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Relatório de Atividades Desenvolvidas pela  profa. Vânya Pasa na 

Coordenação do Núcleo de Extensão. Período: julho 2016/2017 

  

1- Diagnóstico do status atual do Núcleo de Extensão: detectou-se que há 

necessidade de fazer um trabalho tanto no que tange as regras de trabalho 

(revisão do Estaturo), treinamento da equipe, trabalho de criação de cultura 

voltada ao atendimento de demandas externas e renovação da equipe 

colegiada, a ser designada na forma de comissão pelo chefe de Departamento. 

Esta equipe consta de docentes representantes dos setores, funcionários e 

alunos. Inicialmente a profa. Vânya conversou com a chefia para que ela 

pudesse escolher a equipe, mas o chefe do Depto decidiu que esta ação 

deveria partir da chefia, embora os nomes fossem trabalhados em conjunto. 

Devido à greve estas ações foram praticamente interrompidas por longo 

período de tempo. Neste primeiro semestre foi feito um trabalho inicial de 

identificação dos membros, com reunião envolvendo os candidatos e os prof. 

Vânya e Dario. Ficou decidido que esta comissão deverá ser constituída pelos 

seguintes professores: Isolda (Q. Inorgânica), Lúcia Pinheiro (Q. Orgânica), 

Vânya Pasa (Físico-química), Bruno Botelho (Q. Analítica), o Pedro  da 

empresa Júnior representante dos alunos, Mirra Angelina (funcionários) e Elias 

(ou outro a definir). Esta equipe será designada formalmente até final de julho. 

2-Foi iniciado o diagnóstico da atual situação dos laboratórios da infraestrutura, 

bem como as demandas de trabalho. Detectou-se que há necessidade de 

ainda fazer trabalho de convencimento dos funcionários mais antigos a 

participarem das ações de extensão, treinamentos na área da qualidade e 

investimentos em modernização da infraestrutura e de um site, com exceção 

do LEC- Lab. Ensaios de Combustíveis e do LAREMAR, que já dispõem. A 

busca de clientes no mercado só poderá ser intensificada após ter segurança 

de que teremos condições de executar os serviços contratados, com 

cumprimento dos prazos. Os treinamentos dos servidores deverá ser iniciado a 

partir de agosto de 2017. 

3- Detectou-se que o treinamento dos funcionários se dará nos temas: Boas 

Práticas Laboratoriais e da norma ISO17025. Como esta norma está em fase 

final de reestruturação, pois será toda remodelada, achou-se por bem esperar 

a nova versão para evitar retrabalho (segundo semestre 2017). 
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4- Detectou-se que o laboratório da infraestrutura que  dispõe de todas as 

condições para  ampliar sua atuação para os diferentes mercados é o LEC, por 

já ser acreditado (ISO 17025) e já contar a com infraestrutura e pessoal 

adequados. Portanto, ficou acertado entre a prof. Vânya Pasa e o prof. Dario, 

que o primeiro ano de trabalho seria concentrado neste laboratório, para evitar 

que ele  tenha suas atividades paralisadas por falta de recursos, uma vez que 

com a perda do contrato com a ANP para  o trabalho de Monitoramento da 

Qualidade dos Combustíveis, ficou deficitário.  

5- Foi feito um trabalho de captação de parcerias (Pesquisas e 

Desenvolvimento) e de serviços, para o LEC- nos últimos 12 meses. Devido á 

grave crise econômica e política do Brasil, este trabalho foi  muito dificultado e 

os resultados estão sendo obtidos de forma muito lenta, mas progressiva. As 

principais atividades executadas ou em andamento foram: 

 

a. Busca de financiamentos com o BID- Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (via SEDE- Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

de Minas Gerais) e FINEP- (edital Centros Multiusuários) para aquisição 

dos equipamentos faltantes para que o LEC se transforme no “Primeiro 

Laboratório Brasileiro de Certificação de Combustíveis de Aviação”. O 

projeto foi aprovado em âmbito estadual, mas paralisado em Brasília. 

