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Belo Horizonte, 06 de outubro de 2016. 
 
 
 
Exmo Sr. 
Prof. Dario Windmöller 
Chefe do Departamento de Química 
 
 
Ref.: Espaço Físico 

 

Prezado Professor, 

 

Venho, através desta, enviar a esta chefia uma solicitação de espaço físico com 

justificativa para que o espaço solicitado seja adicionado ao laboratório da sala 178 deste 

Departamento. As necessidades e justificativas para tal solicitação encontram-se anexo. 

 

Esperando contar com o apoio desta chefia e, em particular, da Comissão de Espaço 

Físico (cópia enviada ao Presidente da Comissão, Prof. Marcelo Martins de Sena), 

subscrevo-me, 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
Jadson Cláudio Belchior 

Prof. do Dep. de Química – ICEx - UFMG 

 



      
 
 
 
JUSTIFICATIVA: Modificação/solicitação de espaço interno adicional para o 
laboratório 178 do Departamento de Química 
 
Documenta-se, através desta solicitação, a necessidade de se adicionar uma área da 
ordem de 8 m2 ao laboratório na sala 178 deste Departamento. Isso corresponde a um 
espaço aproximado de 2,40 m largura X 3,5 m comprimento. Este espaço está localizado 
nos fundos do laboratório 178 o qual é, em princípio, inadequado ao uso como gabinete 
ou um novo laboratório, pois não há ventilação com janelas no mesmo. Atualmente ele é 
usado por dois funcionários da Conservo (terceirizados), coordenados pelo setor de 
Serviços Gerais, como ambiente para descanso e higiene, onde há um chuveiro em uso 
no local. Vale ressaltar que o Departamento tem hoje funcionários efetivos os quais não 
têm um ambiente similar e que utilizam o chuveiro dos banheiros existentes no 
Departamento. Este local é definido através do conjunto das salas 170, 172, 174 e 176. 
Todo esse espaço corresponde a uma área aproximadamente equivalente à área do 
laboratório 178, ou seja, uma área total de aproximadamente 25 m2. Portanto, a 
solicitação da ordem de 8 m2 corresponde a menos de 30% da área existente. 
Se aprovada a solicitação, será executado um serviço de adequação com recursos 
próprios para preparar o espaço às atividades de laboratório, além de promover uma 
melhoria para o Departamento de Química construindo um pequeno banheiro com 
chuveiro, que poderá ser utilizado não somente pelos funcionários dos serviços gerais, 
mas também pelos demais servidores do Departamento de Química bem como um 
rearranjo do espaço extra ao solicitado. 
 
Justificativa técnica: 

 
O projeto de pesquisa é coordenado pelo Prof. Jadson C. Belchior com o título 
“Desenvolvimento de material absorvente para a captura de CO2” e foi aprovado pela 
Câmara em outubro/2014 cujo TCC (Termo de Cooperação Técnica) foi assinado em 
30/10/16 com prazo de execução de 2 anos e aporte financeiro de mais de 2 milhões de 
reais pelas empresas FIAT Chrysler Automóveis, PETROBRAS e FAPEMIG e com 
coordenação técnico-científica da UFMG, a fim de promover pesquisas para o 
desenvolvimento de novos materiais absorventes de CO2, além de preparar materiais 
absorventes para os testes on board no escapamento de veículos do ciclo Otto. Entre 
outros objetivos do projeto, destaca-se a construção de um protótipo que poderá ser 
utilizado para o controle de emissões de gás carbônico em veículos. 
O laboratório dispõe de uma infraestrutura constituída por bancadas de experimento, 
capela de exaustão, pia, sala de estudos e planejamento, além dos seguintes 
equipamentos: balança de precisão de 6200 g, balança semi-analítica de 320 g, phmetro, 
estufa de secagem e esterilização, durômetro, bomba de vácuo, banho termostático, 
misturador de pós em Y, forno mufla, forno tubular com sistema para controle e análise 
dos gases de reação. Será instalado na primeira semana de outubro um equipamento 
importado da NETZSCH (~ 325 mil reais) de análise térmica acoplada a espectroscopia 
de infravermelho para a análise de captura de CO2 dos novos materiais. Encontra-se em 
negociação com os financiadores a aquisição de outros equipamentos que ao longo da 
pesquisa verificou-se serem necessários. Portanto, além do que já está adquirido 
destaca-se aqui a possibilidade de adquirir outros equipamentos que agregarão ao 
Departamento maior capacidade de análise química e certamente beneficiará toda a 
Comunidade deste Departamento. 
O preparo dos materiais absorventes envolve uma produção diferente da escala de 
laboratório, porque são produzidos aproximadamente 40 kg de material para os testes on 



