
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INTEGRIDADE DE MATERIAIS DA ENGENHARI 

5 - Infraestrutura 

5.1 - Laboratórios 

A existência de uma infraestrutura física adequada coloca o Programa em um situação 

bastante favorável ao desenvolvimento de uma pesquisa científica de alta qualidade. 

Nos dois campi o PPG-Integridade conta com 10 laboratórios de associação direta á pós-

graduação e pesquisa e mais dois laboratórios externos que dão suporte as atividades de 

pesquisa quando necessário. Os laboratórios de suporte tem a finalidade de fomentar as 

necessidades da graduação, porém tem auxiliado de forma determinante à Pós-graduação no 

auxílio em procedimentos de preparo para ensaios. 

Recentemente em Setembro de 2019 foi inaugurado no Campus Gama da Universidade de 

Brasília um prédio de 3000 m² de área construída totalmente voltado a pesquisa e pós-

graduação. O prédio chamado LDTEA abriga três pós-graduações que existem no Campus, 

sendo dois stricto sensu,  – PPG-Integridade e PPG-Biomédica e o programa lato-sensu 

Engenharia Clínica. As pós-graduações contam com 03 salas de aula de 60 m², 01 sala de 

reuniões de 45 m² e duas salas de video-conferência com 15 m² cada. Nesta nova edificação 

encontram-se seis laboratórios ao PPG-Integridade e que são coordenados por docentes 

credenciados e lotados na FGA. Os outros quatro Laboratórios associados ao PPG_Integridade 

estão localizados no Campus Darcy Ribeiro. 

O prédio do LDTEA também conta com área comum  de 250 m2 para desenvolvimento de 

experimentos, e uma área destinada a processos de fabricação e usinagem, perfazendo uma 

área de 350 m². Ambos os espaços podem ser utilizados pelos discentes do programa para 

realização de ensaios, montagem de bancadas experimentais ou fabricação das mesmas. 

Abaixo são descritos os laboratórios. Esses laboratórios encontram-se distribuídos nos dois 

campi, Gama e Darcy Ribeiro. Na apresentação dos laboratórios será descrita, além de seus 

equipamentos, sua localização e professores internos e externos ao PPG que participam das 

atividades científicas desses laboratórios.  
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Laboratório de Ensaio de Materiais 

Local: Faculdade de Tecnologia Campus Darcy Ribeiro 

Professores associados: Daniel Rosan e Palloma Muterlle 

O laboratório está localizado no andar térreo do prédio SG-09, ocupa uma área de 109 m2. O 

laboratório dispões de: 

- 02 máquinas servo-hidráulicas de Ensaio Universal MTS 810 com capacidade de 100 kN foram 

adquiridas. Estas máquinas estão acopladas a controladores Test Star II de última geração e 

possuem software dedicado para execução de ensaios quasi-estáticos e de fadiga. Estes 

softwares estão instalados em dois micro-computadores que são usados exclusivamente para 

a comunicação com os controladores, execução dos ensaios e tratamento dos dados. O 

laboratório dispõe ainda de um aparato experimental para realização de testes de fadiga sob 

condições de fretting. Este dispositivo foi adaptado a uma das máquinas de ensaio MTS 810. 

Recentemente foi adquirido um microscópio eletrônico de varredura que já está em 

funcionamento e utilizado pelos docentes e discentes do nosso programa. O laboratório tem 

atendido a discipinas da área de Materiais e Integridade Estrutural do programa: 

Processamento de metais por metalurgia do pó, Tratamentos térmicos e Transformações de 

fases . 

Laboratório de Vibrações – GDS 

Local: Faculdade de Tecnologia Campus Darcy Ribeiro 

Professores associados: Marcus Vinícius Girão, Aline de Paula, Suzana Ávila e Marcela 

Machado. 

O Laboratório de Vibrações, inaugurado em 1982, é localizado no Bloco G e destina-se às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. O laboratório foi totalmente reformado em 2012 

com recursos do INCT-EIE (CNPq), conta com mobiliário novo (bancadas, cadeiras, armários) e 

possui área de aproximadamente 93m2. O laboratório possui equipamentos que permitem a 

medição, análise e controle de vibrações em máquinas e estruturas, bem como a análise 

modal experimental, medição de ruídos e tratamento de sinais diversos.  

