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INSTRUÇÕES PARA ANÁLISE:
- A justificativa técnica é apresentada no quadro "Dados da Solicitação".

- As alterações no orçamento podem ser identificadas nas últimas páginas deste arquivo: 

a) TABELA DEMONSTRATIVA DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS: apresenta a alteração no 
valor total de cada item de orçamento incluído, excluído ou alterado pela solicitação.

b) DIFERENÇAS DE ORÇAMENTO: apresenta as alterações no período/quantidade e no 
valor unitário de cada item incluído, excluído ou alterado pela solicitação, incluindo os valores 
relacionados à utilização de rendimento de aplicação financeira.

c) RESUMO DAS DIFERENÇAS ENTRE AS PARCELAS: apresenta a alteração no valor de 
cada parcela prevista.

Identificação do Processo Atual

Processo 2012/00303-0

Nº PT PT-106.01.11833

Nº SAP 4600415273

Tipo de Investimento / 
Divulgação

Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) - Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Situação Em Execução

Vigência 27/09/2013 a 25/09/2016

Coordenador Glaura Goulart Silva

Vínculo Institucional do 
Processo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/UFMG

Gerência Técnica CENPES/PDEP/TMEC

Título
Nanomateriais de Carbono Incorporados em Produtos para a Indústria do Petróleo, Gás e Energia: Compósitos 
Poliméricos e Cimento para Poço

Dados Gerais

Duração 36 mês(es)
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Interlocutor Técnico Alexander Hiroshi Kasama

Dados da Contratação 

Tipo de Instrumento 
Contratual

Termo de Cooperação

N° Jurídico 0050.0083545.13.9

Gerente do Contrato Nara Guidacci Berry

Fiscal do Contrato
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Dados da Solicitação

Tipo da Solicitação de 
Aditivo/Reformulação

Solicitação de Aditivo de Escopo 1 Ajustada

Situação Aprovado

Data da submissão 11/11/2015

Elaborada por Glaura Goulart Silva

Submetida por Camila dos Reis Cunha

Justificativa Técnica JUSTIFICATIVAS PARA SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE ESCOPO / REFORMULAÇÃO FINANCEIRA 
(AJUSTES EM ITENS DIVERSOS) 

Projeto: "Nanomateriais de Carbono Incorporados em Produtos para a Indústria do Petróleo, Gás e Energia: 
Compósitos Poliméricos e Cimento para Poço" 
SAP 4600415273
Coordenadora: Glaura Goulart Silva

UFMG - Solicitação iniciada em Janeiro de 2015. Última revisão em Setembro de 2015. 

AJUSTES SOLICITADOS:
Solicitamos os ajustes com respeito às vinculações dos profissionais conforme detalhado abaixo. Deve-se 
salientar que os profissionais da equipe atuam em projetos cujo escopo tem sobreposição. Por isso durante um 
período podem ter sido contratados ou foram bolsistas em um projeto e depois migraram para outro projeto 
quando o mesmo foi iniciado. 
Este é o caso dos profissionais Sérgio Oliveira, já ajustado na solicitação de reformulação anterior, e Guaracy 
Silva que foram transferidos do projeto 2012/00303-0 para o projeto 2012/00373-9 depois do início (depósito 
efetivo de recursos) deste segundo, o que só ocorreu em outubro de 2014. Portanto, os projetos podem ter 
período de vigência com sobreposição, mas os profissionais não receberam em dois projetos ao mesmo tempo 
em nenhum dos casos. Guaracy Silva foi bolsista do projeto 2012/00303-0 por 10 meses com início em 
01/01/2014 e término em 30/10/2014 quando foi contratado CLT pelo novo projeto 2012/00373-9.
Tarcizo da Cruz Costa de Souza e Juliana Cardoso Neves nunca receberam (nem bolsa, nem CLT) pelo projeto 
2012/00303-0. Mas como os projetos têm sobreposição de escopo os nomes destes profissionais constam na 
equipe.  Estes dois profissionais foram contratados pelo novo projeto 2012/00373-9 depois de recebido o 
recurso em outubro de 2014. 
Meiriane Cristina Faria Soares apenas recebeu diárias e passagens pelo projeto 2012/00303-0 para 
participação em workshop no CENPES de interesse dos dois projetos para os quais contribui e que estão em 
execução (2012/00303-0 e 2013/00122-9). Meiriane nunca recebeu (bolsa ou pagamento) por nenhum projeto 
com a Petrobras, ela é bolsista do CNPq. A alteração na carga horária da Meiriane no projeto 2013/00122-9 foi 
solicitada e aprovada pela Petrobras, uma vez que a quantidade de horas indicada estava errada.
Gostaria de enfatizar que apesar do projeto 2012/00373-9 ter sua vigência oficial desde de 13/03/2014 a 
primeira parcela de recursos só foi liberada em outubro de 2014. Portanto, nenhum profissional recebeu 
nenhum recurso por este projeto até outubro de 2014 e não há nenhuma sobreposição de horas trabalhadas 
em dois projetos. Os profissionais Sérgio de Oliveira, Guaracy Silva Junior, Tarcizo da Cruz Costa de Souza e 
Juliana Cardoso Neves estão contratados CLT exclusivamente no projeto 2012/00373-9 e deverão continuar 
até 2019. Os ajustes nas quantidades de meses no projeto 2012/00373-9 já foram solicitados e aprovados pela 
Petrobras.

Gostaria também de justificar nesta oportunidade que o Dr. Thiago Henrique Rodrigues da Cunha consta da 
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equipe como bolsista e posteriormente como contratado CLT. Inicialmente o Dr. Thiago integrou a equipe como 
bolsista DTI-IC e quando houve a oportunidade (vaga) de contratá-lo como CLT, isto foi efetivado. Por essa 
razão seu nome aparece em duplicidade na equipe do projeto.

Ressaltamos que não há fatos consumados incluídos nesta solicitação. A aprovação dos ajustes ora solicitados 
é extremamente importante para que possamos inserir a prestação de contas no sistema, receber as próximas 
parcelas, e continuar a execução do projeto.

Estamos propondo correções em vários aspectos menores a fim de permitir a continuidade das atividades da 
pesquisa com as melhores práticas de uso dos recursos. Entre os itens menores incluem-se remanejamento 
entre rubricas de consumo e serviços, especificação de equipamento, e outros.

ALTERAÇÕES PROPOSTAS NO ORÇAMENTO (ITEM A ITEM): 

1 - Equipamento e Material permanente

Excluído o item 1 (Câmara CCD para microscópio eletrônico) e incluído o item 2 (Sistemas e acessórios para 
microscópio de varredura por sonda no mesmo valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil).

Justificativa: No projeto original foi aprovado um valor de R$ 360.000,00 para aquisição de Câmara CCD para 
microscópio eletrônico - acessório a ser instalado em equipamento do Centro de Microscopia (CM) da UFMG. 
Felizmente os pesquisadores da liderança do CM têm conseguido conquistar recursos de várias fontes e a 
Câmara CCD será em breve adquirida com outro financiamento. Entretanto, o equipamento "Microscópio de 
Varredura por Sonda (MVS) com Nanoindentação", que foi anteriormente (em 2009) adquirido com 
financiamento da Petrobras, está necessitando com urgência de acessórios para complementar modos 
operacionais e atualizar os níveis de qualidade de medida.  Portanto, neste pedido mantemos o valor de 
investimento no CM em R$ 360.000, mas solicitamos alteração no tipo de acessório de microscópio a ser 
adquirido, passando de acessório para microscópio eletrônico para acessórios para microscópio de varredura 
por sonda. 
O MVS é um equipamento que opera em vários modos, como o de força atômica (AFM) e de força elétrica 
(EFM). Além destes modos, o equipamento foi adquirido em 2009 com o opcional de nanoindentação, que 
permite determinar módulo elástico e dureza com resolução nanométrica. O equipamento tem sido utilizado em 
seu pleno potencial e permitiu a obtenção dos principais dados que adicionaram novidade científica aos 
trabalhos publicados pelo grupo nos últimos anos. As técnicas e instrumentação associadas ao MVS têm 
evoluído rapidamente e para que o equipamento, que temos à disposição há 6 anos, não fique obsoleto, é 
necessário realizar um up to date de vários itens: acréscimo de modo de mapeamento viscoelástico; acessório 
para mapeamento da condutividade térmica; sistema de medida mecânica, que permite as medidas de forças 
integradas com as  respectivas imagens; célula ambiental fechada; célula composta de câmara de amostra 
selada com portas de entrada / saída para o gás de purga; sistema de alta voltagem (modo AC) que permite 
uma sensibilidade muito alta para medições de propriedades elétricas; acessório para  aquecimento de 
amostras, possibilitando imagens e medidas do material em altas temperaturas; entre outros. Está em anexo a 
este pedido proformas atualizadas dos acessórios ao equipamento da Asylum (EUA) utilizado pela equipe. O 
conjunto de acessórios listados ultrapassa - com a cotação atual do dólar - o valor de R$ 360.000,00 da rubrica. 
Entretanto, caso o pedido de remanejamento seja aprovado, o grupo da UFMG pretende empreender uma 
negociação intensa com a empresa Asylum a fim de adquirir o maior número possível de novos modos e 
acessórios dentro do recurso disponível.

2 - Material de Consumo

Item 1 (nacional) - Material de Consumo Geral em laboratório: Valor alterado de R$ 40.000,00 para 55.000,00 e 
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solicitado mais R$ 10.000,00 de aplicação financeira. Portanto, o valor deste item (recursos do projeto + 
aplicação financeira) totaliza em R$ 65.000,00.

Item 3 (nacional) - Material de Consumo específico às necessidades da pesquisa: Valor alterado de R$ 
35.000,00 para R$ 47.792,80 e solicitado mais R$ 2.207,20 de aplicação financeira. Portanto, o valor deste item 
(recursos do projeto + aplicação financeira) totaliza em R$ 50.000,00.

Item 1 (importado) - Material de Consumo Geral em laboratório: Valor alterado de R$ 40.000,00 para R$ 
50.000,00.

Item 2 (importado) - Material de Consumo na pesquisa: Material elétrico, eletrônico: Valor alterado de R$ 
25.000,00 para R$ 15.000,00.

Item 3 (importado) - Material de consumo específico para medidas de caracterização: Valor alterado de R$ 
30.000,00 para R$ 50.000,00.

Item 4 (importado) - Peças de reposição e acessórios para equipamentos de espectroscopia: Valor alterado de 
R$ 59.000,00 para R$ 39.000,00.

Justificativa geral para alteração dos valores dos itens de consumo: A equipe tem trabalhado nas frentes de 
síntese de nanotubos de carbono, tratamento ácido dos nanotubos, síntese de cimento nanoestruturado, 
elaboração de nanocompósitos poliméricos e as demais de maneira bastante abrangente envolvendo os 
profissionais contratados e vários estudantes. Com o início do projeto de implantação do Centro de Tecnologia 
de Nanotubos (CTNanotubos) - SAP 4600450200, Sigitec 2012/00373-9, em outubro 2014, foram contratados 
mais 5 profissionais em regime CLT para as frentes de P&D. Com todas as atividades em andamento a 
demanda por material de consumo tem sido bastante significativa e estamos consumindo os valores das 
rubricas fundamentais mais rapidamente que o previsto. 
A fim de transferir recursos para material de consumo nacional avaliamos que a rubrica "Serviços de terceiros 
pessoa jurídica" no item "Serviços referentes à gestão de resíduos" não foi ainda utilizada e não há perspectiva 
de necessidade deste item em curto prazo. A gestão de resíduos tem sido realizada como contrapartida pela 
UFMG. O espaço no BHTec que está sendo ocupado pelos laboratórios reformados foi considerado como um 
Anexo ao Departamento de Química da UFMG e o serviço de recolhimento e tratamento de resíduos está 
sendo realizado no escopo do que é contratado pelo Depto de Química. Portanto, é possível, sem nenhum 
prejuízo para a qualidade das atividades do projeto, transferir o valor da rubrica de pessoa jurídica relativa a 
resíduos para material de consumo nacional e alterar os itens de consumo, sem prejuízo para o projeto. Além 
disso, para que os valores dos itens de consumo sejam suficientes até o término da vigência do projeto, 
estamos solicitando também a utilização de parte do saldo de aplicação financeira para complementação dos 
itens 1 e 2 de material de consumo nacional. 
Foi realizada também uma alteração de valores entre os itens de material de consumo importado devido a já 
termos despendido mais em duas delas. O valor total desta rubrica foi mantido constante, visto que o 
remanejamento foi apenas entre os itens previstos inicialmente e conforme detalhado nos valores acima.

3 - Mensalidade de Bolsas

Item 1 - Viviany Geraldo (Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IC): quantidade de meses 
alterada de 24 para 9. Valor total alterado de R$ 83.232,00 para R$ 31.212,00.

Item 2 - Guaracy Silva Júnior (Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IC): quantidade de meses 
alterada de 24 para 10. Valor total alterado de R$ 83.232,00 para R$ 34.680,00.
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Item 3 - Membro da Equipe não definido 15 (Treinamento no Exterior - SPE) alterado para (Desenvolvimento 
Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IB): alterado a modalidade da bolsa Treinamento no Exterior - SPE para 
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IB. Desta forma, houve alteração no valor total de R$ 
52.416,00 (12 parcelas de R$ 4.368,00) para R$ 50.112,00 (12 parcelas de R$ 4.176,00).