Entende-se que este não deverá ter prosseguimento devido ao grande 

endividamento de  Minas Gerais. (Ações da profa Vânya: participação de 

reuniões e elaboração de documentos/planilhas).  Dando 

prosseguimento neste projeto foi apresentado ao fundo de investimento 

CONFRAPAR, que analisa a possibilidade de oferecer apoio financeiro. 

b. Ações para manutenção da acreditação do LEC junto ao INMETRO, a 

auditoria bianual do sistema de qualidade do LEC ocorrerá na primeira 

semana de agosto próximo. Estão sendo solicitadas as manutenções 

dos 14 ensaios acreditados e o aumento de escopo de 7 novos ensaios, 

que envolvem combustíveis de aviação. Este trabalho está sendo 

realizado com apoio da empresa Boeing Brasil em sua primeira fase. 

Ações realizadas: Aquisição de materiais, treinamento de equipe, 

auditoria interna, elaboração de documentos, auditoria externa, 

tratamento das não conformidades. Vale destacar que o LEC é o único 
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laboratório do Brasil a participar do Programa Interlaboratorial da ASTM- 

Estados Unidos para a área de querosene de aviação, que conta com 

290 laboratórios do mundo inteiro. Das três rodadas  já participadas o 

desempenho do LEC para os novos ensaiois foi sempre muito bom. Esta 

ação faz parte da busca da excelência na área. 

c. A equipe do LEC também está trabalhando na implementação e 

homologação junto à Rede Metrológica de Minas Gerais dos ensaios 

para atender à área ambiental, especialmente os ligados ao 

PRECENDE-Programa de Recebimento e Controle de Efluentes para 

Usuários Não Domésticos (Copasa). Para tal foram feitas reuniões no 

Minaspetro (representante de postos de gasolina que trouxeram a 

demanda para o LEC), reunião na Rede Metrológica de MG, reunião 

com engenheiros da COPASA. A auditoria da Rede Metrológica ocorreu 

na semana de  03-05/07/2017 para dois ensaios. Os restantes 14 

ensaios serão auditados até novembro de 2017, quando da solicitação 

de nova  auditoria para ampliação do escopo. Portanto teremos  mais 16 

novos ensaios homologados pela Rede e 7 acreditados pelo INMETRO, 

num total de 23. Isto se faz necessário para atender a demanda dos 

órgãos de fiscalização que atuam no mercado. 

d. O LEC também já implantou ensaios para certificação de cachaça, a 

pedido do setor produtivo  e do governo de Minas Gerais, uma vez que o 

estado não tem laboratório acreditado e muitos dos ensaios são comuns 

aos realizados para o etanol combustível. Parte destes ensaios deverá 

ser repassada para outros laboratórios do Departamento de Química, 

para implantação e posterior acreditação, aproveitando a “expertise” de 

outros colegas na área de bebidas.  

e. Foram implementados os ensaios para análise de catalisador Arla para 

uso em caminhões- frotas em conformidade com a norma EURO5. São 

sete novos ensaios já prontos e um em fase de finalização.  

f. Também foi implementado um ensaio novo que deverá ser acreditado 

pelo INMETRO, denominado PCB (dosagem de  compostos do tipo 

bifenilas clorados) a pedido da empresa Toshiba, para óleos de 

transformadores elétricos. Esta empresa tem usado laboratórios fora do 

estado para realizar esta análise. O processo de acreditação envolve: 
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aquisição e leitura da norma, aquisição de equipamentos, acessórios e 

consumíveis, calibração do equipamento, elaboração do Procedimento 

Operacional e formulários, treinamento dos técnicos, cálculo da REPE e 

REPROdutividade do método, cálculo de incerteza, participação de 

interlaboratoriais e auditoria interna, envio de documentação para o 

organismo que fará a auditoria externa, auditoria e correção das não 

conformidades que forem detectadas na auditoria. A atuação do prof. 