Atualmente destacam-se os seguintes equipamentos:  

- Shaker ET127 (500 lbf, 4.5 kHz, 1.0'' de curso) e Amplificador PA-141 da Labworks (50V, 1.000 

VA); 
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- Analisador de sinais HP35665A; 

- Analisador portátil de sinais HP 3560A;  

- Analisador para medidas sonoras NORSONIC tipo 110; 

- Shaker B&K 4808 (25 lbf, 5 Hz a 10 kHz, 0.5'' de curso); 

- Gerador de sinais HP33120A; 

- 1 estação de trabalho com Pêndulo rotativo para experimentos de controle da Quanser 

(SRV02); 

- 3 chassis para aquisição de sinais da NI (cDAQ 9172, 9178, 9174) com diferentes módulos de 

entrada e saída; 

- 2 Martelos de impacto para analise modal da PCB, além de Amplificadores, acelerômetros e 

sensores de força de diversos tipos para ensaios dinâmicos da B&K.  

O Laboratório GDS possui ainda uma bancada para simulação de defeitos em rolamentos, uma 

bancada para experimentos didáticos em vibração, desenvolvidos em trabalhos de pesquisa e 

de graduação, além de dispositivos didáticos para o ensino de vibrações. Esses recursos têm 

servido também a empresas e indústrias da região Centro-Oeste para as quais o laboratório 

presta serviços de medição e análise de vibrações e ruídos. 

Além disso, o Laboratório dispõe de recursos de informática (que conta com um total de 10 

computadores com configuração adequada) para a aquisição e tratamento de sinais, bem 

como de software para a identificação de sinais e análise modal.  

O Laboratório possui um estabilizador 20hVA que alimenta todo o laboratório (com exceção 

dos shakers). 

O Laboratório atende cursos de graduação (Vibrações 1 e 2) e pós-graduação (Vibrações 

Mecânicas), com cerca de 10 aulas por semestre. Outras disciplinas optativas do 

departamento, bem como algumas atividades práticas da disciplina de dinâmica de estruturas 

do curso de Engenharia Civil da UnB também são realizadas no referido laboratório. O 

Laboratório, no entanto, é utilizado principalmente para realização de pesquisa, atendendo 

projetos de pesquisa e sendo utilizado por alunos de graduação (PIBIC, PIBIC-EM, Jovens 

Talentos, alunos de final de curso) e pós-graduação (mestrado e doutorado). Atualmente, 
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cerca de 14 alunos de graduação e 9 alunos de pós-graduação desenvolvem pesquisa no 

Laboratório de Vibrações. 

No que se refere ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, as aplicações estão 

relacionadas com 3 temas principais:  

- Modelagem, análise e controle de sistemas dinâmicos: que envolve o estudo de vibrações em 

sistemas mecânicos, dinâmica de estruturas, dinâmica não linear e controle, mecânica 

estocástica, semelhança e análise dimensional e interação fluido-estrutura;  

- Identificação em vibrações e acústica;   

- Estruturas inteligentes: envolvendo principalmente aplicações com Material com Memória de 

Forma e Material piezelétrico.  

Em curto prazo estão previstos a aquisição de um forno para realização de tratamento 

térmicos em ligas com memória de forma para desenvolvimento de absorvedores de vibrações 

e um sensor laser de grande precisão para medição de deslocamento. 

Laboratório de Fadiga e Integridade Estrutural de Cabos Condutores 

Local: Faculdade de Tecnologia Campus Darcy Ribeiro 

Professores associados: Jorge Luiz Ferreira, Lucival Malcher, Alex Araújo 

Este Laboratório, inaugurado em 2005, está localizado em um anexo do prédio SG-9 e ocupa 

uma área de 240 m2 e tem como objetivo desenvolver pesquisas na área de fadiga de cabos 

condutores de energia.  