Item 8 - Cristian Camilo Viafara Arango (Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IC): Incluído 5 
meses no valor total de R$ 17.340,00.

Item 9 - Membro da Equipe não definido 38 (Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IC): Incluído 
4 meses no valor total de R$ 13.872,00.

Item 10 - Thiago Henrique Rodrigues da Cunha (Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IC): 
Incluído 6 meses no valor total de R$ 20.808,00.

Item 11 - Wellington Marcos da Silva (Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IC): Incluído 14 
meses no valor total de R$ 48.552,00.

Justificativas: As alterações nesta oportunidade dizem respeito à especificação dos profissionais da equipe 
recebendo a bolsa. No caso dos bolsistas não existem alterações no valor global das bolsas, exceto para o 
caso do bolsista SPE. A alteração de bolsa SPE para bolsa DTI-IB é que gera a diferença total de - R$ 2.304,00 
neste item.

Os itens que aparecem na "Tabela demonstrativa de alterações propostas" relativos a "Mensalidade de bolsas" 
envolvem alterações realizadas devido à especificação do nome dos bolsistas em cada item. Os itens 1 e 2 
foram alterados porque os bolsistas inicialmente contratados não permaneceram o período integral da 
concessão prevista. Nestes casos específicos os bolsistas permaneceram no projeto por 9 meses (Viviany 
Geraldo) e 10 meses (Guaracy Junior).
Para continuar utilizando estas bolsas com a indicação de novos profissionais introduzimos os itens 8, 9, 10 e 
11. 
O tempo de bolsa nos itens incluídos:  10 (Thiago Cunha), 11 (Wellington Marcos), 8 (Cristian Camilo) e 9 
(Membro não definido 38) é exatamente complementar ao que não foi usado pelos profissionais que deixaram o 
projeto já mencionados acima.  Portanto, não há alteração no valor aprovado originalmente para esta 
modalidade de bolsa. Esta foi a maneira que encontramos para poder introduzir no Sigitec as alterações de 
bolsistas devido à mudança do profissional durante o projeto e permitir assim a prestação de contas futura.
Resumindo não está havendo alteração de recursos investidos nas bolsas dos itens 1, 2 que estão sendo 
continuadas com os itens 8, 9, 10 e 11 mas agora com novos bolsistas.
O item 11 (Wellington) não ultrapassa a quantidade de meses do projeto, tendo em vista que esta solicitação 
está em tramitação desde janeiro/15 e que ele substitui um bolsista já aprovado desde o início do projeto. 
Portanto, não há alteração no item aprovado inicialmente (Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - 
DTI - DTI-IC), apenas no nome do bolsista indicado para este cargo. Favor verificar que esta solicitação já está 
em tramitação junto à Petrobras desde janeiro de 2015 e foi analisada anteriormente pela Sra. Vilmara. 
Qualquer dúvida ou problema em relação as datas e quantidades de meses, favor contatá-la ou verificar as 
solicitações anteriores que aparecem no SIGITEC. Como iniciamos como uma solicitação de aditivo de escopo, 
e por solicitação da equipe da Petrobras alteramos para uma solicitação de reformulação financeira, perdemos 
a solicitação inserida anteriormente. No entanto, ela continua gravada no sistema, podendo ser consultada.

Quanto à bolsa SPE: Chegou-se à conclusão que não será possível utilizar a bolsa SPE aprovada no projeto 
por envolver compra de dólar para que pesquisador brasileiro possa trabalhar no exterior. O valor foi aprovado 
em reais e a cotação do dólar atual não permite que pesquisador possa se manter utilizando este limite. Vale 
lembrar que quando o CNPq envia pesquisador ao exterior, além da bolsa, o mesmo concede auxílio estadia e 
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seguro saúde. Por outro lado, a equipe da UFMG tem demanda de outros profissionais com doutorado ou com 
experiência de interesse da pesquisa para incorporação à equipe. Portanto, estamos solicitando transformação 
da bolsa SPE em bolsa DTI-IB

4 - Passagens

Item 3 - Passagens Internacionais: excluído o total de R$ 21.000,00 para inclusão dos itens 7 e 8.

Item 7 - Passagem internacional para participação no encontro da ISO/: Inclusão do item no valor de R$ 
6.000,00 com parte do saldo do item 3.

Item 8 - Passagem internacionais: Inclusão do item no valor de R$ 15.000,00 com parte do saldo do item 3.

Justificativas: Passagem internacional para apoio à participação de membro da equipe em encontro 
internacional na área de regulação em nanotecnologia: 6.000,00.	
O Prof. Ary Correa tem estado presente nestes eventos semestrais representando o CTNanotubos, a UFMG e a 
equipe brasileira da ABNT que participa da ISO. Esta representação na ISO de Nanotecnologia é fundamental 
para acompanhar as discussões sobre insumos, produtos e processos no campo da nanotecnologia que são 
objeto desta pesquisa. O Prof. Ary tem atuado, com outros pesquisadores brasileiros e americanos, para propor 
e avaliar tópicos de trabalho no grupo de nanoecotoxicologia.
A aplicação dos resultados oriundos dos esforços internacionais no campo da nanoregulação pode ser 
considerada uma etapa essencial para que os processos e produtos desenvolvidos no projeto possam atingir o 
mercado no futuro. Os valores de passagens internacionais estão ultrapassando o valor previsto originalmente 
no projeto devido a alta do dólar. O recurso para financiar esta passagem será oriundo da rubrica de passagens 
para pesquisadores estrangeiros visitarem o Brasil que ainda não foi aplicado. Esta passagem será utilizada 
quando o aditivo for aprovado e assinado, ou no segundo semestre de 2015 ou no primeiro de 2016.
O valor definido neste remanejamento no item passagem internacional para pesquisadores estrangeiros virem 
ao Brasil foi reduzido para R$ 15.000,00 devido ao investimento na viagem do Prof. Ary Correa. Dentro deste 
valor estamos adicionando um tipo novo de pesquisador: pesquisadores jovens doutores estrangeiros que 
vierem trabalhar no projeto como bolsistas ou para visitas técnicas serão apoiados com passagem do projeto. 
Temos discutido a vinda de jovens pesquisadores estrangeiros com formação específica de interesse do projeto.

5 - Pessoal Não Vinculado

Item 1 - Douglas Rodrigues Miquita: quantidade de meses alterada de 36 para 15 meses. Valor total alterado de 
R$ 491.673,60 (36 meses de R$ 13.657,60) para R$ 204.864,00 (15 meses de R$ 13.657,60). Destes 15 
meses, estamos solicitando a complementação em 6 meses no valor de R$ 1.365,76 com rendimentos para 
cobrir o primeiro dissidio que ocorreu durante a vigência do projeto.

Item 2 - Luciana Moreira Seara: quantidade de meses alterada de 36 para 15 meses. Valor total alterado de R$ 
421.977,60 (36 meses de R$ 11.721,60) para R$ 175.824,00 (15 meses de R$ 11.721,60). Destes 15 meses, 
estamos solicitando a complementação em 6 meses no valor de R$ 1.182,72 com rendimentos para cobrir o 
primeiro dissidio que ocorreu durante a vigência do projeto.

Item 3 - Jefferson Leite Dias: quantidade de meses alterada de 36 para 9 meses. Valor total alterado de R$ 
79.833,60 (36 meses de R$ 2.217,60) para R$ 19.958,40 (9 meses de R$ 2.217,60).

Item 4 - Vinícius Gomide de Castro: quantidade de meses alterada de 24 para 10 meses. Valor total alterado de 
R$ 281.529,60 (24 meses de R$ 11.730,40) para R$ 117.304,00 (10 meses de R$ 11.730,40).



PETROBRAS

SIGITEC - Gestão de Investimentos em Tecnologia

Solicitação de Aditivo de Escopo 02/12/2015 09:36

Página 8 de 41

Item 5 - Sérgio de Oliveira: sem alterações nesta reformulação.

Item 6 - Felipe da Silva Medeiros: quantidade de meses alterada de 24 para 10 meses. Valor total alterado de R
$ 87.267,84 (24 meses de R$ 3.636,16) para R$ 36.361,60 (10 meses de R$ 3.636,16).

Item 7 - Felipe Luiz Queiroz Ferreira: quantidade de meses alterada de 24 para 9 meses. Valor total alterado de 
R$ 281.529,60 (24 meses de R$ 11.730,40) para R$ 105.573,60 (9 meses de R$ 11.730,40).

Item 8 - Membro da Equipe não definido 34:  quantidade de meses alterada de 14 para 0 meses. Valor total 
alterado de R$ 164.225,60 (24 meses de R$ 11.730,40) para zero (item excluído).

Item 9 - Douglas Rodrigues Miquita: item incluído com saldo do demais itens alterados ou excluídos, quantidade 
de meses incluídos 20, valor total R$ 300.467,20 (20 meses de R$ 15.023,36/mês)

Item 10 - Luciana Moreira Seara: item incluído com saldo do demais itens alterados ou excluídos, quantidade de 
meses incluídos 20, valor total R$ 258.086,40 (20 meses de R$ 12.904,32 /mês).

Item 11 - Jefferson Leite: item incluído com saldo do demais itens alterados ou excluídos, quantidade de meses 
incluídos 3, valor total R$ 7.920,00 (3 meses de R$ 2.640,00/mês).

Item 12 - Vinícius Gomide de Castro: item incluído com saldo do demais itens alterados ou excluídos, 
quantidade de meses incluídos 14, valor total R$ 180.660,48 (14 meses de R$ 12.904,32 /mês).

Item 13 - Felipe da Silva Medeiros: item incluído com saldo do demais itens alterados ou excluídos, quantidade 
de meses incluídos 14, valor total R$ 54.208,00 (14 meses de R$ 3.872,00/mês). 

Item 14 - Felipe Luiz Queiroz Ferreira: item incluído com saldo do demais itens alterados ou excluídos, 
quantidade de meses incluídos 14, valor total R$ 180.660,48 (14 meses de R$ 12.904,32/mês).

Item 15 - Felipe Marques da Silva: item incluído com rendimentos, 12 meses de R$ 2.640,00 - valor total R$ 
31.680,00.

Item 16 - Thiago Henrique Rodrigues da Cunha: item incluído com saldo do demais itens alterados ou 
excluídos, quantidade de meses incluídos 14, valor total R$ 180.660,48 (14 meses de R$ 12.904,32/mês).

Justificativas: O ajuste no valor das horas de pessoal não vinculado que estamos incluindo nesta solicitação 
desde janeiro/2015 deve-se ao fato da aplicação obrigatória do dissídio estipulado pelo sindicato anualmente. 
Em relação aos funcionários Luciana Seara e Douglas Miquita:  como eles estavam previstos por um período de 
36 meses no projeto original, eles vão sofrer até 3 reajustes salariais (no proposto estes funcionários ficarão 
contratados 35 meses). Estamos solicitando para Luciana e Douglas a complementação (referente ao dissídio) 
dos salários dos meses anteriores ao aditivo com valor de rendimentos de aplicação financeira, conforme 
orientação da Sra. Vilmara Branchini, funcionária da Petrobras, por telefone. Nenhuma solicitação incluída 
nesta reformulação ultrapassa a vigência do projeto, ocorre que estamos desde janeiro de 2015 tentando incluir 
estes ajustes no sistema SIGITEC, como pode ser verificado no próprio histórico dos pedidos de reformulação 
financeira. Anteriormente, a solicitação foi incluída com aditivo de escopo, pois estávamos solicitando o 
acréscimo de valor. Por recomendação da própria equipe técnica da Petrobras, estamos abrindo mão da 
solicitação do aditivo de valor neste momento, uma vez que a solicitação de reformulação financeira é mais 
rápida e possibilitará darmos continuidade a execução do projeto aprovado inicialmente.
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O contrato de funcionários em regime CLT permite que a equipe trabalhe de maneira eficiente e motivada. 
Quando da contratação dos funcionários no segundo semestre de 2013 não avaliamos os impactos do dissídio 
sobre os valores totais disponíveis para o pagamento de cada funcionário. Portanto, precisamos alterar os 
salários, cujos limites estão abaixo da Tabela vigente na Petrobras, a fim de garantir os recursos aos 
pagamentos devidos. Vale ressaltar que alguns funcionários em regime CLT não foram contratados no primeiro 
mês de projeto, outros deixaram o projeto após alguns meses por razões diversas (aprovação em concurso, 
transferência para outro projeto, etc), assim recursos ficaram sem aplicação em alguns itens. Portanto, estamos 
propondo nesta oportunidade uma revisão completa da rubrica de modo a manter praticamente o mesmo valor 
solicitado para ela originalmente e usar rendimentos para complementar o valor necessário.
As alterações no item 1 - Douglas, item 2 - Luciana, item 9 - Douglas, item 10 - Luciana, item 12 - Vinicius, item 
13 - Felipe, item 14 - Felipe Luiz e item 16 - Thiago não estão ultrapassando a vigência do projeto, favor 
verificar que esta solicitação já está em tramitação junto à Petrobras desde janeiro de 2015 e foi analisada 
anteriormente pela Sra. Vilmara. Qualquer dúvida ou problema em relação as datas e quantidades de meses, 
favor contatá-la ou verificar as solicitações anteriores que aparecem no SIGITEC. Como iniciamos como uma 
solicitação de aditivo de escopo, e por solicitação da equipe da Petrobras alteramos para uma solicitação de 
reformulação financeira, perdemos a solicitação inserida anteriormente. No entanto, ela continua gravada no 
sistema, podendo ser consultada.