      
 
 
board por solicitação de um dos partícipes (Petrobras), o que gera uma grande 
quantidade de pó e de sujeira no laboratório, inviabilizando os trabalhos de pesquisa no 
laboratório, que requerem precisão no controle das reações na escala de miligramas. 
Além disso, o pó e a sujeira produzidos irão prejudicar o funcionamento dos 
equipamentos e irão contribuir para danificá-los rapidamente. Todos os equipamentos 
adquiridos no projeto são patrimônio do Departamento de Química da UFMG, que devem 
ser mantidos e cuidados conforme os termos de recebimento bem como para o uso na 
formação de recursos humanos de alto nível e da pesquisa científica. 
Dessa forma se faz necessária a presente solicitação para a adequação de uma sala 
adicional ao laboratório 178 como parte das salas 170 e 172 (~8 m2) onde atualmente são 
utilizadas por dois funcionários sob a coordenação dos serviços gerais do Departamento 
de Química (salas 170, 172, 174 e 176). Essa área será usada para isolar os 
equipamentos, utensílios e todos os materiais que são utilizados no preparo dos materiais 
absorventes, a fim de permitir a pesquisa de laboratório em nível de bancada e conservar 
adequadamente os equipamentos do laboratório 178, principalmente o equipamento da 
NETZCH. Cabe ressaltar que o espaço utilizado atualmente pelo setor de serviços gerais 
(salas 170, 172, 174 e 176) será reduzido em menos de 30% sem nenhum prejuízo à 
finalidade a que hoje ele se destina. Esse espaço é estratégico, pois está conectado 
diretamente ao laboratório 178, o que tornará o serviço de adequação extremamente 
simples e de menor custo. 
O serviço de adequação dessa nova área será realizado com recursos financeiros 
próprios aprovados pelas empresas parceiras sob administração da FUNDEP. 
A Figura 1 mostra a localização do laboratório 178 (em vermelho) no Departamento de 
Química da UFMG. Também mostra a localização (salas 170, 172, 174 e 176) do espaço 
pretendido/solicitado (em azul) para a adequação da área solicitada (~8 m2).  

 

Área solicitada 



      
 
 
Figura 1: Planta do Departamento de Química da UFMG. 
A Figura 2 mostra a imagem do laboratório 178 e do espaço pretendido para a sua 
expansão. 

  
Figura 2: Imagem do laboratório 178 e das salas 170, 172, 174 e 176. 
As Figuras 3 e 4 mostram as imagens dentro das salas 170, 172, 174 e 176, que pretende 
adequar-se um espaço da ordem de 8 m2 acoplado à sala do laboratório 178. Atualmente, 
o espaço possui um chuveiro, uma pia e dois corredores que são utilizados para guardar 
os pertences pessoais dos funcionários terceirizados do setor de serviços gerais. O 
serviço de adequação também contemplará uma adequação das instalações de um 
pequeno banheiro, com vaso sanitário e pia para os funcionários do setor de serviços 
gerais. Dessa forma, os funcionários não irão ser prejudicados, pelo contrário, serão 
beneficiados com o serviço de reforma das salas 170, 172, 174 e 176 que aperfeiçoará o 
espaço existente para maior eficiência ao uso para todos. 

               
Figura 3: Imagem do chuveiro e de uma das pias das salas 170, 172, 174 e 176. 

Sala/Lab 178 

Salas 174 e 176 

Salas 174 e 176 



      
 
 

              
Figura 4: Imagem dos corredores das salas 170, 172, 174 e 176. 
As Figuras 5 e 6 mostram o preparo dos materiais para os testes on board (40 kg) os 
quais serão efetuados diversas vezes ao longo do projeto. Há uma grande geração de pó 
e de sujeira na bancada, equipamentos, utensílios e ambiente geral. A solicitação de parte 
do ambiente das salas 170, 172, 174 e 176 seriam adequadas, pois são azulejadas, o que 
facilita a limpeza das paredes, que deverá ser frequente. 

    
Figura 5: Calcinação de reagentes para a produção dos materiais que capturam CO2. 



      
 
 

    
Figura 6: Moldagem dos materiais que capturam CO2. Há uma grande geração de pó nas 
bancadas, pia, etc. 
Esperando contar com a visão institucional deste Departamento e com o foco em gerar 
maior infraestrutura laboratorial para a pesquisa neste Departamento, subscrevo-me,  
 
Atenciosamente, 

 
Jadson Cláudio Belchior 

Prof. do Dep. de Química – ICEx - UFMG 
 