Paulo Barbeira tem sido de fundamental importância para auxiliar a 

coordenação do LEC a atingir as metas nesta área. 

g. Foi realizado um estudo em parceria com o Minaspetro – Sindicato do 

Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas 

Gerais, para Análise de combustíveis das distribuidoras, o que teve 

repercussão nacional. A professora Vânya Pasa apresentou este 

trabalho em evento do MinasPetro, devido á repercussão do mesmo, 

este foi apresentado para os diretores das distribuidoras e diretoria da 

ANP, no Rio de janeiro. 

h.  Trabalhos similares estão sendo discutidos como Estado do Espírito 

Santo e com o SINDICOM (diretoria Rio de Janeiro), que representa as 

empresas Ipiranga, Raízen, Alesat e BR Distribuidora. Reuniões foram 

feitas e orçamentos foram encaminhados recentemente e estão em 

análise. 

i. Trabalho foi realizado com o setor de fiscalização da ANP, Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e o Minaspetro 

para teste de nova tecnologia para produção de amostra testemunha a 

ser entregue pelas distribuidoras aos postos revendedores. As análises  

foram todas realizadas pelo LEC- UFMG, a pedido da ANP. Embora não 

haja um contrato entre esta agência e o LEC, este laboratório foi 

escolhido devido a sua credibilidade e o pagamento foi feito pelo 

MINASPETRO a pedido da ANP. 

j. Foi realizado um trabalho em âmbito nacional para divulgação do LEC 

para diferentes setores. Os contatos foram feitos por e-mail, telefone ou 

através de reuniões presenciais, a listagem das empresas encontra-se 

em anexo. Foram contactados os seguintes setores: 

 Usinas de Biodiesel: cerca de 70 usinas em todo o país 



 
 

5 
 

 Usinas de Etanol : cerca de 300 em todo o país 

 Aeroportos e pontos de abastecimento de aeronaves: 68 em todo 

o país 

 Empresas aéreas: 105, em diferentes pontos do Brasil 

 Empresas de ônibus: 50 no eixo Minas - São Paulo 

 Empresas de Locação de veículos: 14 em Minas Gerais 

 Empresas de Transportes- caminhões: 150 em âmbito de Minas 

Gerais 

 Empresas de Máquinas pesadas fora de estrada (off-road) : 12 na 

região da grande BH 

 Concessionárias automotivas: 20 na região de  BH 

 Distribuidoras de Combustíveis: 70 em todo o Brasil 

 Empresas de óleos lubrificantes: 50 no estado MG 

 Empresas Mineradoras: 120 em todo o país. 

TOTAL: 1029 empresas foram trabalhadas no período de 12 

meses, o que dá uma média de 86 empresas/mês ou 22/semana. 

Neste trabalho a professora oirenta uma química, ex aluna do DQ 

e colaboradora do LEC,  para fazer os primeiros contatos e 

quando há interesse, a professora Vânya faz pessoalmente o 

trabalho junta as empresas, inclusive visitas. Reuniões no 

SIAMIG- Sindicado do Açúcar e álcool, no Minaspetro e outros e 

em eventos e feiras já foram feitos no último ano. O LEC inclusive 

participou no stand do Minaspetro, divulgando seu trabalho em 

um evento em Montes Claros e em Contagem, ambos de âmbito 

estadual.  

k. A professora Vânya Pasa participou também em Brasília, na sede do 

CNPq do evento de lançamento da Rede Brasileira de Pesquisas em 

Biocombustíveis para Aviação, quando levou termo de adesão da UFMG 

assinado pelo prof. Ado Jório, Pro-reitor de pesquisas. Na ocasião houve 

participação de ministros, deputados, senadores e empresas do setor, 

bem como de outras universidades. 

l. A professora Vânya Pasa também elaborou projeto que foi apresentado 

ao edital da FINEP Multiusuários, em que o LEC foi selecionado na 
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primeira etapa e eliminado na segunda etapa. Nesta trabalho ficou 

evidente a necessidade de se ter uma documentação adequada que 

regulamente  a atuação do laboratório, com tempo anterior ás datas dos 

documentos apresentados para classificação como centro multiusuário 

consolidado. Também um melhor registro das parcerias de pesquisas se 

faz necessário, bem como registros dos atendimentos de demandas de 

colegas na UFMG na execução de análises e colaboração em P&D. 

m. O LEC também realizou trabalho de perícia e elaboração de laudo para 

a Polícia Civil para elucidação de assassinato na cidade de Divinópolis, 

envolvendo incêndio com combustível para eliminação de provas e 

cadáver. O trabalho foi não remunerado e é a principal prova técnica do 

processo. 