Situação Atual do Projeto A situação atual do projeto encontra-se no relatório anexo aos documentos.

Dados do Processo Proposto

Projeto - Identificação

Título em Português

Nanomateriais de Carbono Incorporados em Produtos para a Indústria do Petróleo, Gás e Energia: Compósitos Poliméricos e Cimento para 
Poço

Palavras-chave

Cimento Nanoestruturado
Compósitos Poliméricos
Enrijecedor de curvatura
Epóxi
Nanomateriais de Carbono
Poliuretano

Tipo(s) de Despesa

Principal Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Vinculação do Projeto 

• Programa Tecnológico
 • PROGRAMA TECNOLÓGICO DE ÁGUAS PROFUNDAS
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Projeto - Instituições/Empresas

Instituições de Pesquisa/Empresas

Proponente Convenente
Executora

Nome Nº Ato Credenciamento

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS/UFMG

FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA/FUNDEP

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/
RAMAN/UFMG

0328/2014

Linhas de Pesquisas das Executoras

Instituição Linha de Pesquisas

LABORATÓRIO DE ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/UFMG Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) em Nanotecnologia

Síntese de Nanotubos de Carbono

Tratamento Ácido de Nanotubos de Carbono - Aumento de Escala

Caracterização de Nanomateriais de Carbono

Suspensões de Nanomateriais de Carbono em Fluidos de Acrilamida

Desenvolvimento de Cimento Nanoestruturado

Compósitos de Poliuretano com Nanotubos de Carbono

Compósitos de Epóxi com Nanomateriais de Carbono

Projeto - Descrição

Objetivos

Objetivo geral: Este projeto visa o desenvolvimento de formulações e produtos aditivados com nanomateriais de carbono tais como 
nanotubos e grafenos. Objetivos específicos: I) Produzir nanotubos de carbono e grafenos com pureza, razão de aspecto e funcionalização 
controladas. II) Desenvolver o scale up da produção de nanotubos de carbono como sintetizados e funcionalizados. III) Elaborar 
nanocompósitos poliméricos principalmente do tipo epóxi e poliuretano com nanomateriais de carbono, visando adesivos e enrijecedor de 
curvatura. IV) Desenvolver um cimento para completação de poços de petróleo fabricado com nanotubos de carbono a partir do clínquer. V) 
Realizar ampla caracterização desses materiais nanoestruturados do ponto de vista de propriedades térmicas e mecânicas e sua 
dependência com a estrutura de fases e interfaces. VI) Desenvolver o scale up da produção dos nanocompósitos poliméricos. VII) Realizar 
estudos conceituais sobre material com nanotubo de carbono para umbilical elétrico. É igualmente objetivo deste projeto contribuir para o 
pleno funcionamento do Centro de Microscopia da UFMG, que possibilita a obtenção de imagens por microscopias eletrônicas e de varredura 
por sonda.
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Justificativa
Justificativa Geral: A habilidade de fabricar estruturas com controle na escala nanométrica possibilita a preparação de materiais com 
propriedades singulares como nanotubos de carbono, grafeno ou grafite esfoliado, nanopartículas de óxidos metálicos, nanofios metálicos, 
entre outros. Os novos fenômenos observados são intrínsecos ou tornam-se dominantes em nanoescala. Estes fenômenos incluem, entre 
outros, a predominância de efeitos de interface, uma vez que a razão área superficial / volume é extremamente elevada. Para evitar que haja 
comprometimento na competitividade da indústria nacional que depende de materiais avançados, é necessário investir nas ações que 
contribuam para os desenvolvimentos específicos da nanotecnologia na geração de produtos e processos. Entre os produtos que têm sofrido 
grande impacto do desenvolvimento de nanomateriais estão os nanocompósitos. Nanocompósitos são materiais compostos por pelo menos 
um componente nanoestruturado disperso em uma matriz que pode ser polimérica, cerâmica ou metálica. A produção de materiais 
compósitos de alto desempenho é uma necessidade crescente em diversos setores industriais e tem como foco obter ganhos em 
propriedades e redução de massa e custo, em relação às tecnologias atuais. Dentro desse contexto, os nanocompósitos apresentam-se 
como um caso de reconhecido interesse em materiais não convencionais para aplicações em vários setores tais como, o petrolífero, 
aeroespacial, automobilístico, desportivo, dentre outros. Os nanotubos de carbono são materiais centrais no campo das nanotecnologias, 
insumos em várias aplicações, apresentando um potencial capaz de impactar setores tecnológicos diversos com incrementos de 
propriedades e com mudanças descontínuas. Até muito recentemente, os nanotubos de carbono estavam disponíveis apenas em 
quantidades muito limitadas e a preços elevados. Atualmente, porém, é possível obter grandes quantidades deste produto. Em 2012, a 
previsão é de que o mercado esteja produzindo até milhares de toneladas. Como conseqüência, houve uma queda dos custos unitários, e 
espera-se que eles caiam ainda mais dentro dos próximos 5 anos. Essas mudanças permitem às mais diversas indústrias a exploração de 
novos mercados, por meio do desenvolvimento de produtos combinados com nanotubos de carbono. Além dos nanotubos de carbono, o 
grafite esfoliado (até o grafeno) também permite produzir incrementos significativos em propriedades termomecânicas em paralelo a 
propriedades elétricas. Neste projeto apresentaremos proposta de pesquisa e desenvolvimento de materiais estruturais com nanotubos de 
carbono e grafite esfoliado. A Universidade Federal de Minas Gerais é extremamente ativa no campo da pesquisa e desenvolvimento das 
nanotecnologias em geral e de nanomateriais de carbono em particular. As equipes da UFMG têm participado de programas como os 
Institutos do Milênio (MCT), Redes cooperativas (CNPq) e, para dar um exemplo específico, a UFMG é a sede do Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia de Nanomateriais de Carbono (INCT). Em nanotecnologia, ou seja, em todas as atividades de pesquisa e 
desenvolvimento que envolvem nanomateriais e nanodispositivos, um campo de estudo essencial é a obtenção de imagens de alta 
resolução. Esta caracterização é científica e tecnicamente bastante sofisticada e exige profissionais de alto nível. O Centro de Microscopia 
(CM) da UFMG, cujas instalações físicas foram inauguradas em setembro de 2006 no Campus da UFMG, tem por missão proporcionar 
infraestrutura multiusuário em técnicas de microscopia para viabilizar, aprimorar e promover pesquisas científicas e tecnológicas na UFMG 
que atendam os projetos institucionais das mais diversas áreas. Além disso, essa infraestrutura é aberta a outras Instituições de Ensino e/ou 
Pesquisa por meio de submissão de propostas de pesquisa que são analisadas por membros da Coordenação Técnico-Científica (CTC) do 
CM-UFMG. Este projeto tem como um de seus objetivos apoiar o Centro de Microscopia da UFMG através de pessoal, equipamento e 
consumo, pois a obtenção de imagens é um necessidade central da pesquisa realizada. A infraestrutura do CM da UFMG engloba s 
equipamentos listados abaixo: 1)Microscópio Eletrônico de Transmissão (TEM): Tecnai G2-20 SuperTwin - FEI - 2006: 200kV (variável até 
100kV), EDS (espectrômetro de energia dispersiva de raio-x). 2)Microscópio Eletrônico de Transmissão: Tecnai G2 Spirit Biotwin - FEI - 
2006: 120kV (contínuo em passos de 10V, de 20V a 120kV). 3)Microscópio Eletrônico de Varredura com canhão de emissão por efeito de 
campo (FEG) Quanta 200 FEG - (alto/baixo vácuo e ambiental) - FEI - 2006:. 4)Metalizadora - Bal-Tec. Equipamento de corrosão por feixe de 
íons (ion-mill) - Bal-Tec. Crio-ultramicrótomo e Ultramicrótomo - Leica. Equipamento para polimento em cunha (dimpler) - South-Bay. 
5)Microscópio de feixe iônico (FIB). 6)Microscópio de Varredura por Sonda (AFM com Nanoidentação): Asylum MF3-3D A equipe proponente 
trabalhou desde 2008 em projeto financiado pela Rede de Nanotecnologia da Petrobras, tendo obtido um conjunto de resultados de alta 
qualidade que foram descritos nos relatórios produzidos. O projeto de 2008 permitiu um investimento significativo no Centro de Microscopia 
da UFMG, pois além da aquisição do AFM, recursos de consumo e para pessoal foram aplicados. No ano de 2010, por exemplo, foram 
mantidos três funcionários e um pesquisador visitante atuando no CM. A manutenção do apoio da Petrobras às atividades do CM-UFMG (na 
forma de recursos para pagamento de pessoal, um acessório de equipamento e insumos) é bastante justificável dentro do contexto de 
suporte às atividades específicas de interesse da pesquisa direcionada aos nanocompósitos poliméricos, assim como de apoio a atividades 
de pesquisa em nanotecnologia que abrangem outras campos de interesse nacional como a área ambiental e de energia. JUSTIFICATIVA 
PARA INVESTIMENTOS EM ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO FORA DO CAMPUS DA UFMG: NESTE PROJETO ESTÃO SENDO 
SOLICITADOS RECURSOS PARA ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA TRÊS ATIVIDADES TÉCNICAS: TRATAMENTO ÁCIDO DE 
NANOTUBOS DE CARBONO (33 m2), PRODUÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS POLIMÉRICOS (32 m2) E DE CIMENTO 
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NANOESTRUTURADO (28 M2). A CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS PRODUZIDOS SERÁ REALIZADA EM UM LABORATÓRIO PARA 
EQUIPAMENTOS COMPARTILHADO PELOS GRUPOS (28 m2). PORTANTO, O TOTAL DE ÁREA DE LABORATÓRIO A SER 
REFORMADA É DE 130 m2. ALÉM DESSA UMA ÁREA DE 70 m2 SERÁ UTILIZADA COMO SALAS PARA RECEBER OS 
PESQUISADORES, REALIZAR ESTUDOS E REUNIÕES. O TOTAL DE 200m2 DE ESPAÇO FÍSICO SERÁ OCUPADO NO PARQUE 
TECNOLÓGICO DO BHTEC. TRATA-SE DE UM ANTIGO PRÉDIO DO PARQUE QUE DEVERÁ SER ADAPTADO. A SEGUIR 
APRESENTAMOS AS JUSTIFICATIVAS PARA AS NECESSIDADES DE ADAPTAÇÃO DE LABORATÓRIOS. Justificativa para adaptação 
de espaço físico para aumento de escala de produção de nanocompósitos poliméricos: O grupo da UFMG tem realizado pesquisa em 
colaboração com o Cenpes-Petrobras desde início de 2008. Resultados promissores em escala de laboratório foram produzidos com respeito 
a materiais baseados em epóxi e poliuretano. A partir de junho de 2011 o grupo tem trabalhado em colaboração com a empresa Plastiprene, 
em contato direto com o Sr. Daniel Freller. Duas rodadas de preparação de nanocompósitos de PU e nanotubos de carbono foram realizadas 
na empresa. Ficou evidenciado que para uma dispersão efetiva dos nanotubos no polímero é necessário uma mistura prévia em condições 
de alto cisalhamento usando, por exemplo, misturador de rolos especial com espaçamento micrométrico dos rolos disponível no laboratório 
da UFMG. Este trabalho em parceria exigiu o aumento de escala de gramas para 100 gramas na preparação de concentrados de nanotubos 
em pré-polímero de PU, o que foi feito dentro do laboratório da UFMG com grande dificuldade considerando as enormes limitações de 
espaço e infraestrutura. Os concentrados foram levados para a posterior realização de diluição e cura na Plastiprene. O aumento de escala 
precisa ser efetivado para atingir o mais rápido possível o nível do Kg a fim de viabilizar os diferentes testes na empresa parceira e o estudo 
de viabilidade técnica e comercial dos produtos. O estágio atual da pesquisa envolve a transferência de tecnologia que necessita do trabalho 
em scale up e demonstração do sucesso em propriedades de grandes quantidades de produto. Quanto ao material epóxi/nanotubos de 
carbono, as colaborações internas na UFMG entre os grupos da Física e Química e da Engenharia Mecânica já estão exigindo aumento de 
escala de produção. Ensaios mecânicos com reparos de tubulação de dimensões em metros exigem a preparação de Kg de nanocompósito. 
Além disso, espera-se no próximo período de execução deste projeto iniciar parceria com empresa da área de produtos em epóxi para 
desenvolvimento acelerado. O Laboratório de Materiais Poliméricos da UFMG não comporta a execução da etapa de aumento de escala. Um 
espaço da ordem de 130m2 que será compartilhado com as atividades de tratamento ácido, de desenvolvimento de cimento nanoestruturado 
e de caracterização dos materiais deverá ser fora dos prédios do Campus UFMG, no espaço do BHTec, reformado e adaptado para receber 
a pesquisa (ver arquivo anexo). Faz-se necessário adaptar este espaço físico com bancadas, exaustão, sistemas elétrico, hidráulico e de 
gases que permitam atividades eficientes e seguras. Justificativa para adaptação de espaço físico para realização dos ensaios de 
caracterização do cimento nanoestruturado para poços de petróleo: O cimento é o material de construção mais usado no Brasil e 
conseqüentemente, melhorias em seu desempenho geram grandes impactos na indústria da construção civil. A produção de cimento no 
Brasil é de, aproximadamente, 65 milhões de toneladas/ano (Sindicato Nacional da Construção Civil, 2011). Pastas e derivados que possuem 
as nanoestruturas complexas do cimento e seus hidratos são excelentes candidatos para a manipulação e o controle de suas propriedades 
por meio da nanotecnologia. Quase todos os avanços nas propriedades mecânicas de matrizes de cimento conseguidos nas últimas décadas 
foram realizados através da redução da porosidade capilar e pela otimização dos empilhamentos granulares. No entanto, em termos de 
desempenho, chegou-se próximo de uma assíntota, o que sugere que a melhoria das propriedades mecânicas só pode vir de modificações 
nas escalas mais finas do material. Uma das maneiras de se obter este efeito é na modificação das forças de ligação entre as partículas 
(nanocristalitas do silicato de cálcio hidratado). O reforço da estrutura do C-S-H com fibras e armaduras de diâmetro nanométrico permitirá 
produzir matrizes de cimento mais resistentes e também mais dúcteis, impedindo a formação e propagação de fissuras. Desta forma a 
produção de um cimento fabricado com nanotubos de carbono é uma das maneiras de se reforçar a estrutura do C-S-H visto que estes 
atuarão como pontes de transferência das tensões de tração aumentando a resistência da matriz. Atualmente, pesquisa e desenvolvimento 
em nanotecnologia do cimento e de seus produtos é o foco da pesquisa atual e de grande importância para os fabricantes do mesmo. É 
importante ressaltar que em todos os estudos realizados até o momento em matrizes de cimento Portland contendo adições de nanotubos de 
carbono se restringem a produção desses nanocompósito por simples mistura, ou seja, os nanotubos são misturados fisicamente às matrizes 
de cimento Portland e em nenhum caso o cimento utilizado foi fabricado por deposição in-situ de nanotubos de carbono. Neste projeto 
propomos crescer nanotubos de carbono diretamente sobre o clinquer de cimento de modo a promover uma interação mais efetiva sobre as 
fases do cimento. Esta nova forma de produzir e introduzir os nanotubos em matrizes cimentícias reduz significativamente o custo de 
produção visto que o cimento funciona como elemento básico na geração dos nanotubos de carbono e ainda podendo ser esta a melhor 
solução para aumento de resistência mecânica de matrizes cimentícias. Desde 2010 a equipe da UFMG vem tendo contato com 
pesquisadores do Cenpes-Petrobras sobre o cimento nanoestruturado durante as discussões sobre o projeto do Centro de Tecnologia em 
Nanotubos de Carbono. Em dezembro de 2011, a pedido do Eng. Gabriel de Souto Mayor da Petrobras, os pesquisadores da UFMG 
encaminharam uma pré-proposta de pesquisa sobre cimento nanoestruturado para complementação de poços aos parceiros da Petrobras. 
Ensaios preliminares com este cimento foram realizados no CENPES em janeiro de 2012. Os resultados destes testes são bastante 
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promissores e indicam a necessidade de pesquisa sistemática para estabelecimento das vias de preparação deste cimento pelas empresas 
produtoras. Portanto, está sendo encaminhado nesta oportunidade o detalhamento da proposta desta linha de trabalho a ser executada num 
espaço físico adaptado para este fim. Para o trabalho nesta linha serão necessários investimentos na adaptação do espaço físico no BHTec, 
no custeio de pessoal e de material de consumo para execução das atividades. Justificativa para adaptação de espaço físico para aumento 
de escala de tratamento ácido de nanotubos de carbono: A alta razão de aspecto (comprimento/diâmetro) e o elevado número de interações 
de van der Waals entre os nanotubos de carbono provocam a formação de agregados. Com isso, o maior desafio para uma exploração 
eficiente das propriedades dos nanotubos é uma boa dispersão e interação desses com o sistema de trabalho, fator crítico na área de 
nanocompósitos poliméricos, por exemplo, que é tema de diversas pesquisas no grupo. O tratamento ácido de nanotubos de carbono, com 
consequente funcionalização, constitui uma importante alternativa para esse problema, através da inserção de grupos funcionais que 
apresentam uma melhor afinidade com outros materiais. O exemplo de funcionalização mais comum é do tipo carboxila (-COOH), que 
permite a dispersão dos nanotubos em água, melhora a interação com diferentes matrizes e atua como sítio de reação para outras 
funcionalizações. Métodos laboratoriais de funcionalização já foram relatados, inclusive pelo grupo [Pedido de Patente INPI 141000018524, 
2010], mas apenas em pequenas quantidades. Não há relato de métodos de modificação em escalas elevadas. Além disso, a simples 
aquisição de equipamentos maiores para métodos já discutidos em artigos científicos e patentes resultaria em equipamentos de grandes 
dimensões, custo elevado, dificuldades operacionais, gasto excessivo de solução ácida e consequente produção de grande quantidade de 
resíduo. Assim, o desenvolvimento e otimização da modificação de superfície de nanaotubos de carbono em escala aumentada é ponto 
estratégico para o avanço tecnológico na área. Nosso grupo já realiza a oxidação de nanotubos em pequenas quantidades (1g por batelada). 
Através do scale up desse processo, será possível fornecer material suficiente para as pesquisas do grupo no Departamento de Química (DQ-
UFMG) e futuramente para o CTNanotubos, seus parceiros e clientes. Portanto, além de garantir material para pesquisas do grupo, tal scale 
up é fundamental para fomentar o desenvolvimento tecnológico em nanotubos de carbono no país, um dos principais objetivos do 
CTNanotubos. As atividades e os resultados esperados para o trabalho de aumento de escala de tratamento ácido só serão possíveis se 
realizados num espaço ampliado no BHTec, pois no Depto de Química da UFMG não há condições mínimas de espaço e segurança para a 
implantação desta linha de pesquisa. O estado da arte sobre o tema se encontra em arquivo em anexo. Em outro arquivo anexo encontram-
se informações complementares sobre os Laboratórios a serem reformados e sobre a sala para alocação de pessoal e reuniões .