 O laboratório conta com os seguintes equipamentos: 

- shaker da Labworks modelo LW 127-225, com capacidade de 1kN ou 225 lbf 

- controlador da Data Physics modelo DP560-2C2S (2 canais de entrada e um de saída) 

- amplificador da Data Physics modelo DP560-U1 AC 

- micro Pentium IV 2.7 GHz 1Gb RAM HD 80 e Monitor LCD 17 

- software SignalStar Vector Vibration com módulos para varredura em seno (DP560-20), 

controle de vibrações aleatórias (DP560-10) e varredura e controle da ressonância (DP560-27). 

- acelerômetro ICP 10 mV/g, 1 to 7k Hz, Modelo 353B04 

- acelerômetro ICP 100 mV/g, 0.5 Hz to 10k Hz, Modelo 352C33 
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-  sistema de aquisição de dados modular ADS2000 IP, externo ao computador PC. 

- 4 Load Washers da Interface, modelo: LW1550 1000lbf; 

- 2 sensores de deslocamento à laser da Baumer, modelo: OADM_12I6430_S35A; 

Laboratório de Análise de Tensões 

Local: Faculdade de Tecnologia Campus Darcy Ribeiro 

Professores associados: Jorge Luiz Ferreira, Suzana Avila e Daniel Rosa 

Este laboratório ocupa uma área de 80 m2, possuindo equipamentos e facilidades destinadas 

ao desenvolvimento de ensino, pesquisa e a realização de trabalhos técnicos de consultoria na 

área de análise experimental de tensões e análise estrutural. O Laboratório possui os 

equipamentos necessários para a realização de análise experimental de tensões utilizando as 

técnicas de extensometria. Análises numéricas também podem ser conduzidas utilizando-se 

dos softwares de elementos finitos ANSYS. O laboratório dispõe de1 (um) Analisador dinâmico 

de deformações com 7 canais de extensometria e dois para acelerometria da marca Vishay, 5 

(cinco) indicadores portáteis de deformação da marca Vishay, além de equipamentos 

necessários para fundição e manufatura de modelos tridimensionais. 

Os dois laboratórios descritos acima prestam ajuda nas auas experimentais das disciplina 

ligadas a área de concentração Integridade Estrutural. 

Laboratório de Materiais 

Local: Faculdade do Gama – FGA, Campus UnB-Gama 

Professores associados: Carla Anflor, Sandra Maria da Luz, Manuel Barcelos, Edison Cueva e 

Emmanuel Pacheco 

Este Laboratório possui uma área de 55 m². A sua infra-estrutura permite realizar 

experimentos e trabalhos envolvendo a obtenção, síntese e preparação, assim como, 

tratamentos térmicos, caracterização estrutural, microestrutural e mecânica de materiais. 

Também será possível, a partir dos mais diferentes tipos de materiais, confeccionar peças, 

dispositivos e corpos de prova através de processos de fabricação como usinagem, 

conformação mecânica e injeção, este último voltado, exclusivamente, para polímeros. O 

laboratório possui os seguintes equipamentos:  

- Pêndulo de Impacto Analógico - realização de Ensaio Charpy e Ensaio Izod 
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Características: -Energia máxima de impacto 300 Joules.- Ângulo do ensaio 140º(Izod) e 90º 

(Charpy)- Peso efetivo do pêndulo 21,3 kg - Resolução 2 Joules 2 Joules-Distância do eixo de 

rotação do pêndulo ao centro do corpo de prova 813,5 mm.- Construído para aplicação básica 

em metais e diversos outros materiais.- Configurado para ensaios tipo CHARPY conforme a 

norma BS EN 10045 1993.- Atrito máximo (perda) menor que 0,5% da energia de 

impacto.Acessórios inclusos:- Cutelo Charpy.- Cutelo Izod. - Bloco porta amostras Charpy.- 

Bloco porta amostras Izod.- Calibre Charpy.- Calibre Izod.- Jogo de chaves. 

- Durômetro de Bancada Digital modelo 963-103-51. 

Caracteristicas técnicas: Ensaios Rockwell Normal,Superficial e Brinell. Cargas de ensaio: 15, 

13, 45,100, 150 e 187,5 Kgf. Leitura no display digital de 0,1 HR. Zero do relogio automático. 

Altura maxima da peça ensaiada: 230 mm, cava 133 mm.  

