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Centro Tecnológico do Araripe – CTA 

Rua Antônio Alexandre Alves, 112 

Bairro: Vila Santa Isabel, Araripina - 

PE 



EQUIPE 
 

 Gestora: Cibele Rejane Lucena Lopes 
 

 Equipe Técnica:  

 04 Profissionais  
 

  Equipe Administrativa 

 02 Profissionais 

INFRAESTRUTURA 
Laboratórios: 11 

Salas de Aulas: 05 

Outros: Auditório, Sala para Reuniões e Planta de Calcinação 

 



MODELO DE GESTÃO 



Submeta 2.1.1 - CT Araripe - Gestão 0,3 
Relatório Gerencial, devidamente 

aprovado pela SECTEC 

Submeta 2.4.2 - Manter 02 cursos técnicos no 
CT  

Araripe (Química e Eletroeletrônica) 
0,3 

 
{(NAC/NVO)/0,40}x100 

NAC = Número de Alunos Cursando 
NVO = Número de Vagas Ofertadas 

Submeta 2.4.3 - Manter em funcionamento o 
 Laboratório de Controle de Qualidade e 

Desenvolvimento de Novos Produtos (LCQ), 
para realização de 30 ensaios em termo-

derivados da gipsita. 

0,2 

(NEO /30) x 100 
NEO = Número de Ensaios 

Ofertados 

Submeta 2.4.4 - Qualificar 150 pessoas em 
cursos de 

 formação inicial e continuada em atendimento 
aos APLs da região do Araripe. 

0,3 

{(NPQ/150)/0,80} x100 
NPQ = Número de Pessoas 

Qualificadas 

Submeta 2.4.5 - Manter a Planta Piloto de 
Calcinação em funcionamento. 

0,2 

Relatório contendo descrição das 
ações realizadas na Planta, 

devidamente aprovado pela SECTEC 

Submeta 2.4.13 - Ofertar 50 novas vagas dos 
cursos técnicos (25 Química e 25 

eletroeletrônica) 
0,2 

 
{(NAC/50)/0,40}x100 

NAC = Número de Alunos Cursando  

Submeta 2.4.14 - Modernizar, adequar e manter 
os 

 laboratórios existentes para atendimento às 
aulas práticas dos cursos técnicos e de FIC. 

0,2 

Relatório contendo descrição das 
melhorias realizadas, devidamente 

aprovado pela SECTEC 

Contrato de Gestão  

ITEP-SECTEC 

 

Financiamento: 

•Ed. Profissional 

•Inov. Tecnológica 

•Empreendedorismo 

Meta Peso 
 

Indicador 



Educação Profissional 



Modalidade Presencial: 

 Técnico em Química 

 Técnico em Eletroeletrônica 

Modalidade de EAD: 

 Informática, Biblioteconomia, Recursos Humanos, Administração, 

Logística e Segurança do Trabalho, Secretaria Escolar e Multimeios 

Didáticos. 

Cursos Técnicos: 



       

                     Figura 2 - Aulas práticas de Química 

 

    

Figura 3 - Aulas práticas de Eletroeletrônica 



     

• Auxiliar Técnico em Análises Químicas. 

• Minerais Industriais e Desmontes de Rochas com foco no Polo Gesseiro. 

• Aperfeiçoamento em Processos de Formalização de Empresas 

 

Cursos de Formação Inicial ou Continuada – FIC  

• Eletricista Industrial 

• Instalador Predial de Baixa Tensão 

• Controlador Lógico Programável (CLP) e Programação Ladder 

 



       

    

Figura 1 - Aulas práticas dos cursos FIC 

      



Inovação Tecnológica: 

Normas Técnicas 

Ensaios Laboratoriais 

Consultoria Empresarial 



• Contratação de Técnicos;  

• Adequação da infraestrutura laboratorial; 

• Calibração e Recuperação de Equipamentos; 

• Aquisição de Reagentes e Insumos; 

• Prestação de serviços ao polo gesseiro: 

o Ensaios Laboratoriais (conformidade com normas técnicas) 

o Melhoria da Qualidade de Produto 

o Consultoria Empresarial 



Realização de ensaios em termo-derivados de gipsita, no 

Laboratório de Controle da Qualidade e Desenvolvimento de 

Novos Produtos (LCQ), em atendimento do Polo Gesseiro.  



Planta de Calcinação 



• Projeto de reforma no prédio da Planta de Calcinação;  

• Redução de ruído e emissões 

• Manutenção das máquinas e equipamentos existentes; 

• Aquisição de Insumos; 

• Previsão de prestação de serviços: 

o Desenvolvimento de Tecnologia; 

o Aulas práticas; 

o Mudança na Matriz Energética. 



Figura 5: Planta de Calcinação. 



