27, maio 2012.

Proceedings... Bangkok: Thailand Underground and Tunnelling

SCHIANTI, J.N.; CERIZE, N.N.P.; OLIVEIRA, A.M.de; DERENZO, S.; GON-

e geologia ambiental. Revista Brasileira de Geologia e Engenharia e

intensificação do processo de nanoprecipitação. In: WORKSHOP DE

T/

SCHIANTI, J.N.; CERIZE, N.N.P.; OLIVEIRA, A.M.de; DERENZO, S.; GON-

TAVARES, R.M.; MARSHALL, S. The development of real performance-

nanoprecipitation. In: IBERO-AMERICAN CONGRESS ON SENSORS,

Analysis (PeMMA) combined with fire modelling analysis. Safety

GORA-RUBIO, M.R. Escalonamento de sistemas microfluídicos para
MICROFLUÍDICA, 2., 2012, Campinas. Anais... 2p.

GORA-RUBIO, M. R. 3-D LTCC microfluidic device as a tool for studying
IBERSENSOR, 8., 2012, San Juan, Puerto Rico. Proceedings... 5p.

based solution through the use of People Movement Modellig
Science, v.50, n.7, p.1485-1489, ago., 2012.

SILVA, A.P.de S.; FERREIRA, O.P.; NAHUZ, M.A.R. Pirólise rápida como

TEIXEIRA, C.E.; CUNHA, A.C. La L.; ARDUIN, R.H.; RUIZ, M.da S. Avalia-

SOBRE BIOMASSA E ENERGIA, 2012, Viçosa. Anais... 4 p.

nadas. Revista de Gestão Social e Ambiental, v.6, n.2, p.3-18, maio/

alternativa para produção de biocombustíveis. In: FÓRUM BRASIL

SILVA, A.L.N.da; SECKLER, M.M.; ODLOAK, D. Estudo de aplicação de

ção do ciclo de vida (ACV) aplicada a remediação de áreas contamiago., 2012.

controle e preditivo num processo de criztalização por evaporação

TEIXEIRA, C.E.; MORAES, S.L; MOTTA, F.G.; SHIBATA, A.P. Concepção de um

MICA, COBEQ, 19., 2012, Búzio, RJ. Anais... São Paulo: ABEQ, 2012. 10p.

instituto de pesquisa. Sistemas & Gestão,(S&G), v.7, p.554-568, 2012

múltiplo-efeito. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍ-

sistema de gestão de resíduos de laboratório: estudo de caso de um

THOMAZ, E. Soluções inovadoras: vida útil dos edifícios. Notícias da
Construção, v.9, n.109, p.44-45, mar., 2012.

114

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

TORRISI, N.M.; OLIVEIRA, J.F.G.de. Remote for high-speed CNC

RENCE, 11., 2012, Glasgow. Proceedings... Glasgow: Department of

Journal of Advanced Manufacturing Technology, v.60, n.1-4, p.191-

2012. v.3, p.151-162.

processes over public IP networks using CyberOPC. International
200, apr., 2012.

Naval Architecture and Marine Engineering, University Strathclyde,

WEISS, J.M.G.; SCHACHTER, R.; PIRES JR., F.C.M.; ASSIS, L.F.; MORISHITA,

V/

H.M.; MENDES, A.B.; TANCREDI, T.P.; VITERBO, J.C. Desenvolvimento

VACCARI, C.B.; CERIZE, N.N.P.; MORIS, P.C.; RÉ, M.I.; TEDESCO, A.C.

thermia. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, v.12, n.6,

Y/

VIEIRA, F.Y.; PANOSSIAN, Z.; SANTOS, C. A. L.dos. Nanopartículas e sua

YASUMURA, P.K.; D’ÁLMEIDA, M.L.O. Multivariate statistical evalua-

Proteção, v.9, n.45, p.28-31, nov./dez., 2012.

v.73, n.5, p.59-65, mar., 2012.

Biocompatible magnetic microspheres for use in PDT and hyperp.5111-5116, jun., 2012.

funsionalização : uma ferramenta contra a corrosão? Corrosão e

VIEIRA, R.; SOARES, E.M. Soluções inovadoras: avaliando pavimentos.
Notícias da Construção, v.9, n.117, p.42-44, dez., 2012.

W/
WAELKENS, A.C.; MITIDIÉRI FILHO, C.V. Projeto de arquitetura com

base no conceito de desempenho em software BIM. Téchne, v.20,

de supply boats para operações na Bacia de Santos. In: CONGRESSO
NACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E
OFFSHORE, 24., 2012, Rio de Janeiro. Anais... 16p.

tion of physical properties of pulps refined in a PFI MILL. O Papel,

YASUMURA, P. K.; PARK, S.W. Comparison of methods for paper roughness and porosity assessment. In: ABTCP INTERNATIONAL PULP

AND PAPER CONGRESS, 45.,e IBEROAMERICAN CONGRESS ON PULP E
PAPER RESEARCH, 7., 2012, São Paulo. Proceedings... 9p.

YASUMURA, P.K.; PARK, S.W. Image analysis of paper surface. In:

ABTCP INTERNATIONAL PULP AND PAPER CONGRESS, 45.,e IBEROA-

MERICAN CONGRESS ON PULP E PAPER RESEARCH, 7., 2012, São Paulo.
Proceedings... 11p.

n.189, p.58-60, dez., 2012.