- Forno de Revenido 

Caracteristicas: Temperatura max. 750ºC; Potencia: 10 kw; Dimensões da camara: 

400x400x600 mm; Recirculação forçada; Tensãodo circuito de força: 380v/Trifásico - ¨60 Hz; 

Com atmosfera de nitrogênio com flowmeter 

- Máquina de Ensaio de Torção 

Características: capacidade de carga 220 N-m - Velocidade de aplicação de carga de 0-60 RPM. 

Diâmetro mínimo do corpo-de-prova 3.1 mm.- Diâmetro Maximo do corpo-de-prova 160 mm. -

comprimento mínimo do corpo-de-prova do 1000 mm.- Células de carga intercambiáveis: 

unidades de 220 N-m, 22 N-m, 2,25 N-m.- Software para aquisição, controle e processamento 

de dados em idioma português ou inglês (Não serão aceitos software em outros 

idiomas).Características do software: Software para aquisição, controle eprocessamento de 

dados em idioma português ou ingles (Não serão aceitos software em outros idiomas).- Opera 

em ambiente Windows 98, 2000 ou XP com os seguintes recursos mínimos:- Salvar trabalhos e 

métodos de ensaio em arquivos.- Cálculo automático de parâmetros físicos de ensaios - 

Emissão de Relatórios com resultados individuais da amostras, resultados estatísticosentre 

amostras e gráficos coloridos das amostras.- Criação de mensagens e sinais sonoros ao 

operador. - Possibilidade de  interações matemáticas entre variáveis 

- Máquina de Ensaio de Tração e Fadiga Axial Instron MOD 8801:  Sistema hidráulico para 

ensaio de tração e fadiga axial usando pressão Hidráulica de 207 Bar (3000psi). 
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Características:  Atuador de +/-100KN com curso de +/-75mm acompanhado de LVDT de alta 

precisão para controle do posicionamento;- Célula de carga com acelerometro integral 

incorporado para compensação do efeito da massa inercial pela eletrônica de controle digital;- 

Espaço de teste vertical de no mínimo 1260mm com regulagem hidráulica que possibilite 

diminuir este espaço até 610mm.- Servovalvula com vazão de 40 litros por minuto;  Agregado 

Hidráulico com vazão de 48 litros por minuto com pressão de trabalho de 207 bar ou 3000psi. 

Acompanhado de motor elétrico de 220V, 60Hz com potência de 18.5KW e bomba de 

deslocamento variável; - Controlador lógico Programável para monitoraçao do nivel, 

temperatura, pressão, estado dos filtros e condições do motor e que deve ser interligado ao 

controlador para monitoração permanente do agregado hidráulico; - Filtros com 2 microns 

para pressão e retorno e reservatório de 250 litros e acionamento por estrela-triangulo; jogos 

de faces com 4 unidades cada: Para corpos planos com 50 mm de largura  e espessura de 0mm 

até 7,8 mm; Para corpos planos com 50 mm de largura  e espessura de 7,1 mm até 15,7 mm; 

Para corpos cilindricos com diametros  de 6,1 mm até 11,9mm; Para corpos cilindricos com 

diametros  de 9,9mm até 16,0mm. - Dispositvio para ensaios de fadiga de flexão a 3 pontos 

com ajuste de apoios mínimos entre 30 e 250mm com dispostivo antirotacional. - 

Extensômetro com abertura inicial de 12,5mm acompanhado obrigatoriamente de extensores 

para aberturas de 25mm e 37,5mm todas com curso de +/- 5mm, perfazendo as seguintes 

possibilidades de medidas 12,5mm +/- 40%, 25mm +/- 20% e 37,5mm +/- 10%. - Jogo de 

pratos de 50mm raiados para ensaios de compressão à fadiga. 