Ações Prioritárias 2014-2015 do Plano de Melhoria de 
Competitividade do APL de Gesso 

 
Recife, 27 de Maio de 2014 

 
 
 
 



OBJETIVO GERAL 

Aumentar a competitividade e produtividade 

das empresas que integram os Arranjos 

Produtivos Locais de Pernambuco, através do 

desenvolvimento de um modelo ambiental e 

socialmente sustentável de articulação público-

privada estadual. 



Plano de Melhoria de Competitividade - PMC 

Eixos de Intervenção com Valor Total 

1 - GOVERNANÇA, 

GESTÃO E 

ADMINISTRAÇÃO 

DO APL

US$ 287,30

3 - TIB e INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA E 

ORGANIZACIONAL

US$ 813,20

2 - CAPACITAÇÃO E 

ASSESSORIA 

EMPRESARIAL

US$ 289,95

5 - LOGÍSTICA

US$ 177,25

6 - PROSPECÇÃO 

DE MERCADO, 

COMERCIALIZAÇÃO 

E EXPORTAÇÕES

US$ 552,60

4 - MEIO-AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

US$ 183,75

Orçamento do Programa

APL Gesso: US$ 2.304,05 (mil)



Plano de Melhoria de Competitividade - PMC 
Ações Prioritárias 2014 - 2015 

AÇÃO DESCRIÇAO Valor 

Estimado 

Estruturar e Acompanhar Gestão de Projetos 

Cooperados; 

Estruturação do modelo de gestão de projetos cooperados e suporte à 

monitoração da execução dos projetos no APL; 

16.000,00 

Elaborar projeto de comunicação interna do 

APL 

Elaboração e implementação do plano de marketing do APL 30.000,00 

Promover e coordenar ações de Integração 

de Empresas (Sebrae) 

Contratação de consultoria em cooperativismo e associativismo para 

promover a integração de empresas para produção e comercialização 

dos sistemas construtivos de gesso (paredes e tetos)  

46.080,00 

Implementar Conselho de Gestão do APL; Implementação do conselho de gestão do APL e contratação de 

secretariado; 

12.240,00 

Criar e implementar banco de dados e portal 

do APL do Gesso; 

Desenvolvimento de análises econômicas e consolidação de vários 

estudos para constituição de um grande banco de dados e portal, base 

para comunicação interna e externa;  

52.420,00 

Promover missões técnicas de governança. Promoção de missões técnicas para a troca de experiências do 

modelo de governança de instituições nacionais e internacionais. 

19.000,00 

1 - Governança, Gestão e Administração do APL 175.740,00 



Plano de Melhoria de Competitividade - PMC 

Ações Prioritárias 2014 - 2015 

AÇÃO DESCRIÇAO Valor 

Estimado 

Elaborar Plano Integrado de Educação Profissional, 

Qualificação, Requalificação de Mão de Obra e 

qualificação de Jovem Empreendedor no mercado 

de trabalho do APL nas áreas de 

empreendedorismo, tecnologia e mercado; 

(Sebrae) 

Estruturação e implantação de Plano de Educação para 

qualificação e requalificação de mão de obra e realização de 

seminários de sensibilização dos empresários; 

175.950,00 

Estruturar e desenvolver programa de capacitação 

e gestão empresarial (Sebrae) 

Implementação de projeto de capacitação em gestão empresarial 

voltada para a metodologia do sistema associativo de produção, 

comercialização e prestação de serviço. 

60.000,00 

2 - Capacitação e Assessoria Empresarial 235.950,00 



Plano de Melhoria de Competitividade - PMC 

Ações Prioritárias 2014 - 2015 

AÇÃO DESCRIÇAO Valor 

Estimado 

Coordenar e implantar política de inovação e 

adequação tecnológica dos produtores 

Revisão e elaboração de normas técnicas junto a ABNT 

referentes aos sistemas construtivos; Promoção da adequação 

tecnologia das empresas produtoras e aplicadoras; Difusão  das 

tecnologias nos mercados interno e externo; Estruturação do 

laboratório de Termodinâmica e de serviços inovadores para 

garantir a competitividade do APL; 

475.200,00 

Implantar unidades pilotos no Centro Tecnológico 

do Gesso para capacitação de mão de obra; 

Aquisição e montagem de unidade piloto para treinar e capacitar 

alunos e requalificar profissionais; 

150.000,00 

Estruturar e implantar programa de missões 

técnicas no Centro Tecnológico do Gesso. 

Promoção de missões técnicas do Centro Tecnológico do Gesso 

com outras instituições nacionais e internacionais. 

40.000,00 

3 - TIB e Inovação Tecnológica e Organizacional 665.200,00 



Plano de Melhoria de Competitividade - PMC 
Ações Prioritárias 2014 - 2015 

AÇÃO DESCRIÇAO Valor Estimado 

Estruturar Programa de Produção Mais Limpa;  Estruturação do Programa; e Adequação de unidades produtoras 

ao sistema limpo, com vista à redução da não conformidade, 

desperdício de energia e produto e modernização do parque 

industrial, com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

114.150,00 

Estruturar Programa de educação ambiental do APL. Estruturação e implementação de cursos de educação ambiental 

nas empresas, com inserção nas instituições de ensino no APL. 

