
ITEM Finalidade Qde Responsável Localização
Grupo Gerador de 

81KVA/380/220 volts com motor 

diesel regulador de velocidade 

eletônico 

Será utilizado para da sustentação a todo o 

corredor de laboratórios de pesquisa do 

CCBS.

1

Usina de biodiesel didática e 

simulação Industrial

Estudar os processos envolvidos na produção 

de biodiesel. Otimizar os parâmetros de 

processameto e refino do biocombustível

1

Estéreo microscópio trinocular 

com aumentos entre 10x e 80x

Obter imagens tanto na área de 

paleontologia, quanto em outras áreas 

biológicas que precisam de microfotografia

1

PCR tempo real

Implementação de tácnicas moleculares que 

visem quantificar a carga bacilar, parasitária 

e 

1 Luciane  Oliveira Brito Lab. Multidisciplinar do PPPGMIN

Analisador de carbono e 

Nitrogênio Total- Aurora 1030-D 

métodos Combustão e Oxidação 

com Persul

O equipamento terá  aplicações de rotina nas 

análises de C e N em ambientais
1

Adenilson de Oliveira Santos Lab. Multiusuário-campus Imperatriz

Microscópio Eletrônico de 

varredura

Produzir imagens de alta resolução da 

superfície dos materiais investigados
1

Adenilson de Oliveira Santos Lab. Multiusuário-campus Imperatriz

Analisador Térmico simultâneo
Monitorar propiedades de materiais em 

função da temperatura
1

Destilador automático
Caracterizar frações leves de 

hidrocarbonetos
1

Analisador de combustível 

portátil com módulos de diesel e 

gasolina

Analisar a octanagem de gasolina. 

Determinar o número de cetano, FAME, 

FAEE, destilação e densidade em amostras 

petroqímicas e/ou biodísel.

1

PETROOXY- Oxidação Rápida em 

Pequena Escala

Avaliar a estabilidade de oxidação de 

combustíveis e biodieseis.
1

Sistema de tratamento de água 

ultrapura

Viabiliza a preparração de soluções padrão e 

outras.
1

Analisador de biodiesel portátil 

por espectroscopia de 

impidência (IS) e cartchos para 

análise

Estudo das propiedades físico-químicas de 

diesel e suas misturas binárias com biodíesel.
1

Estação meteorológica composta 

de Datalogger e sensores de 

radiação solar.

Avaliar e monitorar o potencial energético 

solar e eólica.
1

Óptica TWIN_TWIN para o 

difratrômetro de Raios X
Medidas de difração em filmes nanométricos 1

Câmara de temperatura para o 

difratrômetro de raios-X

Medidas de difração em função da 

temperatura
1

Medidor de potencial zeta e 

tamanho de partícula

Determinar a dinâmica de sistemas 

nanométricos e sua dimensão
1

Analisador BET
Medir área superficial dos materiais, além da 

adsorção de gases
1

Medidor de densidade de 

amostras cerâmicas
Analisar a densidade de materiais cerâmicos 1

Mini-pressão de vapor Estudo de refino de petróleo e derivados 1

Densímetro digital
Estudos fluidodinâmicos de amostra de 

petróleo e resinas poliméricas
1

Laser de estado Sólido
Usado como fonte de energia em medidas 

espectróscópicas
1

Equipamentos Importados

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO

CAMPI REGIONAIS: IMPERATRIZ E CHAPADINHA

(Coordenadorl: Fernando Carvalho Silva )



Microdurometro
Pesquisa Metalográfica de materiais 

odontológicos.
1