Resultados Esperados

1) Disponibilização de cargas nanométricas (nanotubos e grafeno) com qualidade química-estrutural e em escala adequadas para a 
produção dos materiais nanocompósitos poliméricos e cimento nanoestruturado. 2) Adaptação de espaço físico para aumento de escala de 
produção de nanocompósitos poliméricos. 3) Elaboração e testes de nanocompósitos de epóxi para avaliação de potencial como adesivo. 4) 
Produção de nanocompósitos de poliuretano em cooperação tecnológica com empresa fornecedora a fim de fabricar e testar um protótipo de 
enrijecedor de curvatura. 5) Desenvolvimento e caracterização de um cimento tipo G fabricado com nanotubos de carbono a partir do 
clínquer. 6) Estudo de material para umbilical elétrico. 7) Produção de relatórios, patentes e artigos sobre os produtos e processos 
desenvolvidos na pesquisa. 8) Contribuição ao pleno funcionamento do Centro de Microscopia da UFMG para análises de nanomateriais e 
nanocompósitos.

Benefícios do projeto/ aplicação na indústria

As tecnologias utilizadas atualmente no mercado para um setor de produtos de interesse da indústria de petróleo - por exemplo no caso dos 
enrijecedores de curvatura - envolvem materiais de poliuretano termorrígido e outros polímeros sem adição de cargas nanoestruturadas. A 
incorporação de masterbatches com nanotubos de carbono no processo produtivo de diferentes peças poliméricas possibilita a produção de 
materiais com maior desempenho e, assim, com um importante diferencial competitivo para a indústria. No Brasil ainda não há aplicação 
industrial de nanotubos de carbono, assim, a tecnologia desenvolvida pode fomentar e ocupar o mercado brasileiro de maneira pioneira no 
setor de polímeros. Em alguns países existe a incorporação de NTC em determinados tipos de polímeros, mas ainda não há masterbatch em 
PU termorrígido disponível, portanto esse produto também apresenta uma vantagem exclusiva internacionalmente. O uso de masterbatch, ao 
invés da utilização de NTC em pó nas indústrias de polímeros, representa uma maior segurança para o trabalhador, na medida em que o 
efeito de contaminação e suspensão de particulados é minimizado pelo fato do material já estar incorporado na matriz. Além disso, a 
introdução do masterbatch na cadeia produtiva dos polímeros não requer a compra de maquinário especializado, sendo que ela pode ser 
realizada com a metodologia usual de processamento de polímeros através de simples agitação mecânica. Estes aspectos permitem prever 
uma razão custo/benefício favorável à nova tecnologia.
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O produto objeto do projeto é patenteável?

Sim

Mecanismo de acompanhamento da execução

Reuniões periódicas: - A equipe realizará reuniões quinzenais para avaliação do andamento da execução das atividades propostas segundo 
cronograma de execução, estreitamento das relações de colaboração técnica e discussão da gestão financeira. Listas de discussão via 
internet serão utilizadas para debate de temas com grande freqüência. - Propõe-se a realização de duas reuniões ampliadas entre a equipe 
proponente, gestores da Rede de Nanotecnologia e consultores do projeto: 1a Reunião de avaliação ampliada - após 12 meses de execução 
do projeto - Para redirecionamento de metas e metodologias e estabelecimento de parcerias técnicas dentro dos objetivos da proposta. 
Organizada com apresentações de vários grupos e sessão de debates. Objetivo - integração do trabalho aos propósitos e experiências 
demandadas pelos gestores da Rede de Nanotecnologia. 2a Reunião de avaliação ampliada - após 24 meses - Para discussão do estágio de 
desenvolvimento das metas específicas e avaliação dos processos e produtos em fase final de investigação. Visita ao espaço de produção 
em escala aumentada. Relatórios: - Relatórios parciais de execução: Avaliação do funcionamento da dinâmica da equipe, das atividades 
realizadas e das limitações encontradas e propostas de redirecionamento se necessário. - Relatório final: Avaliação geral da execução do 
plano de trabalho e dos resultados obtidos e propostas de continuidade e ampliação dos objetivos. Avaliações - Dos gestores do projeto é 
esperada uma avaliação específica dos relatórios parciais com sugestões de atividades e estratégias complementares. - No contexto das 
reuniões ampliadas de avaliação será estabelecida uma sistemática de auto-avaliação dos grupos, atividades e discussão com os parceiros 
externos, visando o aprimoramento dos trabalhos.

Projeto - Etapas/Atividades

Etapas

Ordem Nome

1 Planejamento

2 Execução

3 Controle

4 Encerramento

Atividades

Etapas Atividades Mês de Início Mês Final Duração

1 Adaptação de espaço físico (linha "cimento") 1 6 6

1 Adaptação de espaço físico (linha "compósitos 
poliméricos")

1 12 12

1, 2 Pesquisa em parceria com pesquisador da Rice 
University

6 17 12

1, 2 Rota tecnológica/parcerias para P&D de material para 
cabo umbilical baseado em nanotubos de carbono

13 36 24
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Atividades

Etapas Atividades Mês de Início Mês Final Duração

2 Dispersão de nanotubos e grafeno em sistemas epóxi 
e poliuretano.

1 18 18

2 Pesquisa em parceria com pesquisador da Rice 
University

1 36 36

2 Produção de grafeno em escala laboratorial 1 24 24

2 Produção de nanotubos em escala laboratorial 1 16 16

2 Produção de nanotubos funcionalizados em escala de 
laboratório

1 24 24

2 Desenvolvimento de Processo Contínuo para 
nanotubos

7 30 24

2 Aumento de escala de tratamento ácido 13 30 18

2 Preparação de nanocompósitos de poliuretano 
termorrígido

13 36 24

2 Testes de aumento de escala 13 36 24

2, 3 Caracterização morfológica 3 30 28

2, 3 Ensaios de caraterização dos cimentos 
nanoestruturados

7 36 30

2, 3 Caracterização físico-química e mecânica dos materiais 13 30 18

2, 3 Preparação de nanocompósitos de epóxi adesivo 13 36 24

3 Correlação: nanoestrutura e Propriedades físico-
químicas e mecânicas

18 36 19

4 Elaboração e apresentação de relatório final 36 36 1

Detalhamento das Atividades

Atividades Detalhamento

Adaptação de espaço físico (linha 
"cimento")

Contratação e acompanhamento dos serviços de adaptação de espaço físico - (obra civil, sistemas 
elétrico, hidráulico, exaustão, etc) para realização dos ensaios de caracterização do cimento para 
completação de poços.

Adaptação de espaço físico (linha 
"compósitos poliméricos")

Contratação e acompanhamento dos serviços de adaptação de espaço físico - (obra civil, sistemas 
elétrico, hidráulico, exaustão, etc) para produção e caracterização de nanotubos de carbono tratados 
com ácido e preparo de compósitos poliméricos. Aquisição de equipamentos e material de consumo.

Pesquisa em parceria com 
pesquisador da Rice University

Realização de estágio de pesquisador da equipe brasileira na Rice University a fim de participar de 
atividades de crescimento de nanotubos de carbono alinhados.
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Detalhamento das Atividades

Atividades Detalhamento

Rota tecnológica/parcerias para 
P&D de material para cabo 
umbilical baseado em nanotubos 
de carbono

Estudos técnicos e estabelecimento de parcerias para construção de projeto de produção de umbilicais 
baseados em nanotubos de carbono no Brasil (durante estágio na Rice University).