- Máquina para Ensaio de Microdureza EQUILAN 

características: Leitura digital nas escalas de dureza vickers, knoop, brinell e kc; Compatível 

com as normas JIS-B-7734, ASTM-E-384 e ISO/DIN 6507-2; Sistema automático de 

posicionamento da identação; Microscópio com micrômetro digital para leitura da identação 

com precisão 0,01?m; Conversão digital da dureza em outras escalas de dureza, como HRC, 

HRB, HB, HRN e HRT; Seleção automática de cargas de teste com no mínimo as cargas de 10, 

25, 50, 100, 200, 300, 500 e 1000 kgf; Mesa X-Y de medição de 100 x 100 mm com escala de 

graduação de 0,01 mm; Morsa padrão para fixação de amostras com abertura mínima de 50 

mm; Dispositivo para fixação de corpos de prova embutidos; Padrão de dureza HV; 

Penetradores Vickers e knoop com protetor; Possibilidade de utilização de dois penetradores 

concomitantes na torre de penetração; Tubo Trinocular; Ocular micrométrica 10 vezes; 

Objetivas instaladas de 5, 10, 50 e 100 vezes; Câmera digital colorida (com saída tipo USB) com 
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o mínimo de três mega pixels de resolução acoplada ao microscópio; Software de medição da 

identação; Régua para calibração do microscópio; 02 lâmpadas Halógenas sobressalentes; Jogo 

de ferramentas de serviço (para a troca de penetrador e abertura para manutenção do 

equipamento); Velocidade de carga máxima de 50?m/seg.; Tempo de carga selecionável de 5 a 

99 segundos; Altura mínima da amostra de 95 mm; Profundidade mínima da amostra de 115 

mm; Tensão de operação: 220 v - 60hz; Armazenamento de até 999 medidas de dureza; Porta 

para conexão de impressora. 

- Cortadeira de Amostras modelo Pancut 100 

Características: capacidade de corte de peças com 100mm de diâmetro, profundidade de corte 

de 90mm e unidade de recirculação do fluído refrigerante. 

- Prensa de Embutimento modelo Panpress 30 

caracteristicas: para embutimento a quente com ciclo de aquecimento e sistema de 

resfriamento à água, diâmetro da amostra de 30mm, sistema de aplicação de força hidráulico. 

- Politriz da Pantec modelo Polipan 2d 

caracteristicas: Discos de polimento e lixamento com 200mm, velocidade de 200 e 600 rpm. 

- Dispositivo de Polimento autimático da Pantec 

caracteristicas: acoplamento a plotriz Polipan 2d, capacidade para polimento automático de 6 

amostras com 30mm de diâmetro. 

- Aparelho de limpeza por ultra-som da Pantec modelo Limpson 2 

Características: cuba de aço inox de 1,9 litros permitindo o uso de diversos tipos de soluções 

detergentes e solventes. 

- Microscópio Metalográfico Invertido PANTEC modelo MMI 2000 

caracteristicas técnicas: ampliações de 40, 50, 100, 150, 500 e 1000x, iluminação refletida com 

câmera digital acoplada e software de aquisição e análise de imagem. 

- Microscópio eletrônico OLYMPUS, BX51M 

Características: lentes de aumento de 5X, 10X, 20X, 50X e 100X e um sensor SONY ExwaveHAD 

(color video camera digital) acoplado. 

- balança de precisão digital BALMAK MP-5 
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Características: capacidade máxima de 5Kg e precisão de 1g. 

- balança de precisão analógica SARTORIUS 2351 

Características: capacidade máxima de 7kg e precisão de 0,1g. 

- Microdurômetro - Mod.HVS-1000A - Pantec digital microhardness tester 

Características: capacidade de realizar ensaios nas escalas Vickers e Knoop, com aplicação de 

forças de: 10, 25, 50, 100, 200 , 300, 500 e 1.000 gf.  Sistema de medição com possibilidade de 

ampliações de 100 e 400 X através da ocular de 10x e objetivas de 10 e 40X. Capacidade de 

medição de 8 a 2000HV. 

- Durômetro, marca WPM, Vickers (5 - 120kg) e Brinell (15,625 - 250 kg). 

- Durômetro, marca WPM, Brinell (15,625 - 250 kg). 

- Durômetro, marca PANTEC, Rockwell B e C. 

O laboratório de materiais do Gama tem dado apoia experimental as disciplinas ligas às áreas 

de concentração de Mecânica Computacional e e Materiais de Integridade Estrutural. 

