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RESUMO 
 

O campus da faculdade de engenharia da Universidade do Estado de Minas 
Gerais (UEMG), localizado na cidade de João Monlevade, há dez anos vem 
oferecendo os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Metalúrgica, Engenharia 
de Minas e Engenharia Ambiental. Este trabalho tem como objetivo discutir a 
melhoria e crescimento da universidade ao longo dos anos e, principalmente, 
debater a implementação do laboratório de engenharia de análise instrumental 
no centro tecnológico da faculdade. 
. 
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ABSTRACT 
 
The engineering campus of University os the State of Minas Gerais (UEMG), 
located in the city of João Monlevade has been offering the following courses: 
civil engineering, metallurgical engineering, mining engineering and 
environmental engineering. The objective of this pape is to discuss the 
improvement of the university over the years and, mainly, to discuss the 
implementation of the instrumental engineering laboratory in the technological 
center. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O Centro Tecnológico da UEMG conta com os seguintes laboratórios: 
preparação de amostras, microscopia, metalografia e tratamento térmico, 
ensaios mecânicos, soldagem e transformação, tratamento de minérios, 
mecânica de rochas e solos, solos e geotecnia, transportes, materiais de 
construção, estruturas, hidráulica e mecânica dos fluidos, física, saneamento, 
simulação computacional e processos metalúrgicos. 

 

O laboratório de tratamento de minérios, ou LTM, foi inaugurado em 2013 e é 
capaz de permitir ensaios de flotação, britagem, moagem, amostragem, 
caracterização granulométricas, analise de resistência, WI de Bond, ensaios de 
índice de liquidez, precipitação, sedimentação em provetas, deslamagem, 
concentração por gravimetria e afins, sua expansão é constante. 

 
Para a expansão do Centro Tecnológico UEMG e criação do laboratório de 
análise instrumental os equipamentos recebidos são fruto do extinto Centro de 
Bioengenharia de Espécies Invasoras de Hidrelétricas (CBEIH), focado no 
estudo de espécies invasoras de hidrelétricas, localizado na antiga Fundação 
Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC) situado em Belo Horizonte. 

 

Com a extinção do centro e consequente doação dos equipamentos à 
Universidade do Estado de Minas Gerais, a unidade de João Monlevade se 
mostrou apta a recebe-los em seu Centro Tecnológico, situado a 600 m da sede 
da unidade, a 118 km de Belo Horizonte, 34 km de Itabira, 100 km de Ipatinga e 
114 km de Ouro Preto, se mostrando assim apto a atender prontamente as 
unidades da UEMG em Belo Horizonte e afins, além de empresas da região do 
Vale do Aço, Médio Piracicaba e Inconfidentes. 

 
O CTec passará por adaptações estratégicas para receber esses equipamentos, 
envolvendo melhorias na segurança do galpão, estrutura e criação de ambientes 
fundamentais para a prestação de serviços e qualidade para os pesquisadores. 
A parte logística e financeira ocorre entre a UEMG e FADECITI (Fundação de 
Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais) 
que liberam veículos próprios para transferência e analisam os orçamentos para 
implantação e manutenção. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

A implantação do laboratório de análise instrumental foi realizada em etapas e 
conta com equipe treinada e especializada para o desenvolvimento de pesquisas 
e prestações de serviço para a indústria. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Os equipamentos recebidos pelo centro incluem: 

 

 Microscópio eletrônico de varredura e aparatos para preparo das 
amostras 

 Potencial Zeta 

 Calorímetro de varredura exploratória 

 Espectrofotômetro UV-Vis da marca Perkin Elmer 

 Reômetros Brookfield (R/S e D) 

 Viscosímetro Brookfield LVDV II 

 Computadores, microscópios de luz, estereomicroscópios, balanças, 
cadinho, fornos, centrifugas, etc 

 Biblioteca com livros referentes a caracterização, com quase 700 obras 
para consulta e pesquisa do usuário 

 
 

3.1. Microscopia eletrônico de varredura 
 

O microscópio eletrônico é um equipamento desenhado para mostrar detalhes 
em alta resolução, através da utilização de um feixe de elétrons. 