Dispersão de nanotubos e 
grafeno em sistemas epóxi e 
poliuretano.

Desenvolvimento de metodologias de dispersão e homogenização de nanotubos e grafeno em sistemas 
poliméricos.

Pesquisa em parceria com 
pesquisador da Rice University

Realização de medidas de caracterização na UFMG de nanotubos e compósitos utilizados em umbilicais 
como suporte à pesquisa em colaboração com a Rice

Produção de grafeno em escala 
laboratorial

Desenvolvimento de esfoliação do grafite para obtenção de grafeno através da associação das técnicas 
de ultrasom e alto cisalhamento e tratamentos químicos.

Produção de nanotubos em 
escala laboratorial

Desenvolvimento de métodos para a produção de nanotubos com diâmetro entre 10 e 30 nm e 
comprimento na ordem de ~10 micrômetros

Produção de nanotubos 
funcionalizados em escala de 
laboratório

Produção e caracterização de nanotubos de carbono tratados com ácido em escala de laboratório.

Desenvolvimento de Processo 
Contínuo para nanotubos

Construção e testes de forno rotatório para produção contínua de nanotubos de carbono

Aumento de escala de tratamento 
ácido

Realização de tratamento ácido em escala aumentada com controle e otimização de parâmetros

Preparação de nanocompósitos 
de poliuretano termorrígido

Desenvolvimento dos poliuretanos aditivados com nanocargas em parceria com empresa e fabricação 
de protótipo de enrijecedor de curvatura

Testes de aumento de escala Produção e caracterização de nanocompósitos poliméricos em escala aumentada.

Caracterização morfológica Caracterização da morfologia, dispersão e distribuição das nanocargas e morfologia do nanocompósito e 
cimento nanoestruturado. Uso das técnicas: MEV, MET, AFM, nanoindentação.

Ensaios de caraterização dos 
cimentos nanoestruturados

Elaboração em escala laboratorial e caracterização de amostras de cimento tipo G fabricado com 
nanotubos de carbono a partir do clínquer. Para efeito de reprodutibilidade de resultados, os ensaios de 
caracterização serão também realizados no CENPES -Rio.

Caracterização físico-química e 
mecânica dos materiais

Caracterização físico-química dos materiais. Caracterizações mecânicas por ensaios em equipamento 
de tração, compressão, flexão e em DMA.

Preparação de nanocompósitos 
de epóxi adesivo

Aplicações dos sistemas epóxi nanomodificados como adesivos e avaliação de potencial do produto

Correlação: nanoestrutura e 
Propriedades físico-químicas e 
mecânicas

Estabelecimento de correlações entre a morfologia das nanoestruturas, as propriedades fisico-químicas 
e o comportamento termomecânico dos materiais estruturais e produtos.

Elaboração e apresentação de 
relatório final

Será elaborado um relatório técnico completo das atividades realizadas. Este relatório será apresentado 
e discutido com os parceiros técnicos visando estabelecer estratégias para propostas posteriores.
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Detalhamento das Atividades

Atividades Detalhamento

Projeto - Equipe Executora

Equipe Executora

Nome Função Titulação (nível) Instituição Executora Período (meses) Carga Horária 
Semanal

Glaura Goulart Silva Coordenador Doutor II  36 4

José Marcio Fonseca Calixto Pesquisador Doutor I LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

24 4

Luiz Orlando Ladeira Pesquisador Doutor I LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

24 2

Douglas Rodrigues Miquita Apoio Técnico Mestre I LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

35 40

Luciana Moreira Seara Apoio Técnico Pesquisador I LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

35 40

Jefferson Leite Dias Apoio Técnico Técnico Nível 
Médio I

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

12 40

Vinícius Gomide de Castro Apoio Técnico Pesquisador I LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

24 40

Felipe Luiz Queiroz Ferreira Apoio Técnico Pesquisador I LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

24 40

Sérgio de Oliveira Apoio Técnico Pesquisador I LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

10 40

Felipe da Silva Medeiros Apoio Técnico Técnico Nível 
Médio I

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

24 40

Viviany Geraldo Bolsista Recém-Doutor LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

9 40
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Equipe Executora

Nome Função Titulação (nível) Instituição Executora Período (meses) Carga Horária 
Semanal

Guaracy Silva Júnior Bolsista Profissional 
Sênior

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

10 40

Rafael Quintero Barbosa Bolsista Nível Médio / 
Graduação

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

24 20

Tiago Amarante de Barros 
Cardoso

Bolsista Nível Médio / 
Graduação

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

24 20

Membro de Equipe não 
Definido 15

Bolsista Recém-Mestre LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

12 40

Júnia Nunes de Paula Bolsista Mestre I LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

18 20

Raquel Cristina Fonseca 
Gonçalves

Bolsista Nível Médio / 
Graduação

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

18 20

Rodrigo Lassarote Lavall Pesquisador Doutor I LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

24 4

Ary Corrêa Junior Pesquisador Doutor I  36 1

Magnovaldo Carvalho Lopes Pesquisador Mestre I  24 20

Meiriane Cristina Faria 
Soares

Pesquisador Mestre I  10 2

Wellington Marcos da Silva Bolsista Recém-Doutor LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

14 20

Vinicius Caliman Pesquisador Doutor II  24 2

Elisa Carvalho Castro Apoio Técnico Nível Médio / 
Graduação

 12 12

Hallen Daniel Rezende 
Calado

Pesquisador Doutor I  36 2

André Santarosa Ferlauto Pesquisador Doutor I  36 2

Marcos Assunção Pimenta Pesquisador Doutor II  36 1
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Equipe Executora

Nome Função Titulação (nível) Instituição Executora Período (meses) Carga Horária 
Semanal

Rodrigo Gribel Lacerda Pesquisador Doutor I  36 1

Luiz Gustavo de Oliveira 
Lopes Cançado

Pesquisador Doutor I  36 1

Tarcizo da Cruz Costa de 
Souza

Apoio Técnico Mestre II  8 2

Thiago Henrique Rodrigues 
da Cunha

Bolsista Mestre I LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

6 40

Juliana Cardoso Neves Apoio Técnico Profissional Júnior  8 2

Guilherme Augusto da Costa 
Damião

Apoio Técnico Nível Médio / 
Graduação

 12 12

Membro de Equipe não 
Definido 34

Apoio Técnico Pesquisador I LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

14 40

Cristian Camilo Viafara 
Arango

Bolsista Recém-Doutor LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

5 40

Felipe Marques da Silva Apoio Técnico Técnico Nível 
Médio I

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

24 40

Thiago Henrique Rodrigues 
da Cunha

Apoio Técnico Pesquisador I LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

14 40

Membro de Equipe não 
Definido 38

Bolsista Recém-Doutor LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA 
RAMAN/RAMAN/UFMG

4 20

Ana Luiza Silvestre Assis Bolsista Nível Médio / 
Graduação

 19 20
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Coordenador

Nome Glaura Goulart Silva

E-mail glaurasilva@yahoo.com

CPF 49794264687

Nível Doutor II

Vínculo Principal UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/UFMG

Área(s) de Especialização Físico-Química; Outra Subárea Química

Orçamento - Parcela Planejada

Quantidade de Parcelas Planejadas - 4

Mês Valor da Parcela (R$) Percentual (%)

1 1.414.296,19 33,90%

10 1.118.275,85 26,81%

19 1.210.294,65 29,01%

28 428.745,98 10,28%

TOTAL 4.171.612,67 100,00%

Orçamento - Detalhamento

Despesas
Valor Total

(R$)
Percentual 

(%)

Despesas de Capital

Equipamento e Material Permanente 499.400,00 11,97%

Obras e Instalações 362.400,00 8,69%

Total 861.800,00 20,66%

Despesas Correntes

Diárias 63.300,00 1,52%

Material de Consumo 319.792,80 7,67%

Mensalidade de Bolsas 291.888,00 7,00%

Passagens 110.200,00 2,64%

Pessoal Não Vinculado 1.939.852,64 46,50%
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Orçamento - Detalhamento

Despesas
Valor Total

(R$)
Percentual 

(%)

Despesas Correntes

Pessoal Vinculado 126.720,00 3,04%

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 452.059,23 10,84%

Taxas de Inscrição 6.000,00 0,13%

Total 3.309.812,67 79,34%

TOTAL GERAL 4.171.612,67 100,00%
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Despesas de Capital

Relação dos Itens - Equipamento e Material Permanente - Nacional

Nº Descrição Justificativa Destinação Valor unitário Quant. Valor (R$)

1 Triturador/Homogeneizador/Dispersor/ tipo Turrax Misturador de alto cisalhamento para eficiente mistura de 
nanomateriais de carbono e polímeros.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

20.000,00 1 20.000,00

2 Agitador mecânico e conjunto de hastes diversas Agitador mecânico para mistura de nanomateriais e polímeros com 
alto cisalhamento e em quantidades da ordem do Kg.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

5.650,00 1 5.650,00

3 Estufas Secagem de nanotubos de carbono após tratamento ácido e 
secagem de materiais poliméricos.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

4.500,00 2 9.000,00

4 Lavadora ultrassônica Para tratamento de nanomateriais de cabono  que permita 
melhorar dispersão em nanocompósitos poliméricos e dispersar os 
nanotubos de carbono em solução ácida para funcionalização. 
Equipamento em dimensões que permita tratamento de litros de 
dispersão.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

10.000,00 2 20.000,00

5 Balança Pesagem de nanomateriais, materiais poliméricos e corpos de 
prova.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

5.000,00 2 10.000,00

6 Agitadores/aquecedores de bancada Mistura e aquecimento de dispersões e soluções para tratamento 
de nanomateriais, preparação de compósitos.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

2.750,00 3 8.250,00



PETROBRAS

SIGITEC - Gestão de Investimentos em Tecnologia

Solicitação de Aditivo de Escopo 02/12/2015 09:36

Página 23 de 41

7 Desumidificador de ambiente As misturas de nanomateriais e polímeros nos equipamentos 
turrax, agitador mecânico, moinho de rolos precisam ser realizadas 
em ambiente com atmosfera de umidade reduzida a fim de não 
desativar as funções reativas dos pré-polímeros.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

3.500,00 1 3.500,00

8 Bomba de vácuo Necessárias para os processos de secagem de nanomateriais de 
carbono e nanocompósitos e para a desaeração de misturas antes 
da cura.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

6.000,00 1 6.000,00

9 Capela de exaustão para gases / sistema de 
filtros para controle de particulados

Ambiente para manipulação de nanomateriais de carbono com 
segurança e manipulações de solventes e reagentes.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

22.000,00 1 22.000,00

12 Manta de aquecimento Equipamento necessário para montagem de sistema de refluxo 
para dispersões de nanomateriais de carbono.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

2.000,00 1 2.000,00

13 Mobiliário complementar Mesas  e armários  complementares ou especiais, armários 
reforçados para solventes, banquetas, cadeiras, e outros móveis.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

800,00 20 16.000,00

14 Softwares para computadores Aquisição de softwares de sistemas operacionais, antivírus, 
utilitários e programas de tratamento de dados.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

500,00 4 2.000,00

15 Computador e acessórios/projetor Controle de medidas de DMA, tratamento de dados. Controle de 
medidas de equipamentos de análise mecânica - testes 
convencionais. Tratamento de dados de preparações e 
caracterizações espectroscópicas e microscópicas. Projeção de 
resultados para discussões técnicas, reuniões com os parceiros e 
workshops.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

3.500,00 4 14.000,00
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16 Impressoras Impressão de resultados oriundos das técnicas de análise para 
discussão e cálculos.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

500,00 2 1.000,00

VALOR TOTAL 139.400,00

Relação dos Itens - Equipamento e Material Permanente - Importado

Nº Descrição Justificativa Destinação Valor unitário Quant. Valor (R$)

2 Sistemas e acessórios para microscópio de 
varredura por sonda.

Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

360.000,00 1 360.000,00

VALOR TOTAL 360.000,00

Justificativas - Equipamento e Material Permanente - Importado

Nº Justificativa

2 O MVS é um equipamento que opera em vários modos, como o de força atômica (AFM) e de força elétrica (EFM). Além destes modos, o equipamento foi adquirido em 2009 com o opcional de nanoindentação, que
permite determinar módulo elástico e dureza com resolução nanométrica. As técnicas e instrumentação associadas ao MVS têm evoluído rapidamente e para que o equipamento que temos à disposição há 6 anos
não fique obsoleto é necessário realizar um up to date de vários itens: acréscimo de modo de mapeamento viscoelástico; acessório para mapeamento da condutividade térmica; sistema de medida mecânica, que
permite as medidas de forças integradas com as respectivas imagens; célula ambiental fechada; entre outros detalhados na justificativa. Está em anexo a este pedido proformas atualizadas dos acessórios ao
equipamento da Asylum (EUA) disponível ao projeto e na justificativa explicamos o principio da negociação a ser realizada.
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Relação dos Itens - Obras e Instalações

Nº Descrição Justificativa Destinação Valor (R$)

1 Projeto de adaptação das instalações. Referente às atividades 
relacionadas com a produção de nanocompósitos poliméricos 
e tratamento ácido de nanotubos de carbono. Os laboratórios a 
serem adequados são Laboratório para aumento de escala de 
tratamento ácido e laboratório de Produção e caracterização 
de nanocompósitos poliméricos.