YASUMURA, P.K.; PARK, S.W. The influence of different levels of paper

WEISS, J.M.G. Comparação dos programas nacionais de construção

PULP AND PAPER CONGRESS, 45.,e IBEROAMERICAN CONGRESS ON

naval: EUA, União Europeia e Brasil. In: CONGRESSO NACIONAL DE
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE, 24.,

roughness in spreading of water drops. In: ABTCP INTERNATIONAL
PULP E PAPER RESEARCH, 7., 2012, São Paulo. Proceedings... 11 p.

2012, Rio de Janeiro. Anais... 11p.

YASUMURA, P.K.; PARK, S.W. Novos aspectos sobre ações de refino do

WEISS, J.M.G. Estratégias de manufaturta e competitividade na

INTERNATIONAL PULP AND PAPER CONGRESS, 45.,e IBEROAMERI-

indústria de construção naval. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON
OFFSHORE AND MARINE TECHNOLOGY: SCIENCE AND INNOVATION,
NAVTEC, 2012, Rio Grande. Proceedings... 5 p.

WEISS, J.M.G.; ARAúJO, M.F.B.P.; PEREIRA, A.A.P.; CARMIGNOTTO, M.A.P.;
MENDES, M.A.P.G. Hydrodynamic interactions between ships in

navigation channels. In: INTERNATIONAL MARINE DESIGN CONFE-

moinho PFI e refinadores industriais de disco em fibras. In: ABTCP
CAN CONGRESS ON PULP E PAPER RESEARCH, 7., 2012, São Paulo.
Proceedings... 8p.

YASUMURA, P.K.; PARK, S.W. Physical properties of pulps refined in PFI

MILLS; part 2 : morphological aspects of fibers. In: ABTCP INTERNATIONAL PULP AND PAPER CONGRESS, 45.,e IBEROAMERICAN CONGRESS
ON PULP E PAPER RESEARCH, 7., 2012, São Paulo. Proceedings... 8p.

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

115

YOJO, T.; CONCEIÇÃO, F. F.da; MIRANDA, M.J.de A.C.; FIGUEROA, F.M.Z.
Metodologia de determinação das constantes elásticas da madeira com ultrassom. In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E EM
ESTRUTURAS DE MADEIRA, 13., 2012, Vitória. Anais... 10 p.

YOJO, T.; MONTEIRO, M.B.B.; FIGUEROA, F.M.Z.; LOPEZ, G.A.C.; MIRAN-

DA, M.J.de A.C. Models for evaluating structural wood damaged by
xylophagous. In: WORLD CONFERENCE ON TIMBER ENGINEERING,
2012, Auckland New Zeland. Proceedings... 5 p

YOJO, T.; SILVA, G.A.da; MIRANDA, M. J.de A.Ca. Como árvores viram
tábuas. Equipe na Obra, v.8, n.50, p.14-16, ago., 2012.

YU, A.S.O.; GONÇALVES, L.R.; KAWANO, L.K.; QUARESMA, E.S.P. ; RUIZ,

M.da S. Remediation in Capua Street: how to learn from full-scale
applications. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE PORTLAND INTERNATIONAL CENTER FOR MANAGEMENT OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY, 12., 2012, Vancourver. Proceedings... p.1178-1187

Z/
ZANELLA, L. Soluções inovadoras: usando água de chuva. Notícias da
Construção, v.9, n.114, p. 64-65, jun. 2012.

ZANELLA, L. Viabilidade técnica e econômica da captação de água

de chuva no meio urbano. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CAPTAÇÃO
E MANEJO DE ÁGUA DE CHUVA, 8., 2012, Campina Grande. Anais...
Petrolina: ABCMAC, 2012. 7p.

116

RELATÓRIO ANUAL 2012 / LISTA DE PUBLICAÇÕES

13/

DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO

Mensagem aos acionistas
O ano de 2012 representa um período em que o Instituto de

A gestão estratégica do IPT, voltada à inovação, resultou no cresci-

infraestrutura e das capacitações possibilitadas pelo ciclo de in-

oito pedidos em 2012. Para 2013, a meta é o registro de 13 patentes,

Pesquisas Tecnológicas (IPT) começa efetivamente a usufruir da

vestimentos em sua modernização, iniciado em 2008 pela decisão
do Governo do Estado de tratar o desenvolvimento tecnológico

como área estratégica. Com os R$ 10 milhões aplicados no Instituto

naquele ano, esse valor chega a R$ 167,6 milhões em cinco anos, um
investimento recorde para o IPT, que em 2013 completa 114 anos de
sua fundação.

Emblema do processo de modernização, o novo Núcleo de Bio-

nanomanufatura do IPT foi inaugurado em agosto. Com investimento de R$ 46 milhões, o centro é destinado ao estudo de

biotecnologia (desenvolvimento com organismos vivos), tecnologia de partículas (microencapsulação de componentes químicos
e terapia medicinal, como em cosméticos), micromanufatura e
metrologia de ultraprecisão.

Além disso, o Núcleo inaugura um novo modelo de financiamento

da inovação, associado à Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial (Embrapii): a estrutura tripartite alavanca recursos de

empresas com aporte do Ministério da Ciência, Tecnologia de Inovação (MCTI) e contrapartida econômica do próprio Instituto, em
projetos focados na inovação.

Em 2012, segundo as demonstrações financeiras apresentadas, o

valor total de recursos do Instituto foi de R$ 147,20 milhões, sendo

mento constante de pedidos de patentes desde 2009, chegando a

projetando a crescente importância desse indicador para proteger

a autoria das inovações e invenções consolidadas pelo trabalho dos
pesquisadores do Instituto.