 

O microscópio eletrônico de varredura é um instrumento imprescindível para 
diversas áreas: eletrônica, geologia, ciência e engenharia dos materiais, etc. É 
um instrumento versátil e usado rotineiramente para analise instrumental de 
materiais sólidos. 

 

O microscópio eletrônico de varredura do centro LEAI-CTEC é da marca Tescan 
modelo VEGA3 LMU. 
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Figura 1. Microscópio eletrônico de varredura 

 
 
3.2 Calorímetro de varredura exploratória 

 
A análise térmica diferencial (DTA) é uma técnica térmica em que se mede a 
diferença de temperatura entre a amostra de uma substância inerte (referência), 
quando ambas são submetidas a um programa controlado de temperatura, 
aquecimento ou resfriamento. 

 

Esta técnica pode ser utilizada na identificação qualitativa e quantitativa de 
compostos inorgânicos e orgânicos, tais como argilas, metais, minerais, 
gorduras, óleos, materiais poliméricos, carvão, madeira e outras substâncias. 

 

O equipamento da UEMG é o calorímetro de varredura exploratória da marca 
Perkin Elmer, modelo PCB DIAMOND DSC IPI=0%. 

 
 

3.3 Espectrofotômetro UV-Vis 
 

A espectrometria de adsorção molecular nas regiões espectrais do ultravioleta e 
do visível é largamente utilizada para determinação quantitativa de um grande 
número de espécies inorgânicas, orgânicas e biológicas. A figura 3 ilustra o 
modelo da UEMG. 

 

O equipamento da UEMG é o espectrofotômetro UV-Vis marca Perkin Elmer 
modelo Lambda 20. 
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Figura 3. Modelo do Espectrofotômetro UV- Vis 

 
 

3.4 Potencial Zeta 
 

A grande maioria das substâncias adquire uma carga elétrica superficial quando 
postas em contato com o meio aquoso ou outro polar. Existem mecanismos que 
permitem a criação dessas cargas com a ionização, adsorção de íons ou 
dissolução de íons. 

 

Quando uma partícula carregada, sob ação de um campo elétrico, movimenta- 
se em relação ao líquido, uma fina película de água, que se encontra em contato 
com a superfície, acompanha o sólido gerando um potencial eletrocinético no 
plano imaginário conhecido como plano zeta (BALTAR, 2010). O equipamento 
tem a função de medir a carga superficial das partículas. 

 

O equipamento da UEMG é da marca Eutech Instruments. 

 
 

3.5 Reômetros  Brookfield (R/S e D) 

 
A linha de reômetros R/S, fabricada pela Brookfield Eng. Laboratories, permite o 

controle de taxa e tensão de cisalhamento e foi projetada especificamente para 

atender os usuários que necessitam de testes rápidos e fáceis de realizar e 

interpretar os dados obtidos. A utilização do software Rheo3000 permite o 

controle, visualização gráfica e análises dos resultados a todos que reconheçam 

a necessidade de entender melhor o comportamento de escoamento de seus 

produtos. 

 
Além das tradicionais geometrias cone-placa e cilindros coaxiais, o R/S pode 

conter sensores de geometria aletada, utilizados em produtos onde a presença 

de partículas promove sérias dificuldades no estudo das propriedades de fluxo 

de suspensões e pastas (slurries) como, por exemplo, molhos com pedaços até 

cimento. 
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Figura 4. Reômetros R/S 

 
 

 

4. CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho evidencia o quanto a aquisição de novos equipamentos 
pode viabilizar um crescimento significativo a instituição. A UEMG João 
Monlevade é uma universidade bem jovem se comparada as outras 
universidades públicas dentro do estado de Minas Gerais. Foi criada há 11 anos, 
em uma região propicia a mineração e metalurgia, onde nota se que possuir 
equipamentos de caracterização além dos demais relacionados a engenharia de 
minas e metalurgia permitirá realização de projetos, publicações de artigos e 
prestações de serviços. 
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