Custo dos projetos de Engenharia (elétrica, hidráulica, linhas de gases) para 
adaptação das instalações.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

10.000,00

2 Execução de adaptação de espaço físico para instalação de 
produção de nanocompósitos poliméricos e tratamento ácido 
de nanotubos de carbono em escala aumentada. Atividades 
gerais a serem executadas no espaço físico adaptado: 
pesquisa/desenvolvimento.

Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

156.200,00

3 Projeto de adaptação das instalações. Referente às atividades 
relacionadas com a produção de cimento nanoestruturado e 
caracterização  do cimento nanoestruturado e pastas  para 
poços de petroleo. O laboratório de equipamentos é 
compartilhado com as atividades relacionadas a 
nanocompósitos poliméricos

Custo dos projetos de Engenharia (elétrica, hidráulica, linhas de gases) para 
adaptação das instalações.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

10.000,00

4 Execução das obras de adaptação do espaço físico para 
instalação da produção de cimento nanoestruturado e 
caracterização  do cimento nanoestruturado e pastas  para 
poços de petróleo. O laboratório de caracterização é 
compartilhado com a equipe de nanocompósitos poliméricos.

Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

156.200,00



PETROBRAS

SIGITEC - Gestão de Investimentos em Tecnologia

Solicitação de Aditivo de Escopo 02/12/2015 09:36

Página 26 de 41

5 Serviços relativos a instalação elétrica, e instalação de mesas 
de trabalho, cadeiras, prateleiras para sala de pessoal e 
reunião.

Os 70 m2 onde serão alocados os pesquisadores e a sala de reunião precisam ter 
rede elétrica adaptada para receber computadores e impressora. Deve-se cobrir as 
despesas de serviços de alvenaria para mesas, cadeiras e armários visando receber 
a equipe do projeto.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

30.000,00

VALOR TOTAL 362.400,00

Justificativas - Obras e Instalações

Nº Justificativa

2 Neste custo estão inseridos instalações de divisórias, prateleiras, armários, bancadas, outros serviços de marcenaria. Instalação elétrica, hidráulica, instalação de linhas de gases especiais em padrão de laboratório.
Instalações elétricas e hidráulicas especiais para os equipamentos de produção e caracterização também estão incluídos.
A avaliação de custo para reforma completa com as instalações específicas mencionadas é de R$ 2.400/m2, segundo informações do Departamento de Obras da UFMG. Área total destes laboratórios é de 65 m2.
Ver layout preliminar em documento anexo.

4 Cobrir os custos de adaptação das instalações, o que inclui instalações de divisórias, bancadas, prateleiras, armários, outros serviços de marcenaria. Instalações elétricas, hidráulicas, instalações de linhas de gases
especiais,  conforme  padrões  requeridos  para  o  desenvolvimento  de  cimento  nanoestruturado  e  caracterização  de  todos  os  nanomateriais  deste  projeto.  A  avaliação  de  custo  para  reforma  completa  com  as
instalações específicas mencionadas é de R$ 2.400/m2, segundo informações do Departamento de Obras da UFMG. Área total destes laboratórios é de 65 m2. Ver layout preliminar em documento anexo.
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Despesas Correntes

Relação dos Itens - Diárias

Nº Descrição Justificativa Destinação Valor unitário Quant. Valor (R$)

1 Diárias Nacionais Visitas técnicas de interesse do projeto em laboratórios fora da 
UFMG e Reuniões na Petrobras  - CENPES. 78 diárias no RJ para 
reuniões no Cenpes. 30 diárias para visitas a laboratórios em São 
Paulo (USP ou UNICAMP) ou outras universidades e instituições 
de pesquisa do país (Exemplos: IPT, LNLS, UFRGS, UFPE e 
outras universidades federais).

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

250,00 108 27.000,00

2 Diárias Internacionais Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

600,00 48 28.800,00

3 Diárias Nacionais Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

250,00 30 7.500,00

VALOR TOTAL 63.300,00
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Justificativas - Diárias

Nº Justificativa

2 6  Visitas  técnicas  (24  diárias)  de  membros  do  grupo  ao  exterior  para  realização  de  treinamento  e  obtenção  de  dados  em  equipamentos  de  última  geração  para  a  caracterização  de  nanosistemas  e  suas
propriedades. Locais visitados serão universidades, centros de pesquisa e empresas nos EUA, Europa e Ásia. Exemplo: Rice University (EUA), Asylum Research (EUA), FEI (holanda), MIT (EUA),  Northwestern
Univ. e Purdue Univ (EUA), Rutgers State Univ. (EUA). 6 viagens (24 diárias) para eventos tipo congressos e feiras. Eventos, exemplos: Materials Research Society,  NT (Congresso Internacional de Nanotubos de
Carbono), Chem on Tubes, Feira Nanotech, American Inst. Aeronautics and Astronautics (AIAA), Intern. Conf. Composites and Nano Eng. (ICCE)

3 Diárias para pesquisadores estrangeiros especialistas em temas avançados de interesse do projeto em visita ao país a fim de proferir cursos, palestras e treinamentos.  Exemplo: Prof. P. Ajayan (Rice University -
nanomateriais), Prof. R.S. Ruoff (univ Texas), Dra Jeanne Ayache (CNRS/França - microscopia), Isaac Daniel (Northwestern Univ. - nanocompositos); C.T. Sun (Purdue Univ. - propriedades mecânicas); Prof. M.
Chhowalla (Rutgers St. - nanomateriais de carbono) ou  Prof Michael Kessler · Materials Science and Engineering Department · Iowa State University

Relação dos Itens - Material de Consumo - Nacional

Nº Descrição Justificativa Destinação Valor (R$)

1 Material de Consumo Geral em laboratório (ver listagem na 
justificativa*)

Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

55.000,00

3 Material de Consumo específico às necessidas da pesquisa: 
Material elétrico, eletrônico, hidráulico, mecânico, metálico, 
cerâmico e polimérico.

Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

47.792,80

4 Material de consumo para medidas de caracterização de 
amostras e tratamento de dados

Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

30.000,00

5 Materiais de consumo para fabricação do cimento nano-
estruturado e para execução dos ensaios

Cobrir as despesas de compra dos gases necessários para o crescimento dos 
nanotubos, sílica ativa, cimento, agregados,  enxofre para capeamento, 
desmoldantes, aditivos, mangueiras, etc.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

12.000,00
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6 Material de Consumo Geral em laboratório Materiais de consumo para desenvolvimento  das atividades de toxicologia e 
segurança.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

6.000,00

7 EPI e EPC Diversos (jaleco, luvas, óculos, máscaras e filtros 
para mascaras, extintores de incêndio e itens de sinalização). 
Itens de cuidados para pequenos acidentes.

Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

15.000,00

VALOR TOTAL 165.792,80

Justificativas - Material de Consumo - Nacional

Nº Justificativa

1 Materiais para preparação e manuseio de amostras. Reagentes quimicos, solventes, cilindros de gases, vidrarias, material sólido, líquido ou gasoso necessário à preparação de amostras, ou seja, nanomateriais de
carbono  e  nanocompósitos.  *(*)  Exemplos:  solventes  orgânicos  e  inorgânicos,  ácidos,  bases,  óxidos,  catalisadores,  surfactantes,  aditivos,  nanomateriais  de  carbono,  resinas  poliméricas,  cargas,  modificadores
poliméricos, plastificantes, endurecedores, fibras, suspensões e dispersões aquosas e orgânicas; cimento, sílica ativa, agregados, enxofre para capeamento, desmoldantes, aditivos; sais orgânicos e inorgânicos;
bequers,  provetas,  pipetas,  buretas,  balões,  sistema soxhlet,  sistema de filtração, recipientes para armazenamento de amostras,  dessecadores,  sistema de vácuo, conecções,  mangueiras,  sistemas para reação
química em ambientes controlados, reatores; gases oxigênio, ar, nitrogênio, argônio, hélio, CO2 e misturas  redutoras ou oxidantes; óleos para bombas e equipamentos.  material de limpeza, estopa, papel toalha,
solventes, detergente.

3 Adaptações de dispositivos, celulas e equipamentos necessários  nos laboratórios para montagens de pequenos sistemas experimentais  de teste de amostras em diversos formatos e arranjos e para construção de
protótipos para scale up. Componentes, acessórios e materiais (placas, tarugos, blocos, pós, filmes, fibras, papel alumínio entre outros); Tubos de quartzo, tubos metálicos, mangueiras; válvulas e acessórios; fio e
disco para corte, lixas diversas; baterias, resistências, cabos elétricos, plugues, extensão, chaves disjuntoras.

4 Material necessário à realização de medidas físico-químicas, térmicas, mecânicas, espectroscópicas, microscópicas e testes mecânicos.  Placas eletrônicas, componentes elétricos e mecânicos, sondas, cadinhos,
suportes, placas, substratos, grades, celulas, facas, laminas, moldes, garras, pinças, fitas adesivas condutoras, tintas condutora, stubs, alvos de sputtering, substratos (mica, silício, metais), metais para evaporação
(ouro, niquel, platina, etc). Toners, cartuchos, papel para impressão, pen-drive e outros acessórios de informática. Material de escritório, canetas, calculadoras, fichários, cadernos,  pastas, fitas adesivas.

7 Equipamentos de proteção individual e coletivos visando segurança durante trabalho em laboratório,  como máscaras, jalecos de tecido resistente, luvas especiais para manuseio com reagentes ácidos, óculos de
proteção especiais,  filtros diversos, membranas diversas. EPI adequado a manipulação de nanomateriais.  Equipamentos de proteção coletiva (EPC) como extintores de incêndio e itens de sinalização. Items de
cuidados para pequenos acidentes: pequenos cortes, queimaduras e alergias.
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Relação dos Itens - Material de Consumo - Importado

Nº Descrição Justificativa Destinação Valor (R$)

1 Material de Consumo Geral em laboratório (ver listagem na 
lustificativa*)

Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

50.000,00

2 Material de Consumo  na pesquisa: Material elétrico, eletrônico, 
hidráulico, mecânico, metálico, cerâmico e polimérico.

Adaptações de dispositivos, celulas e equipamentos necessários  nos laboratórios 
para montagens de pequenos sistemas experimentais de teste de amostras em 
diversos formatos e arranjos. Inclui toda a lista de materiais fornecida acima na 
tabela de consumo nacional, caso não sejam encontrados no mercado nacional.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

15.000,00

3 Material de consumo específico para medidas de 
caracterização de amostras

Material necessário à realização de medidas físico-químicas, térmicas, mecânicas, 
espectroscópicas, microscópicas e testes mecânicos; Inclui toda a lista de materiais 
na tabela de consumo nacional, caso não sejam encontrados no mercado nacional. 
Pontas de AFM.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

50.000,00

4 Peças de reposição e acessórios para equipamentos de 
espectroscopia, microscopia, análise térmica e mecânica.

Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

39.000,00

VALOR TOTAL 154.000,00
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Justificativas - Material de Consumo - Importado

Nº Justificativa

1 Materiais  para  preparação  e  manuseio  de  amostras.  Reagentes  quimicos,  solventes,  cilindros  de  gases,  vidrarias,  material  sólido,  líquido  ou  gasoso  necessário  à  preparação  de  amostras  de  nanomateriais.  (*)
Exemplos:  solventes  orgânicos  e  inorgânicos,  ácidos,  bases,  óxidos,  catalisadores,  surfactantes,  aditivos,  nanomateriais  de  carbono,  resinas  poliméricas,  cargas,  modificadores  poliméricos,  plastificantes,
endurecedores, fibras, suspensões e dispersões aquosas e orgânicas; cimento, sílica ativa, agregados, enxofre para capeamento, desmoldantes, aditivos; sais orgânicos e inorgânicos; bequers, provetas, pipetas,
buretas,  balões,  sistema  soxhlet,  sistema  de  filtração,  recipientes  para  armazenamento  de  amostras,  dessecadores,  sistema  de  vácuo,  conecções,  mangueiras,  sistemas  para  reação  química  em  ambientes
controlados, reatores; gases oxigênio, ar, nitrogênio, argônio, hélio, CO2 e misturas  redutoras ou oxidantes; óleos para bombas e equipamentos.

4 Para a manutenção de equipamentos em funcionamento é necessário a contínua resposição de peças tais como placas, componentes elétricos e mecânicos,  controladores e válvulas, conectores e dispositivos. Os
equipamentos  em  questão  são:  espectroscópicos  Uv-vis,  infravermelho,  Raman,  de  impedância,  RMN.  Microscopias  ótica,  eletrônica  e  de  varredura  por  sonda.  Análises  térmicas  (TG,DSC,  DMA  TMA)  e
equipamentos de ensaios mecânicos.