20.000,00 

4 - Meio-Ambiente e Desenvolvimento Social 134.150,00 



Plano de Melhoria de Competitividade - PMC 
Ações Prioritárias 2014 - 2015 

AÇÃO DESCRIÇAO Valor 

Estimado 

Implantar central local de inteligência logística. Contratação de consultoria em logística para desenvolvimento e 

suporte à implementação de projeto para embarque da produção 

do APL aos mercados consumidores; e aquisição de software de 

gestão, com transferência de tecnologia. 

177.250,00 

5 - Logística 177.250,00 



Plano de Melhoria de Competitividade - PMC 
Ações Prioritárias 2014 - 2015 

AÇÃO DESCRIÇAO Valor 

Estimado 

Coordenar, implantar e acompanhar execução de 

ações do Plano Estratégico de Marketing - Nacional 

e Internacional; 

Elaboração e implementação de plano de marketing nacional e 

internacional para os sistemas associativos, com vistas a 

divulgar os usos, aplicação e consumo do sistema construtivo 

em gesso. 

108.000,00 

6 - Prospecção de Mercado, Comercialização e Exportações 108.000,00 



Apoio ao PROAPL 

Reunião do PROAPL do Gesso 



APOIO TECNOLÓGICO AO SETOR 

GESSEIRO DE PERNAMBUCO: 

Atualização de Normas Técnicas 

 



Novos paradigmas na construção civil 

 

 SiNAT - Sistema Nacional de Avaliação Técnica 

 

Norma ABNT NBR 15575 

 

Código de Defesa do Consumidor 



• SiNAT – viabilizar a operacionalização de procedimentos 
reconhecidos por toda a cadeia produtiva da construção civil 
para avaliar novos produtos utilizados nos processos de 
construção ainda não normalizados 

 

• DATec – documento síntese de divulgação dos resultados da 
avaliação técnica do produto realizada por uma ITA - 
Instituição Técnico Avaliadora, com a chancela do SiNAT 



Benefícios do SINAT: 

• Desempenho aprovado dentro dos critérios mínimos de 
habitabilidade; 

• Facilita a concessão de crédito por parte de agentes financiadores 
públicos, principalmente quando se trata de programas de governo, 
como por exemplo: “Minha Casa, Minha Vida!” e o “PAC”; 

• Aumento da produtividade; 

• Fomento da competitividade; 

• Garantia de qualidade e satisfação do cliente; 

• Modernização tecnológica e gerencial; 

• Moradia e infraestrutura de melhor qualidade. 

 



• Norma ABNT NBR 15575 – estabelece 
critérios relativos ao desempenho do sistema 
construtivo relativos aos aspectos térmico, 
acústico, lumínico e de segurança ao fogo 



 
Projeto de normalização de 
produtos de gesso natural 

  Elaboração, revisão e publicação de Normas Brasileiras para o 
setor de Gesso Natural e seus derivados 

 

 Elaboração e implantação assistida dos programas de avaliação 
da conformidade para o setor de gesso natural e seus derivados 
no âmbito do SINMETRO  (Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial) 

 

 Capacitação e acreditação dos ensaios realizados pelos 
laboratórios do ITEP (CT Araripe e Laboratório de Tecnologia 
Habitacional) 

 



Disponibilidade de laboratórios para realizar a avaliação de 
conformidade – Laboratório de Tecnologia Habitacional ITEP  

 

 Sistema construtivo  

Segurança estrutural / Segurança contra o fogo / Segurança no uso e 
operação 

• SVVIE – Sistema de Vedação Vertical Interna e Externa 

 

 Habitabilidade 

Estanqueidade / desempenho térmico / desempenho acústico / 
desempenho lumínico/ saúde, higiene e qualidade do ar / 
acessibilidade e funcionalidade/ conforto tátil e antropodinâmico 

 

 Sustentabilidade: 

Durabilidade; manutenabilidade; e impacto ambiental 

 

 



 









Sequência no ensaio de impacto por corpo mole em SVVIE 





Sequência no ensaio de interação porta-estrutura em SVVIE 



 



Sequência no ensaio de impacto por corpo duro em SVVIE 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



Parceria ITEP/OS e ABNT 

• ITEP/OS está liderando o processo de Atualização das 

Normas Técnicas do setor gesseiro. 

 

• Implantação da ISO/IEC 17.025 no LCQ. 

 

•  Aproximação do ITEP com os empresários do Araripe 



 

Centro Tecnológico do Araripe 

 

Direção: (87)3873-8377 

Secretaria Escolar/Fax: (87)3873-8376 

Secretaria Administrativa: (87)3873-8378 
 

E-mail: ctararipe.itep@gmail.com 
 
 