Dos oito pedidos de patente depositados em 2012, três estão

relacionados às áreas do novo Núcleo de Bionanomanufatura,

envolvendo a obtenção de ativos nanoestruturados produzidos por

sistemas microfluídicos; nanofibras contendo substância ativa com
liberação controlada para aplicação odontológica; e também nanofibras com substância ativa para aplicação cosmética de liberação
controlada obtidas por eletrofiação.

Destaque entre as patentes é também a sonda criada para detectar corrosão em dutos provocada pela interferência de corrente

alternada dispersa no solo, proveniente de linhas de transmissão.
Essa sonda levou cinco anos para ser desenvolvida com projeto

financiado pela Petrobras e, antes dela, só havia sondas destina-

das a essa mesma finalidade, porém, para corrosão provocada por
corrente contínua. O interesse pela nova sonda é mundial e o IPT

vem recebendo consultas de potenciais clientes internacionais que,
como aqui no Brasil, precisam monitorar seus dutos, como medida
de prevenção contra acidentes decorrentes de perfurações causadas pela corrosão.

R$ 81,60 milhões como receita de produtos e serviços e de agên-

O principal indicador de inovação é a receita com projetos de P&D.

do Governo do Estado de São Paulo. Quanto à origem dos recursos,

pela diretoria executiva, que era de R$ 16 milhões. Em 2011, essa

cias de fomento e R$ 65,60 milhões como subvenção econômica

56% foram provenientes da atuação com o setor privado e agências
de fomento e 44% vieram do setor público, mantendo um padrão

iniciado em 2011. Os recursos privados, oriundos de 3,5 mil empre-

sas, estão associados à venda de serviços de metrologia e pesquisa
e desenvolvimento, enquanto os recursos do setor público estão
predominantemente associados a assessoria técnica.

Em 2012, ele foi de R$ 16,9 milhões, ultrapassando a meta proposta

receita havia sido de R$ 14,3 milhões, logo, o aumento em 2012 foi de
18,2%, e a tendência de crescimento deve continuar em 2013, já que
a meta de receita de P&D proposta é de R$ 21,1 milhões.
A Diretoria

Março de 2013
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Balanços patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
(em milhares de reais)

Ativo

N.E.

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa

Aplicações financeiras créditos vinculados

3
4

Contas a receber

5

Impostos antecipados e a recuperar

6

Adiantamentos a colaboradores e terceiros
Estoques

Serviços em andamento
Depósitos compulsórios

17.122

22.274

32.744
8.591

/Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo

26.178
7.457

1.330

1.502

315

342

4.631

5.718

344

794

27

167

65.535

64.510

395

Outros valores a receber

341

17

61

836

199.850

174.565

/Total do ativo não circulante

201.229

176.219

/TOTAL DO ATIVO

266.764

240.729

Intangível

7
8

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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2011

36

Despesas pagas antecipadamente

Imobilizado

2012
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1.038

818

Passivo

N.E.

CIRCULANTE

Fornecedores

Imposto de renda e contribuição social
Adiantamento de clientes

9
10
11

5.751

4.398

2.481

2.199

10.155

7.484

–

8.898

Obrigações a pagar – férias e encargos

5.576

Parcelamentos fiscais

Subveções governamentais–Agencias de Fomento

2011

4.485

Salários a pagar e encargos a recolher
Impostos e contribuições a recolher

2012

12

/Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE

2.188
7.641

5.151

34.610

26.210

72.139

59.718

183

Outras obrigações

4.137

310

Parcelamentos fiscais

13

24.022

27.284

Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis

14

9.007

10.897

38.590

40.170

237.165

213.951

Outras exigibilidades

5.561

/Total do ativo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social

Reservas de capital
Reservas de lucros

Recurso para aumento de capital

1.989

15

9.382

264

24.493

9.382
264

23.214

Prejuízos acumulados

- 115.269

- 105.970

/Total do patrimônio líquido

156.035

140.841

/TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

266.764

240.729
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Demonstrações do resultado para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)

2012

2011

74.382

84.596

137.180

146.452

- 10.287

- 11.747

126.777

134.539

- 97.850

- 91.267

28.927

43.272

- 25.459

- 23.848

Serviços de terceiros

- 7.195

- 8.223

Provisões diversas

- 3.255

- 5.120

- 37.611

- 29.406

- 8.684

13.866

- 2.668

- 5.736

E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

- 9.299
–

13.081

- 2.189

/Resultado líquido do exercício

- 9.299

10.892

Receita de Serviços e Produtos
Subvenção econômica

/Receita operacional bruta
Impostos incidentes sobre vendas e serviços prestados
Devoluções e abatimentos

/Receita operacional líquida
Custo dos serviços prestados e produtos vendidos

/Lucro bruto
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Gerais e administrativas

Honorários - Conselho de Administração e Fiscal
Depreciações e amortizações
Outras (despesas) e outras receitas operacionais, líquidas
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas financeiras

Despesas financeiras
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
Imposto de renda e contribuição social
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62.798

- 116

- 862

- 1.374
534

2.053

61.856

- 166

- 573

- 1.196

9.554

4.951

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)

Capital
Reserva
social de capital

/Saldos em 31 de dezembro de 2010
Aumento de capital

Recurso para aumento de capital
Lucro do exercício

Baixa de apropriação para reserva legal

Reserva de Lucros
Legal

Incentivos
fiscais

Recurso p/
Prejuízos
aumento acumulados
do capital

Total

170.166

9.382

75

27

43.785

- 116.700

43.785

–

–

–

- 43.785

–

–

–

–

–

–

10.892

10.892

–

- 237

–

–

–

–

237

213.951

9.382

–

264

23.214

105.970

140.841

Aumento de capital

23.214

–

–

–

- 23.214

–

–

Prejuízo do exercício

–

–

–

–

–

- 9.299

- 9.299

24.493

- 115.269

156.035

/Saldos em 31 de dezembro de 2011

Recurso para aumento de capital

/Saldos em 31 de dezembro de 2012

–

237.165

–

9.382

–

–

–

264

24.493

75

–

23.214

–

–

–

–

- 75

–

–

23.214

–

Apropriação para incentivo fiscal

–

–

106.735

–

–

24.493

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 (em milhares de reais)

/Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social

2012

2011

- 9.299

13.080

8.531

7.849

395

530

- 6.566

- 2.437

172

377

AJUSTES PARA RECONCILIAR O LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COM O CAIXA LÍQUIDO
GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Depreciações e amortizações

Ajustes de exercícios anteriores

Constituição de provisão para perdas com imobilizado
Valor residual do imobilizado baixado

AUMENTO (REDUÇÃO) NOS ATIVOS OPERACIONAIS
Aplicações financeiras vinculadas
Contas a receber

Adiantamentos a colaboradores e terceiros
Impostos antecipados e a recuperar
Estoques

Serviços em andamento

Despesas pagas antecipadamente
Depósitos compulsórios

Outros valores a receber
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS
Fornecedores

Salários a pagar e encargos a recolher

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

Obrigações a pagar – férias e encargos
Parcelamentos fiscais

1.050

- 1.134

- 91

13

372

1.087

- 1.065

450

- 307

140

10

1.353

- 7.143

- 2.189

- 481

2.671

2.932

27

- 19

- 334

348
282

1.257
425

-4
6

23

- 63
–

86

444

Subvenções governamentais – agência de fomento

8.400

1.457

Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais

6.853

15.565

Outras obrigações
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- 127

- 23

2012
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Redução do realizável a longo prazo
Aquisição de bens do imobilizado
Doações recebidas em bens
Adição de intangível

495

2011
13

- 27.747

- 18.497

- 418

- 685

- 7.340

- 3.085

- 35.010

- 22.254

Parcelamentos

- 3.170

- 9.443

Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis

- 1.890

1.152

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Outras exibilidades

Doação para aumento de capital

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

/Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
No início do exercício
No final do exercício

/Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa

3.572

24.493

1.733

23.214

23.005

16.656

- 5.152

9.967

22.274

12.307

17.122

22.274

- 5.152

9.967

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)

1. Contexto operacional
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT tem por objetivo atender a

demanda de ciência e tecnologia dos setores público e privado, no seu campo de atuação, bem como

contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, cabendo-lhe entre outras
atividades: (a) executar projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico; (b) dar apoio

técnico ao desenvolvimento da engenharia e da indústria; (c) formar e desenvolver equipes de pesqui-

sa, capazes de contribuir para o equacionamento e a solução dos problemas de tecnologia industrial do
Estado e do País; (d) colaborar em programas de especialização de técnicos diplomados pela Universidade de São Paulo, e por outras instituições de ensino superior em áreas de interesse da ciência e da

tecnologia; (e) celebrar convênios ou contratos com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou

privado, nacionais e estrangeiras; (f) prestar serviços a órgãos e entidades do setor público e privado;
(g) explorar, direta ou indiretamente, os resultados das pesquisas realizadas; (h) requerer o registro

de patentes; (i) ceder o uso de patentes e de outros direitos; (j) editar e publicar trabalhos técnicos, na
forma de boletins, revistas e livros.

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

O IPT é um instituto vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Es-

tado de São Paulo e há mais de cem anos vem colaborando para o processo de desenvolvimento do País.

2. Resumo das principais práticas contábeis
As demonstrações contábeis preparadas pelo IPT estão em conformidade com as Leis Federais nº

6.404/76, nº 11.638/07 e nº 11.941/09. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas

demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente
nos exercícios apresentados.

2.1. Base de preparação e apresentação
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com

as Leis Federais nº 6.404/76, nº 11.638/07 e nº 11.941/09. Elas foram preparadas considerando o custo

histórico como base de valor. A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração do IPT no processo de

aplicação das políticas contábeis não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que
requerem maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.

128

RELATÓRIO ANUAL 2012 / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional
do IPT e, também, a sua moeda de apresentação.
2.3. Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo, e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor demonstrado ao

custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, tendo como contrapartida o resultado do exercício.

2.4. Aplicações financeiras – créditos vinculados
Aplicações financeiras de liquidez imediata, dos recursos recebidos das Agências de Fomento, estão
demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
2.5. Instrumentos financeiros
A administração classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor

justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a

qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos
financeiros no reconhecimento inicial. Mensurados ao valor justo por meio do resultado – São ativos
financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classificados

como ativo circulante. Os ganhos ou perdas decorrentes das variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado

na rubrica “Receitas Financeiras” no período em que ocorrem. Os rendimentos das aplicações financeiras relativos aos créditos vinculados são registrados em conta de “Subvenções Governamentais-Agências de Fomento” Recebíveis – Incluem-se nesta categoria os recebíveis que são ativos financeiros não

derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos
como ativo circulante, exceto aqueles com prazo superior a 12 meses após a data do balanço, classificados como ativos não circulantes. Os recebíveis do Instituto compreendem caixa e equivalentes de

caixa, contas a receber e outros créditos. Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge

– Durante os exercícios de 2011 e 2012, o Instituto não operou com instrumentos financeiros derivativos
(operações de hedge, swap, contratos a termo e outros).
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2.6 – Contas a receber
As contas a receber correspondem a transações realizadas com clientes nacionais e no exterior, registradas pelo valor faturado, diminuída, depois de esgotados os recursos administrativos de cobrança,
das Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa.
2.7 – Estoques e demais ativos circulantes
Os estoques, representados substancialmente por materiais laboratoriais, produtos químicos e de

proteção individual, foram registrados pelo seu valor de aquisição, deduzidos quando aplicável, por

provisão para fazer face a eventuais perdas na sua realização. Os demais ativos circulantes estão demonstrados ao valor de custo ou de realização.
2.8 – Imobilizado
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição ou doação, menos o valor

da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. A depreciação é calculada usando o

método linear para alocar seus custos e tendo como base as taxas usuais demonstradas na nota nº 7, não
considerando o valor residual.
2.9 – Intangível
Está representado por marcas e patentes e licenças de uso de softwares adquiridas que são capitalizadas com base nos custos incorridos na sua aquisição e preparo do software para sua utilização. Esses
custos são amortizados durante sua vida útil estimável em cinco anos.

As marcas e patentes por não terem vida útil definida estão sendo amortizadas no período de dez anos.
2.10 – Provisão para perdas por impairment em ativos não financeiros
Os ativos sujeitos à depreciação ou amortização são revisados anualmente para verificação do valor

recuperável. Quando há indicio de perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do ativo é

testado. Quando há perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa
seu valor recuperável; ou seja, o maior entre o preço liquido de venda e o valor em uso de um ativo.
2.11 – Fornecedores
As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos

no curso normal das atividades, sendo reconhecidos ao valor da fatura ou do contrato correspondente.
As referidas contas a pagar são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no

período de até um ano após a data do balanço. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no
passivo não circulante.
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2.12 - Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis
Atualizadas até as datas dos balanços pelo montante provável das perdas, observadas suas naturezas
e apoiadas na opinião dos advogados. Para fins de demonstrações estão apresentadas líquidas dos

depósitos judiciais correlacionados. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas estão descritos na nota explicativa nº 14.
2.13 – Parcelamentos Fiscais
Atualizado pelas variações monetárias e pelos juros incorridos até as datas dos balanços, conforme
previsto contratualmente e demonstrados na nota explicativa nº 13.
2.14 - 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
conforme nota explicativa nº 10.

2.15 – Demais Passivos Circulantes
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas.

2.16 – Reconhecimento da Receita
A receita compreende o valor faturado pelos serviços prestados, e é reconhecida tendo como base os
serviços realizados até a data-base do balanço, na medida em que todos os custos relacionados aos
serviços possam ser mensurados confiavelmente.

As subvenções recebidas do Governo do Estado de São Paulo para custeio são reconhecidas no momento de seu recebimento.
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3. Caixa e equivalentes de caixa
2012
Caixa

Bancos conta movimento
Aplicações financeiras

Sistema de Administração Fnanceira para Estados e
Municípios – SIAFEM

Fundos de investimenro em renda fixa

2011

91

536

89

211

16.495

21.974

17.122

22.274

2.290

654

14.205

21.320

16.495

21.974

Os recursos aplicados no SIAFEM são oriundos de recebimentos de clientes que operam nesse mesmo
sistema e são remunerados em aproximadamente 95% da taxa SELIC.

As aplicações financeiras referem-se substancialmente a cotas de fundo de investimento junto ao
Banco do Brasil com rendimento aproximado de 9% ao ano.

4. Contas correntes e aplicações financeiras – créditos vinculados
2012
Contas correntes vinculadas

Aplicações financeiras vinculadas

4

2011
9

32.740

26.169

32.744

26.178

Referem-se a contas correntes bancárias e aplicações financeiras em fundo de investimentos. Esses
recursos são disponibilizados a título de Subvenção Governamental por Agencias de Fomento para
financiamento de projetos específicos não caracterizados como prestações de serviço.

Os rendimentos auferidos no exercício por conta dessas aplicações financeiras no montante de R$1.554
em 2012 (R$1.426 em 2011) são incorporados aos recursos disponibilizados pelas agências de fomento,

classificados na rubrica “Subvenções Governamentais – Agência de Fomento”, e permanecem vinculados para a realização dos respectivos projetos, não constituindo, portanto receita financeira do IPT.
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5. Contas a receber
Contas a receber

Perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa

2012

2011

8.833

7.604

8.591

7.457

- 242

- 147

Não ocorreram movimentações significativas nas perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011.

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 a abertura de contas a receber por idade de vencimento era composta
como segue:

2012

2011

6.075

4.616

De 01 a 30 dias

545

717

De 61 a 90 dias

34

192

1.733

1.306

A VENCER
VENCIDAS

De 31 a 60 dias

De 91 a 180 dias

Há mais de 180 dias

131

315

122

651

2.758

2.988

8.833

7.604

Apesar do montante de vencidos há mais de 90 dias somarem R$ 2.048, as perdas estimadas provisionadas são de R$ 242 porque o critério para sua constituição, é somente após esgotarem-se todos os
recursos administrativos de cobrança.
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6. Impostos antecipados a recuperar

COFINS a Compensar
PASEP a Compensar

2012

2011

301

574

1.145

1.278

46

Contribuição Social a Compensar
Imposto de Renda a Compensar

138

448

IRRF sobre Aplicações Financeiras

1.197

0

IRRF a Compensar

INSS a Compensar

106

2.481

2.228

4.631

5.718

210

197

Os saldos de impostos e contribuições a compensar compreendem os montantes desembolsados a

título de antecipações de impostos e contribuições e/ou retidos de clientes, efetuados de acordo com a
legislação fiscal vigente.