Relação dos Itens - Mensalidade de Bolsas

Nº Membro da Equipe Modalidade Justificativa Destinação Período 
(meses)

Valor unitário Valor (R$)

1 Viviany Geraldo DTI-IC Participação na elaboração e caracterização de 
nanomateriais. Desenvolvimento de novos processos de 
produção de nanotubos de carbono

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

9 3.468,00 31.212,00

2 Guaracy Silva Júnior DTI-IC Responsável pela  produção de cimento nanoestruturado na 
quantidade necessária ao andamento do projeto.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

10 3.468,00 34.680,00

3 Membro de Equipe não Definido 15 DTI-IB Profissionais em treinamento em outras instituições no 
exterior. Pesquisadores visitarão instituições no exterior onde 
poderão se aperfeiçoar em competência de interesse do 
projeto.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

12 4.176,00 50.112,00
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4 Júnia Nunes de Paula DTI-ID Bolsista de pós- graduação em nível de doutorado cujo tema 
de tese é cimento nanoestruturado para cimentação de 
poços de petroleo.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

18 2.424,00 43.632,00

5 Raquel Cristina Fonseca Gonçalves ITI-A Bolsista de iniciação científica que auxiliará a equipe na 
preparação dos corpos-de-prova e na execução dos ensaios

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

18 480,00 8.640,00

6 Rafael Quintero Barbosa ITI-A Apoio químico, apoio ao uso de equipamentos, gestão de 
estoque, de segurança de laboratório e de resíduos.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

24 480,00 11.520,00

7 Tiago Amarante de Barros Cardoso ITI-A Apoio Técnico para Procesos de Produção de Nanotubos de 
Carbono

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

24 480,00 11.520,00

8 Cristian Camilo Viafara Arango DTI-IC Bolsista para realizar atividades de caracterização mecânica 
e físico-quimica de amostras.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

5 3.468,00 17.340,00

9 Membro de Equipe não Definido 38 DTI-IC Participação na elaboração e caracterização de 
nanomateriais. Desenvolvimento de novos processos de 
produção de nanotubos de carbono.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

4 3.468,00 13.872,00

10 Thiago Henrique Rodrigues da Cunha DTI-IC Participação na elaboração e caracterização de 
nanomateriais. Desenvolvimento de novos processos de 
produção de nanotubos de carbono.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

6 3.468,00 20.808,00

11 Wellington Marcos da Silva DTI-IC Responsável pela produção de material nanoestruturado na 
quantidade necessária ao andamento do projeto.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

14 3.468,00 48.552,00

VALOR TOTAL 291.888,00
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Relação dos Itens - Passagens

Nº Descrição Justificativa Destinação Valor (R$)

1 Passagens Nacionais Visitas técnicas de interesse do projeto em laboratórios fora da UFMG e Reuniões na 
Petrobras  - CENPES. 46 viagens para o RJ para reuniões no Cenpes. 20 
passagens para visitas a laboratórios em São Paulo (USP ou UNICAMP) ou outras 
universidades e instituições de pesquisa do país (Exemplos: IPT, LNLS, UFRGS, 
UFPE e outras universidades federais).

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

40.200,00

2 Passagens Internacionais Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

30.000,00

4 Passagens Nacionais Visitas técnicas dos pesquisadores assessores para facilitar a transferência de 
tecnologia. Pesquisadores viajando no trecho RJ/BHte e Itajubá/Bhte

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

7.000,00

5 1 Passagem internacional para participação no encontro da 
ISO/TC 229 - Evento internacional sobre normatização em 
nanotecnologia.

Uma viagem à Inglaterra no período abril/maio de 2014. Valor cotado em classe 
econômica está acima de R$ 5.500,00 no dia de hoje 27/02/2014. O evento durará 6 
dias.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

6.000,00

6 1 Passagem internacional para participação no encontro da 
ISO/TC 229 do 2o semestre de 2014 em New Delhi - Evento 
internacional sobre normatização em nanotecnologia.

Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

6.000,00

7 Passagem internacional para participação no encontro da ISO/
TC 229 - Evento internacional sobre normatização em 
nanotecnologia

Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

6.000,00



PETROBRAS

SIGITEC - Gestão de Investimentos em Tecnologia

Solicitação de Aditivo de Escopo 02/12/2015 09:36

Página 34 de 41

8 Passagem internacionais Ver justificativa abaixo LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

15.000,00

VALOR TOTAL 110.200,00

Justificativas - Passagens

Nº Justificativa

2 6 Visitas técnicas de membros do grupo ao exterior para realização de treinamento e obtenção de dados em equipamentos de última geração para a caracterização de nanosistemas e suas propriedades. Locais
visitados serão universidades, centros de pesquisa e empresas nos EUA, Europa e Ásia. Exemplo: Rice University (EUA), Asylum Research (EUA), FEI (Holanda), MIT (EUA),  Northwestern Univ. e Purdue Univ
(EUA), Rutgers State Univ. (EUA). 6 viagens para eventos tipo congressos e feiras. Eventos, exemplos: Materials Research Society,  NT (Congresso Internacional de Nanotubos de Carbono), Chem on Tubes, Feira
Nanotech, American Inst. Aeronautics and Astronautics (AIAA), Intern. Conf. Composites and Nano Eng. (ICCE)

6 O encontro da ISO do 2o semestre de 2014 será em New Delhi em novembro. O Prof. Ary Correa tem estado presente nestes eventos representando o CTNanotubos, a UFMG e a equipe brasileira da ABNT que
participa da ISO. Esta representação na ISO de Nanotecnologia é fundamental para acompanhar as discussões sobre insumos, produtos e processos no campo da nanotecnologia que são objeto desta pesquisa.

7 O Prof.  Ary Correa tem estado presente nestes eventos da ISO de Nanotecnologia representando o CT Nanotubos, a UFMG e a equipe brasileira da ABNT que participa da ISO. Esta representação da ISO de
Nanotecnologia é fundamental para acompanhar as discussões sobre insumos, produtos e processos no campo da nanotecnologia que são objeto desta pesquisa. Este passagem será utilizada no 2o sem de 2015
ou no 1o sem de 2016, assim que o aditivo for assinado.

8 6 Visitas Técnicas de pesquisador estrangeiro ao Brasil para ministrar curso, palestra ou atualização técnica de interesse do projeto. Exemplo: Prof. P. Ajayan (Rice University - nanomateriais), Prof. R.S. Ruoff (univ
Texas), Dra Jeanne Ayache (CNRS/França - microscopia), Isaac Daniel (Northwestern Univ. - nanocompositos); C.T. Sun (Purdue Univ. - propriedades mecânicas); Prof. M. Chhowalla (Rutgers St. - nanomateriais
de carbono) ou Prof Michael Kessler · Materials Science and Engineering Department · Iowa State University. Além da vinda de pesquisadores jovens estrangeiros que vierem trabalhar no projeto como bolsitas ou
para visitas técnicas.
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Relação dos Itens - Pessoal Não Vinculado

Nº Membro da Equipe Nível Justificativa Destinação Período 
(meses)

Valor 
unitário 

(HH)

Carga 
horária 
semanal

Valor (R$)

1 Douglas Rodrigues Miquita Mestre I Especialista em microscopia eletrônica - 
funcionário para atuar no Centro de Microscopia 
da UFMG

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

15 77,60 40 204.864,00

2 Luciana Moreira Seara Pesquisador I Especialista em nanomateriais, preparação de 
amostras,  microscopia eletrônica e de varredura 
por sonda - funcionário para atuar na pesquisa 
integrando o Centro de Microscopia e os 
laboratórios de materiais.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

15 66,60 40 175.824,00

3 Jefferson Leite Dias Técnico Nível Médio I Apoio à gestão dos laboratórios, executando 
atividades relacionadas com a organização de 
procedimentos operacionais, realização de 
ensaios, preparo de soluções, organização de 
reagentes e armazenamento adequado de 
resíduos.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

9 12,60 40 19.958,40

4 Vinícius Gomide de Castro Pesquisador I Graduado com experiência em nanomateriais de 
carbono e projeto de tratamento químico. Função 
Gerente do processo de aumento de escala de 
nanocompósitos poliméricos

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

10 66,65 40 117.304,00

5 Sérgio de Oliveira Pesquisador I Participação na elaboração e caracterização de 
nanomateriais. Responsabilidade pelo aumento de 
escala da produção  de nanotubos de carbono.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

10 66,65 40 117.304,00
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6 Felipe da Silva Medeiros Técnico Nível Médio I Auxílio na produção de cimento nanoestruturado 
na quantidade necessária ao andamento do 
projeto.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

10 20,66 40 36.361,60

7 Felipe Luiz Queiroz Ferreira Pesquisador I Graduado com experiência em materiais e 
técnicas de caracterização físico-química. Função 
desenvolvimento de processo.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

9 66,65 40 105.573,60

9 Douglas Rodrigues Miquita Mestre I Especialista em microscopia eletrônica - 
funcionário para atuar no Centro de Microscopia 
da UFMG

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

20 85,36 40 300.467,20

10 Luciana Moreira Seara Pesquisador I Especialista em nanomateriais, preparação de 
amostras, microscopia eletrônica e de varredura 
por sonda - funcionário para atuar na pesquisa 
integrando o Centro de Microscopia e os 
laboratórios de materiais.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

20 73,32 40 258.086,40

11 Jefferson Leite Dias Técnico Nível Médio I Apoio à gestão dos laboratórios, executando 
atividades relacionadas com a organização de 
procedimentos operacionais, realização de 
ensaios, preparo de soluções, organização de 
reagentes e armazenamento adequado de 
resíduos.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

3 15,00 40 7.920,00

12 Vinícius Gomide de Castro Pesquisador I Graduado com experiência em nanomateriais de 
carbono e projeto de tratamento químico. Função 
Gerente do processo de aumento de escala de 
nanocompósitos poliméricos

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

14 73,32 40 180.660,48
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13 Felipe da Silva Medeiros Técnico Nível Médio I Auxílio na produção de materiais 
nanoestruturados na quantidade necessária ao 
andamento do projeto.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

14 22,00 40 54.208,00

14 Felipe Luiz Queiroz Ferreira Pesquisador I Graduado com experiência em materiais e 
técnicas de caracterização físico-quimica. Função 
desenvolvimento de processo.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

14 73,32 40 180.660,48

16 Thiago Henrique Rodrigues da Cunha Pesquisador I Participação na elaboração e caracterização de 
nanomateriais. Responsabilidade pelo aumento de 
escala da produção de nanotubos de carbono.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

14 73,32 40 180.660,48

VALOR TOTAL 1.939.852,64

Relação dos Itens - Pessoal Vinculado

Nº Membro da Equipe Nível Justificativa Destinação Período 
(meses)

Valor 
unitário 

(HH)

Carga 
horária 
semanal

Valor (R$)

1 José Marcio Fonseca Calixto Doutor I Remuneração de pesquisador nacional 
especialista na temática do projeto e responsável 
pela execução do Projeto na linha de cimento 
nanoestruturado

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

24 120,00 4 50.688,00

2 Luiz Orlando Ladeira Doutor I Remuneração de pesquisador nacional 
especialista na temática do projeto e colaborador 
na caracterização de nanomateriais

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

24 120,00 2 25.344,00
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3 Rodrigo Lassarote Lavall Doutor I Remuneração de pesquisador especialista na 
temática do projeto e responsável pela execução 
do projeto na linha de nanocompósitos poliméricos

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

24 120,00 4 50.688,00

VALOR TOTAL 126.720,00

Relação dos Itens - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Nº Descrição Justificativa Destinação Tipo Valor unitário Quant.

Período/ 

Valor (R$)

1 Despesas operacionais e 
administrativas

Gerenciamento dos recursos do projeto FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA/
FUNDEP

OP / ADM - - 198.648,22

2 Serviços de fabricação de formas, 
moldes, conexões de equipamentos, 
modificações de máquinas e 
acessórios para preparação e 
caracterização de amostras.

Serviços para permitir a plena utilização dos 
equipamentos de infra-estrutura adquiridos

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

OUTRAS - - 45.000,00

3 Serviços referentes à gestão de 
resíduos

No processo de tratamento ácido e lavagem dos 
nanotubos de carbono, são gerados resíduos que 
devem ser tratados. Tal etapa pode envolver uma 
empresa terceirizada com experiência na área de 
destinação de resíduos, instalação de tanques de 
contenção e infraestrutura adequada para o 
tratamento.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

OUTRAS - - 20.000,00
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4 Testes de caracterização externos Caracterização de nanotubos funcionalizados por 
técnicas não disponíveis na UFMG.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

OUTRAS - - 4.400,00

5 Manutenção de Equipamentos Manutenção equipamentos. Recursos para serviços 
de manutenção da infra-estrutura existente nos 
laboratórios de preparação de amostras e nos 
laboratórios associados onde estão instaladas as 
técnicas de caracterização descritas na infraestrutura.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

OUTRAS - - 89.600,00

6 Despesas acessórias de importação de 
equipamentos

Pagamento de frete, seguro, transporte e taxas 
importação

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

IMPORT-EQ - - 63.611,01

7 Despesas acessórias de importação de 
material de consumo

Pagamento de frete, seguro, transporte e taxas 
importação.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

IMPORT-MC - - 30.800,00

VALOR TOTAL 452.059,23

Legenda:
IMPORT-EQ – Despesas acessórias de importação de Equipamentos e Material Permanente
IMPORT-MC – Despesas acessórias de importação de Material de Consumo
OP / ADM – Despesas Operacionais e Administrativas ou Taxa de Administração
CUST IND – Custos indiretos
OUTRAS – Outras despesas
SOFTW – Aquisição de Software
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Relação dos Itens - Taxas de Inscrição

Nº Descrição Justificativa Destinação Valor (R$)

1 Taxa de inscrição em congressos,  simpósios e feiras. Pagamento de taxa de inscrição para membros da equipe em congressos, feiras ou 
simpósios nacionais ou internacionais.