n. O LEC, através de sua equipe e coordenadora, também realizou estudo 

para a Polícia Militar- setor de helicópteros com treinamento na área de 

qualidade e armazenamento de querosene de aviação, trabalho sem 

remuneração. Pelo trabalho recebeu carta de agradecimento do 

Comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e diploma de 

Menção Honrosa em janeiro de 2017. Posteriormente participou de 

novo treinamento dos novos policiais, em junho de 2017. 

o. O LEC também realizou estudo de caracterização de um produto tipo 

óleo de pirólise, em que a professora Vânya elaborou relatório para uma 

empresa do Maranhão (sr. Ader Lima). 

p. O LEC está realizando trabalho para a empresa Vale do Rio Doce para 

elucidação de problemas de qualidade na área de combustíveis em 

máquinas “off road”. A professora Vânya coordena o estudo e é 

responsável pela elaboração do relatório. 

q. A professora Vânya Pasa também  elaborou orçamento para que o LEC 

participe de projetos de pesquisas e vem fazendo reuniões com equipe 

do SENAI-Biomassa de Mato Grosso do Sul. 

r. A professora Vânya Pasa também coordena o PRH-46, que é o 

Programa de Formação de Recursos Humanos em Química de 

Biocombustíveis, financiado pelo ANP e FINEP, o que tem relevância 

para o LEC do ponto de vista de se manter formalmente vinculado á 

ANP. Também continua credenciado a fazer todas as análises de 
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contraprovas de Minas Gerais, por solicitação da ANP, o que é pago 

pelo agente econômico envolvido. 

s. A professora Vânya Pasa participou de uma reunião com o novo 

Superintendente de Qualidade  da ANP no Rio de Janeiro, reunião 

especialmente solicitada pela UFMG para apresentar a competência do 

LEC na área de combustíveis de aviação e solicitar apoio para 

complementação da infraestrutura deste laboratório. O LEC enviará 

proposta comercial para este serviço, mas o superintendente falou de 

contingenciamento de 40% de seus recursos. 

t. O LEC continua atendendo empresas do setor automotivo como FIAT e 

IVECO, mas está ampliando sua atuação para dar maior uso aos 

equipamentos que dispõe, para atender os setores de resíduos e 

cimento.  

u. Dentro desta ótica de ampliação, a coordenação do LEC apresentou 

proposta juntamente com a UFES para trabalhar em um projeto de 

prestação de serviços para a Fundação Renova, focado no 

monitoramento da qualidade do Rio Doce, estuários e mar, após 

acidente da Samarco Mineração. A proposta está em análise e há 

perspectivas de um começo rápido. 

v. A coordenadora participou também de reunião com representantes das 

empresas Petronas (lubrificantes), Arcelor Mittal e Patense  (Itaúna) para 

discussões de demandas.  A primeira ocorreu na CTIT e o DQ deverá 

dar suporte a esta empresa, que está montando seu centro de 

pesquisas em Contagem. 

w. A professora Vânya participou de evento em São Paulo, coordenado 

pelo clube IAR- Bioeconomy Partnership Facilitator, que promove 

interação universidades- empresas Brasil-França. Foram feitos contatos 

com várias empresas, sendo que a empresa Rhodia-Solvay visitou a 

UFMG, participou de reunião com os professores Lúcia Pinheiro, 

Eduardo Nicolau e Vânya Pasa e avaliou a possibilidade de trabalhar 

conjuntamente. Foi assinado um NDA, acordo de confidencialidade, via 

CTIT. Estamos aguardando a demanda desta empresa na área de 

bioprodutos, temos mantido contatos esporádicos com os 

representantes da mesma. 
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Próximas Etapas: 

1- Trabalho interno no DQ ( treinamentos e investimentos ) 

2- Dar prosseguimento ás acreditações  do LEC 

3-  Transferir parte dos trabalhos iniciados do LEC para o DQ, a medida do 

possível. 

4- Retomar contato com as empresas contactadas novamente, trabalho 

contínuo. 

5- Ampliar contatos para empresas do PRECENDE, executar o projeto com 

participação da COPASA. 

6- Atuar mais fortemente no setor aeronáutico. 

7- Implantar projeto Rede RioDoce Mar. 

 