A movimentação no exercício findo em 31 de dezembro de 2012 é como segue:

COFINS a Compensar
PASEP a Compensar

Contribuição Social a Compensar
Imposto de Renda a Compensar

IRRF sobre Aplicações Financeiras
IRRF a Compensar

INSS a Compensar

Saldo em
31/12/2011

Acréscimos/
Transferências

Compensações

Saldo em
31/12/2012

574

1.210

- 1.483

301

140

- 273

138

1.278

2.153
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240

- 354

46

1.145

-610

1.783

280

-406

1.146

2.039

- 3.126

4.631

106

- 106

197

13

1.272

5.718

134

262

0
0

0

210

7. Imobilizado
a. Composição do imobilizado

Terrenos

Edifícios e benfeitorias

Taxa anual de
Depreciação

Custo

Depreciação

Líquido
2012

Líquido
2011

–

37.283

–

37.283

37.283

43.930

39.686

- 10.511

2.906

2.727

- 1.733

753

353

4%

91.906

- 25.478

14.922

- 6.937

Máquinas e equipamentos

10%

101.644

Equipamentos de T.I.

20%

13.417

Veículos

20%

Instalações

Instrumentos diversos
Móveis e utensílios

Outras imobilizações

10%
10%

946

5.071

Imob em andamento

/Total do Imobilizado

1.232

7.781

- 75

31.302

–

59.550

307.859

- 106.940

200.919

175.239

306.790

-106.940

199.850

174.565

- 1.069

Redução ao valor recuperável

20

2.532

- 1.101

31.302

1.872

19

- 2.539

8.882

32.591

7.985

- 927

2.486

10%

66.428

- 57.714

–

-1.069

-674

b. A movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2012 é como segue:

Descrição

31/12/2011

Adições

Baixas

Transferências

31/12/2012

Terrenos

37.283

–

–

–

37.283

92.206

174

- 110

Equipamentos de T.I.

12.584

526

- 242

Veículos

1.908

37

–

692

–

Edifícios

Máquinas e equipamentos
Instalações

Instrumentos diversos
Móveis e utensílios

Outras imobilizações

Imob em andamento

Transferência para intangível

/Total

56.930
8.502
942

3.627

–

10
2

–

34.976

- 14

6.424

–

91.906

9.374

101.644

549

13.417

2

14.922
946

541

2.486

8.190

8.882

-24

59.550

34.601

-1.040

- 61.809

31.302

274.224

35.362

- 1.430

–

307.859

–

–

–
–

1.456

5.071

12

297

–

O valor de Imobilizações em Andamento no exercício de 2012 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$ 24.493 por parte do Governo do Estado de São Paulo para futuro aumento do Capital Social.
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8 – Intangível
É composto como segue:

Taxa anual de
Amortização

Custo

Amortização

Líquido
2012

Líquido
2011

10%

406

281

125

77

Marcas e patentes

Licença de uso de softwares

20%

1.250

337

913

741

1.656

618

1.038

818

9. Impostos e contribuições a recolher

ISS

PASEP e COFINS

IRRF – Terceiros e Funcionários
COFINS – Retenção
PASEP – Retenção
Outras

2012

2011

456

422

1.318

1.223

27

19

486
126

383

88

68

64

2.481

2.199

10. Imposto de renda e contribuição social
As despesas de imposto de renda e contribuição social, apropriadas ao resultado do exercício podem
ser demonstradas como segue:

Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social
Adições / Exclusões

Exclusão do resultado do Parcelamento – Lei 11.941/2009
Lucro real antes das compensações
Compensação de prejuízos fiscais
Base de cálculo do IR e da CSLL

Imposto de Renda e Contribuição Social
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2012

2011

- 9.299

13.080

–

- 4.960

–

- 2.789

–

2.188

–
–
–

1.176

9.296
6.507

A legislação tributária vigente no Brasil não estabelece prazo para compensação dos prejuízos fiscais
auferidos em anos anteriores, porém limita sua utilização em 30% do imposto de renda devido no

exercício. Também determina que as provisões temporariamente indedutíveis devam ser adicionadas
na apuração do lucro real para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social do exercício.

Em 31 de dezembro de 2012, o IPT possui prejuízos fiscais acumulados e base negativa nos montantes

de R$ 66.766 e R$ 44.642 respectivamente R$ 59.345 e R$ 37.221 em 2011. O imposto de renda e a contribuição social diferida sobre prejuízos fiscais e outras diferenças temporariamente indedutiveis não

foram reconhecidos nas demonstrações financeiras em virtude dos prejuízos acumulados incorridos
nos últimos anos pelo IPT.

11. Adiantamento de clientes

Petrobrás

Embrapii – CNI

Plantarium Com. Prod. Alim. Cosm. Farm. Manif.
TCE Ind. da Amazônia
Outros

2012

2011

5.240

5.245

195

189

1.458

1.897

10.155

7.484

2012

2011

26.668

21.873

395

409

3.109
153

–

153

12. Subvenções governamentais – agências de fomento

BNDES
FINEP

FEHIDRO
CNPQ

Outros

6.800
126

3.188
126

621

614

34.610

26.210

RELATÓRIO ANUAL 2012 / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

137

13. Parcelamentos fiscais
Os débitos que compõem o saldo do parcelamento estão demonstrados como segue:

INSS Refis (a)

ISS

IPTU

Total

Saldo em 31/12/2011

4.228

18.534

4.522

27.284

Saldo em 31/12/2012

2.925

17.180

3.917

24.022

(a) Em Junho de 2011, o IPT consolidou os débitos existentes no Programa de Parcelamento da Receita
Federal, estabelecido através da Lei nº 11.941/2009 (Refis da Crise).

14. Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
O IPT é parte em ações judiciais e processos perante vários tribunais de naturezas trabalhistas, civis e
tributárias decorrente do curso normal de seus negócios.

As respectivas provisões para contingências foram constituídas considerando a avaliação da probabilidade de perda pelos assessores jurídicos e quando necessário, foram efetuados depósitos judiciais.

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

Composição
Tributários

Trabalhistas (a)
Cíveis (a)

2012
4.124

2011
4.124

4.617

4.633

9.007

10.897

266

2.140

(a) Cíveis e Trabalhistas referem-se a riscos para os quais a Administração, juntamente com seus assessores jurídicos, entende ser provável o desfecho desfavorável ao IPT.
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15. Patrimônio líquido
a. Capital Social: o Capital Social subscrito e integralizado é composto de 23.716.426.567 ações ordiná-

rias, nominativas, sem valor nominal.

b. Reservas de Capital: decorrente de doações e/ou subvenções para investimento devendo ser utilizada para aumento de capital.

c. Recurso para Aumento de Capital: aporte financeiro por parte do Governo do Estado de São Paulo
para futuro aumento do Capital Social.

16. Dotação orçamentária
Para o exercício de 2013, foi aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo, Dotação Orçamentária no

montante de R$ 62.770, sendo R$ 52.770 para Custeio e R$ 10.000 para Investimentos, conforme aprovado na Lei do Orçamento do Estado de São Paulo nº 14.925 de 28 de dezembro de 2012.

17. Cobertura de seguros
Em 31 de dezembro de 2012, existe cobertura de seguros contra incêndio, raio, explosão, implosão e fu-

maça, dos prédios do Instituto, com vencimento em 11 de agosto de 2013, de valor considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais sinistros.

18. Adequação às normas internacionais (IFRS) contábeis e reflexos nas
demonstrações financeiras e contábeis
O IPT observou integralmente as Normas Contábeis Brasileiras e já se adequou às Normas Internacionais, inclusive dos CPC’S – Comitês de Pronunciamentos Contábeis.
CPC 01 – Redução ao valos recuperável de ativos

/Testamos a recuperabilidade dos bens tangíveis do ativo imobilizado, de acordo com o CPC 01, procedendo os ajustes necessários em atendimento e observação desta norma.

CPC 03 – Demonstração dos fluxos de caixa

/Desde a vigência da Lei 11.638/07 o IPT tem adotado essa demonstração.

CPC 12 – Ajuste a valos presente

/O prazo médio das rubricas contas a receber e fornecedores é inferior a 90 dias e os preços praticados para seus efeitos, não possuem juros embutidos, desse modo, não existe atividade de financiamento de natureza monetária, não sendo necessário o ajuste a valor presente.
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CPC 16 – Estoques

/Os estoques são registrados pelo seu valor original, não havendo indicação que os valores sejam
superiores aos de realização.

CPC 25 – Provisões, passivos e ativos contingentes

/As provisões estão em conformidade a esse pronunciamento, conforme nota explicativa nº 14.

CPC 26 – Apresentação das demosntrações contábeis

/Desde o exercício de 2010 foram implementadas as adequações previstas por este CPC, expressas no

Balanço Patrimonial, na Demonstração de Resultado, na Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido e na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

CPC 27 – Ativo imobilizado

/O IPT optou por não avaliar seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, conforme
opção prevista no CPC 27 e ICPC 10, considerando o método de custo, deduzido da depreciação e

eventual previsão para perdas (Impairment Test – CPC 01), como o melhor método para avaliar os

ativos imobilizados. As taxas de depreciação utilizadas representam adequadamente a vida útil dos
equipamentos, que permite concluir que o valor do imobilizado está próximo do seu valor justo. A
aplicação desses pronunciamentos técnicos não trouxe impactos significativos para o IPT.
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Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras

Aos administradores e acionistas do Instituto de

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A – IPT
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto de Pesqui-

auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para

o Balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2012, e as respectivas

internos da empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação

sas Tecnológias do Estado de São Paulo S/A – IPT, que compreendem
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e

dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o

resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as
demonstrações financeiras

A administração da empresa é responsável pela elaboração e ade-

fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desse controles

da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como

avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas
em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

quada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo

Opinião

internos que ela determinou como necessário para permitir a ela-

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-

com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles

boração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as de-

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente

vantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto de Pesquisas
Tecnológias do Estado de São Paulo S/A – IPT, em 31 de dezembro de
2012, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para

o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.

monstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida

Outros assuntos

Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior.

tivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financei-

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objeras estáo livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações

de 2011, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados e emitimos relatório datado de 07 de fevereiro
de 2012, sem modificação na opinião.

apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos

São Paulo, 15 de fevereiro de 2013

avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações

2RS003622/O-0 – “S” – SP

selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a

financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos
relevantes para elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da empresa para planejar os procedimentos de

TGB – Auditores e Consultores S/S
Antoninho da Costa Souza

Contador 1CRC/RS – 30.935/O-5 – “S” – SP
Responsável técnico
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Parecer do Conselho Fiscal sobre as
demonstrações financeiras

O Conselho Fiscal do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado

de São Paulo S/A – IPT, representado pelos seus membros, subscritos
abaixo, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31

de Dezembro de 2012, compreendendo: o Balanço Patrimonial e as
Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido

e a Demonstração do Fluxo de Caixa, complementadas pelas notas
explicativas e fundamentado nas verificações realizadas nos ba-

lancetes mensais e ainda, nas informações colhidas e nos esclare-

cimentos prestados pelos órgãos da administração da empresa, no

decorrer do exercício e com base no Parecer dos Auditores Independentes TGB Auditores e Consultores S/S, datado de 15 de Fevereiro

de 2012. Os Conselheiros Fiscais são de opinião que as contas e de-

monstrações contábeis estão em condições de serem submetidas à
deliberação e aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas.
São Paulo, 27 de Fevereiro de 2013.