LABORATÓRIO DE 
ESPECTROSCOPIA RAMAN/RAMAN/
UFMG

6.000,00

VALOR TOTAL 6.000,00
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Documentos - Solicitações de Aditivo/Reformulação

Documentos Anexados

Nenhum documento associado. 

Outros Documentos Anexados 

Arquivo
Data 

de Anexação

DOU-Credenciamento-LabEspec-Raman-Nanotubos-Glaura_e_Marcos.pdf 01/09/2015

SIPED_-_LAB-ESPECTR-RAMAN-10-2014.pdf 01/09/2015

Situacao_atual-Relatorio_Tecnico_CTIncubado_26_Dez_2014.pdf 01/09/2015

Proforma_-MVS_Asylum_lista-1B.pdf 01/09/2015

Relatorio_Tecnico_CTIncubado_27_mar2015-v2.pdf 01/09/2015

Proforma_-MVS-_Asylum-lista-1A.pdf 01/09/2015
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Parcelas / Meses de Desembolso

Grupos / Elementos de Despesa

1ª Parcela(R$) 
Mês 1

2ª Parcela(R$) 
Mês 10

3ª Parcela(R$) 
Mês 19

4ª Parcela(R$) 
Mês 28

TOTAL

Despesas Correntes

Diárias 15.700,00 15.950,00 15.950,00 15.700,00 63.300,00

Material de Consumo 73.000,00 73.000,00 72.433,49 101.359,31 319.792,80

Mensalidade de Bolsas 97.200,00 136.512,00 58.176,00 0,00 291.888,00

Passagens 27.600,00 28.300,00 29.700,00 24.600,00 110.200,00

Pessoal Não Vinculado 632.067,04 597.817,44 492.355,16 217.613,00 1.939.852,64

Pessoal Vinculado 47.520,00 47.520,00 31.680,00 0,00 126.720,00

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 124.409,15 108.176,41 150.000,00 69.473,67 452.059,23

Taxas de Inscrição 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 6.000,00

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 1.020.496,19 1.010.275,85 850.294,65 428.745,98 3.309.812,67

Despesas de Capital

Equipamento e Material Permanente 139.400,00 0,00 360.000,00 0,00 499.400,00

Obras e Instalações 254.400,00 108.000,00 0,00 0,00 362.400,00

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 393.800,00 108.000,00 360.000,00 0,00 861.800,00

TOTAL GERAL 1.414.296,19 1.118.275,85 1.210.294,65 428.745,98 4.171.612,67
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Número SAP: 4600415273

Número do Processo: 2012/00303-0

Título do Projeto: Nanomateriais de Carbono Incorporados em Produtos para a Indústria do Petróleo, Gás e Energia: Compósitos Poliméricos e Cimento para Poço

Nº Recurso
Orçamento

Vigente
Orçamento
Proposto

Diferença Operação*

Equipamento e Material Permanente

1 Câmara CCD para microscópio eletrônico 360.000,00 0,00 -360.000,00 E

2 Sistemas e acessórios para microscópio de varredura por sonda. 0,00 360.000,00 360.000,00 I

TOTAL 360.000,00 360.000,00 0,00

Material de Consumo

1 Material de Consumo Geral em laboratório (ver listagem na lustificativa*) 40.000,00 50.000,00 10.000,00 A

1 Material de Consumo Geral em laboratório (ver listagem na justificativa*) 40.000,00 55.000,00 15.000,00 A

2 Material de Consumo  na pesquisa: Material elétrico, eletrônico, hidráulico, 
mecânico, metálico, cerâmico e polimérico.

25.000,00 15.000,00 -10.000,00 A

3 Material de Consumo específico às necessidas da pesquisa: Material 
elétrico, eletrônico, hidráulico, mecânico, metálico, cerâmico e polimérico.

35.000,00 47.792,80 12.792,80 A

3 Material de consumo específico para medidas de caracterização de amostras 30.000,00 50.000,00 20.000,00 A

4 Peças de reposição e acessórios para equipamentos de espectroscopia, 
microscopia, análise térmica e mecânica.

59.000,00 39.000,00 -20.000,00 A

TOTAL 229.000,00 256.792,80 27.792,80



PETROBRAS

SIGITEC - Gestão de Investimentos em Tecnologia

TABELA DEMONSTRATIVA DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS 02/12/2015 09:36

Mensalidade de Bolsas

1 Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IC 83.232,00 31.212,00 -52.020,00 A

2 Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IC 83.232,00 34.680,00 -48.552,00 A

3 Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IB 52.416,00 50.112,00 -2.304,00 A

8 Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IC 0,00 17.340,00 17.340,00 I

9 Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IC 0,00 13.872,00 13.872,00 I

10 Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IC 0,00 20.808,00 20.808,00 I

11 Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI - DTI-IC 0,00 48.552,00 48.552,00 I

TOTAL 218.880,00 216.576,00 -2.304,00

Passagens

3 Passagens Internacionais 21.000,00 0,00 -21.000,00 E

7 Passagem internacional para participação no encontro da ISO/TC 229 - 
Evento internacional sobre normatização em nanotecnologia

0,00 6.000,00 6.000,00 I

8 Passagem internacionais 0,00 15.000,00 15.000,00 I

TOTAL 21.000,00 21.000,00 0,00

Pessoal Não Vinculado

1 Mestre I 491.673,60 204.864,00 -286.809,60 A

2 Pesquisador I 421.977,60 175.824,00 -246.153,60 A

3 Técnico Nível Médio I 79.833,60 19.958,40 -59.875,20 A
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Pessoal Não Vinculado

4 Pesquisador I 281.529,60 117.304,00 -164.225,60 A

6 Técnico Nível Médio I 87.267,84 36.361,60 -50.906,24 A

7 Pesquisador I 281.529,60 105.573,60 -175.956,00 A

8 Pesquisador I 164.225,60 0,00 -164.225,60 E

9 Mestre I 0,00 300.467,20 300.467,20 I

10 Pesquisador I 0,00 258.086,40 258.086,40 I

11 Técnico Nível Médio I 0,00 7.920,00 7.920,00 I

12 Pesquisador I 0,00 180.660,48 180.660,48 I

13 Técnico Nível Médio I 0,00 54.208,00 54.208,00 I

14 Pesquisador I 0,00 180.660,48 180.660,48 I

16 Pesquisador I 0,00 180.660,48 180.660,48 I

TOTAL 1.808.037,44 1.822.548,64 14.511,20
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Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

3 Serviços referentes à gestão de resíduos 60.000,00 20.000,00 -40.000,00 A

TOTAL 60.000,00 20.000,00 -40.000,00

TOTAL GERAL 2.696.917,44 2.696.917,44 0,00

*Operações

I: Inclusão E: Exclusão A: Alteração
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Número SAP: 4600415273

Número do Processo: 2012/00303-0

Título do Projeto: Nanomateriais de Carbono Incorporados em Produtos para a Indústria do Petróleo, Gás e Energia: Compósitos Poliméricos e Cimento para Poço

Detalhamento dos Recursos

Recurso Vigente Proposto

Nº Descrição

Valores Aplicação Financeira Valores Aplicação Financeira Operação*

Período/
Qtd.

Vlr. Unit. Período/
Qtd.

Vlr. Unit. Período/
Qtd.

Vlr. Unit. Período/
Qtd.

Vlr. Unit.

Equipamento e Material Permanente

1 Câmara CCD para microscópio eletrônico 1 360.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 E

2 Sistemas e acessórios para microscópio de varredura 
por sonda.

0 0,00 0 0,00 1 360.000,00 0 0,00 I

Material de Consumo

1 Material de Consumo Geral em laboratório (ver listagem 
na lustificativa*)

- 40.000,00 - 0,00 - 50.000,00 - 0,00 A

2 Material de Consumo  na pesquisa: Material elétrico, 
eletrônico, hidráulico, mecânico, metálico, cerâmico e 
polimérico.

- 25.000,00 - 0,00 - 15.000,00 - 0,00 A

3 Material de consumo específico para medidas de 
caracterização de amostras

- 30.000,00 - 0,00 - 50.000,00 - 0,00 A
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Detalhamento dos Recursos

Recurso Vigente Proposto

Nº Descrição

Valores Aplicação Financeira Valores Aplicação Financeira Operação*

Período/
Qtd.

Vlr. Unit. Período/
Qtd.

Vlr. Unit. Período/
Qtd.

Vlr. Unit. Período/
Qtd.

Vlr. Unit.

Material de Consumo

4 Peças de reposição e acessórios para equipamentos de 
espectroscopia, microscopia, análise térmica e 
mecânica.

- 59.000,00 - 0,00 - 39.000,00 - 0,00 A

1 Material de Consumo Geral em laboratório (ver listagem 
na justificativa*)

- 40.000,00 - 0,00 - 55.000,00 - 10.000,00 A

3 Material de Consumo específico às necessidas da 
pesquisa: Material elétrico, eletrônico, hidráulico, 
mecânico, metálico, cerâmico e polimérico.

- 35.000,00 - 0,00 - 47.792,80 - 2.207,20 A

Mensalidade de Bolsas

1 Viviany Geraldo 24 3.468,00 0 0,00 9 3.468,00 0 0,00 A

2 Guaracy Silva Júnior 24 3.468,00 0 0,00 10 3.468,00 0 0,00 A

3 Membro de Equipe não Definido 15 12 4.368,00 0 0,00 12 4.176,00 0 0,00 A

8 Cristian Camilo Viafara Arango 0 0,00 0 0,00 5 3.468,00 0 0,00 I

9 Membro de Equipe não Definido 38 0 0,00 0 0,00 4 3.468,00 0 0,00 I

10 Thiago Henrique Rodrigues da Cunha 0 0,00 0 0,00 6 3.468,00 0 0,00 I
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Detalhamento dos Recursos

Recurso Vigente Proposto

Nº Descrição

Valores Aplicação Financeira Valores Aplicação Financeira Operação*

Período/
Qtd.

Vlr. Unit. Período/
Qtd.

Vlr. Unit. Período/
Qtd.

Vlr. Unit. Período/
Qtd.

Vlr. Unit.

Mensalidade de Bolsas

11 Wellington Marcos da Silva 0 0,00 0 0,00 14 3.468,00 0 0,00 I

Passagens

3 Passagens Internacionais - 21.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 E

7 Passagem internacional para participação no encontro 
da ISO/TC 229 - Evento internacional sobre 
normatização em nanotecnologia

- 0,00 - 0,00 - 6.000,00 - 0,00 I

8 Passagem internacionais - 0,00 - 0,00 - 15.000,00 - 0,00 I

Pessoal Não Vinculado

1 Douglas Rodrigues Miquita 36 13.657,60 0 0,00 15 13.657,60 6 1.365,76 A

2 Luciana Moreira Seara 36 11.721,60 0 0,00 15 11.721,60 6 1.182,72 A

3 Jefferson Leite Dias 36 2.217,60 0 0,00 9 2.217,60 0 0,00 A

4 Vinícius Gomide de Castro 24 11.730,40 0 0,00 10 11.730,40 0 0,00 A

6 Felipe da Silva Medeiros 24 3.636,16 0 0,00 10 3.636,16 0 0,00 A

7 Felipe Luiz Queiroz Ferreira 24 11.730,40 0 0,00 9 11.730,40 0 0,00 A
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Detalhamento dos Recursos

Recurso Vigente Proposto

Nº Descrição

Valores Aplicação Financeira Valores Aplicação Financeira Operação*

Período/
Qtd.

Vlr. Unit. Período/
Qtd.

Vlr. Unit. Período/
Qtd.

Vlr. Unit. Período/
Qtd.

Vlr. Unit.

Pessoal Não Vinculado

8 Membro de Equipe não Definido 34 14 11.730,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 E

9 Douglas Rodrigues Miquita 0 0,00 0 0,00 20 15.023,36 0 0,00 I

10 Luciana Moreira Seara 0 0,00 0 0,00 20 12.904,32 0 0,00 I

11 Jefferson Leite Dias 0 0,00 0 0,00 3 2.640,00 0 0,00 I

12 Vinícius Gomide de Castro 0 0,00 0 0,00 14 12.904,32 0 0,00 I

13 Felipe da Silva Medeiros 0 0,00 0 0,00 14 3.872,00 0 0,00 I

14 Felipe Luiz Queiroz Ferreira 0 0,00 0 0,00 14 12.904,32 0 0,00 I

15 Felipe Marques da Silva 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 2.640,00 I

16 Thiago Henrique Rodrigues da Cunha 0 0,00 0 0,00 14 12.904,32 0 0,00 I

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

3 Serviços referentes à gestão de resíduos - 60.000,00 - 0,00 - 20.000,00 - 0,00 A

*Operações

I: Inclusão E: Exclusão A: Alteração
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Número SAP: 4600415273

Número do Processo: 2012/00303-0

Título do Projeto: Nanomateriais de Carbono Incorporados em Produtos para a Indústria do Petróleo, Gás e Energia: Compósitos Poliméricos e Cimento para Poço

Parcelas Mês Valor Vigente (R$) Valor Proposto (R$) Diferença (R$)

1 1 1.414.296,19 1.414.296,19 0,00

2 10 1.118.275,85 1.118.275,85 0,00

3 19 1.210.294,65 1.210.294,65 0,00

4 28 428.745,98 428.745,98 0,00

TOTAL 4.171.612,67 4.171.612,67 0,00