Carlos Eduardo Esposel
Conselheiro

Isamu Otake
Conselheiro

Firmino Luiz Pereira da Mota
Conselheiro

Luiz Carlos Kal Iamondi Machado
Conselheiro
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Governo do Estado de São Paulo

Diretoria

Governador do Estado de São Paulo

Diretor Presidente

Vice-Governador do Estado de São Paulo

Diretor Financeiro e Administrativo

Secretário Adjunto respondendo pela Pasta de

Diretor de Operações e Negócios

Geraldo Alckmin

Guilherme Afif Domingos

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Luiz Carlos Quadrelli

Fernando José Gomes Landgraf

Altamiro Francisco da Silva

Carlos Daher Padovezi
Diretora de Inovação
Zehbour Panossian

Diretor de Pessoas, Sistemas e Suprimentos
Walter Furlan
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Conselho de
Administraçã0

Conselho de
Orientação

Conselho Fiscal

Presidente

Presidente

Carlos Eduardo Esposel

Carlos Henrique Flory

Vice-presidente

Luiz Carlos Quadrelli

Fernando José Gomes Landgraf
Geraldo Biasoto Júnior

Roberto Caiuby Vidigal

Pedro Luiz Barreiros Passos

João Fernando G. de Oliveira

Carlos Américo Pacheco

(Presidente do CA)

Edmundo José Correia Aires

Luiz Carlos Quadrelli
Sérgio Tiezzi Júnior
Vahan Agopyan

Pedro Rubez Jehá
Ros Mari Zenha

Carlos Henrique de Brito Cruz
Fernando de Castro Reinach

João Fernando G. de Oliveira
José Luiz Olivério

Marcos Isaac Assayag
Mario Sergio Salerno
Ozires Silva

Rogelio Golfarb
Satoshi Yokota
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Firmino Luiz Pereira Mota
Isamu Otake

Luiz Carlos Kal Iamondi
Machado

Unidades Técnicas - Diretoria
Centro de Engenharia Naval e Oceânica

Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais

Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos

Centro de Tecnologia de Recursos Florestais

Centro de Metrologia de Fluidos

Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas

Centro de Metrologia em Química

Centro de Têxteis Técnicos e Manufaturados

Centro de Metrologia Mecânica e Elétrica

Centro Tecnológico do Ambiente Construído

Centro de Tecnologia da Informação, Automação e Mobilidade

Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena Empresa

Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura

Núcleo de Bionanomanufatura

José Carlos Zanutto

Luiz Eduardo Lopes

Kazuto Kawakita

Cláudia Maria Guimarães de Souza

Crhistian Raffaelo Baldo

Maria Rosilene Ferreira

José Maria de Camargo Barros

Mário Boccalini Júnior

Ligia Ferrari T. di Romagnano

Antonio Gimenez Filho

Richard Pahl

Fúlvio Vittorino

Mari Tomita Katayama

Álvaro José Abackerli
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Unidades Administrativas
Auditoria Interna

Coordenadoria de Ensino Tecnológico

Assessoria Jurídica

Coordenadoria de Gestão do Patrimônio

Assessoria de Marketing Corporativo

Coordenadoria de Planejamento e Negócios

Assessoria de Relações Corporativas

Coordenadoria de Recursos Humanos

Gerência de Gestão da Qualidade

Coordenadoria de Suprimentos

Gerência de Administração Financeira de Projetos

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Gerência de Modernização e Infraestrutura

Depto. de Acervo e Informação Tecnológica

Gerência de Orçamento e Controle

Ouvidoria

Rafael Palla dos Santos

Fábio de Carvalho Groff

Guilherme Mariotto

Gisele Sayuri Hashida

Cláudia Yuri Mizuta Prudêncio

Diraldo Nunes Pereira

Wilson Shoji Iyomasa

Wanderley de Sá Azevedo

Coordenadoria de Contabilidade e Finanças
João Oswaldo Natale
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Eduardo Luiz Machado

Rui Mazziero

Flávia Gutierrez Motta

Regiane de Campos Dopaso

Selma Arruda Alves de Oliveira

Newton da Silva Brandão

Rosângela Zanforlin de Almeida

Rafael Palla dos Santos
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Misturador de argila para confecção
de moldes utilizados em fundição
de precisão

Máquina de medição por
coordenadas para metrologia
de ultraprecisão

Viscosímetro utilizado para ensaios
de viscosidade cinemática em óleo
mineral e sintético

Detalhe do prédio do Núcleo de
Bionanomanufatura

Volume gerado pelo sistema de
metrotomografia por absorção
de raios X

Equipamento utilizado para
extração de plastificantes ftálicos

Detalhe do prédio do Núcleo de
Bionanomanufatura

Equipamento utilizado
para encapsulamento em
microtecnologia

Bolas de moinho em ferro fundido
de onde foram extraídos corpos de
prova metalográficos

Espectrofotômetro de absorção
atômica com forno de grafite

Detalhe do equipamento de
holografia acústica utilizado para
medição de níveis de ruído

Tubos de ensaio utilizados no Lab.
de Árvores, Madeiras e Móveis
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