Laboratório de Tecnologias em Biomassa 

Local: Faculdade do Gama – FGA, Campus UnB-Gama 

Professores associados: Sandra Maria da Luz, Carla Anflor 

Existem 02 laboratórios de química com área construída de 61,20 m² e outro com 30 m². O 

primeiro conta com três salas de apoio contíguas ao laboratório que servem a sala de técnicos 

e almoxarifado. Este laboratório possui estrutura capaz de fornecer ao programa os subsídios 

necessários para a realização de experimentos que envolvam preparação de amostras 

cerâmicas, metálicas, poliméricas e compósitos. Os equipamentos disponíveis no laboratório 

poderão ser usados para o desenvolvimento de materiais nanoestruturados. Os equipamentos 

disponíveis são: 

Duas Balanças Analítica e uma Semi-analítica marca Shimadzu: analítica modelo TX 323, 

trabalha com tensão de alimentação de 220 V. Possui menu de operações, ajuste de nível, 

tecla para tara, prato de pesagem, janelas que barram vento, painel de mostragem das 

pesagens, conexão DCIN e conector RS-232 C. Determina a massa de sólidos e líquidos com 

precisão de 0,001 g. Semi-analítica modelo BL 320 H, trabalha com tensão de alimentação de 

220 V. O corpo da balança possui prato, fonte, suporte de prato, proteção anti-vento, controle 
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de nível, plug de alimentação, visor digital. Determina a massa de sólidos e líquidos com 

precisão de 0,01 g. 

Banho de aquecimento controlado da marca Quimis (modelo Q215M2): construído em aço 

inox 304 sem solda e cantos arredondados. Trabalha entre as temperaturas ambiente até 

120ºC com precisão de 0,1ºC. Possui controlador de temperatura microcontrolado com duplo 

display multi configurável, auto sintonia PID, sensor PT 100, nível constante, resistência 

tubular blindada, motor de agitação com eixo e hélice em aço inox 304, dimensões internas de 

200 x 370 x 290 mm. Equipamento para aquecimento de meios reacionais em banho maria ou 

banho de silicone. 

Agitador mecânico da marca Fisaton (modelo 713 D): Bivolt 50 a 60 Hz. Rotação de 5 a 280 

rpm. Possui teclas para modo diplay, modo tacômetro, modo torque e timer. Equipamento 

para agitação mecânica de líquidos ou outras substâncias de alta viscosidade até 100.000 mPa. 

Poderá ser usado em agitação de sistemas de polimerização, síntese de materiais 

nanoestruturados e misturas inorgânicas para obtenção de cerâmicas. 

Mantas e placas de aquecimento marca Quimis e Fisaton: Alimentação 220 V. Placas 

aquecedoras construídas em aço inox, contendo display controlador de temperatura (até 

200ºC) e agitação (até 60 rpm). Possui dispositivo para agitação magnética. O corpo das 

mantas de aquecimento é construído em alumínio com tratamento anticorrosivo e pintura 

eletrostática epóxi. Possui resistência em fio Kanthal alojada em toda a extensão do ninho 

assegurando homogeneidade térmica e garantindo temperaturas de até 500ºC (no ninho). Não 

produz faísca em nenhuma parte de seu sistema eletrônico resultando em maior segurança. 

Excelente isolação térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança. Possui a base do 

tamanho da parte externa do ninho e alimentação: 220 volts. Temperatura: até 350 ºC (500ºC 

no ninho). Aquecimento controlado para processos de modificações químicas superficiais, 

evaporação de solventes e polimerização. 

Dois Phmetros marca Metrohm Íon Analysis (modelo 827 pH lab): o equipamento contém 

display LCD, chaves de liga e desliga, teclas de navegação e input, conexão para eletrodos 

potenciométricos, conexão para eletrodo referência em separado, conexão para sensor de 

temperatura e interface de infravermelho. Pode ser utilizado para controle de pH após 

modificações químicas e processos de obtenção de novos materiais. 
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Autoclave vertical marca Phoenix: equipamento com corpo interno e tampa confeccionado em 

aço inox 304. Possui manômetro para controle de pressão e temperatura. Temperaturas e 

pressões máximas de 127ºC e  1,5 kgf/cm2, respectivamente. O equipamento pode ser 

utilizado para testes de envelhecimento de aditivos, adesivos em materiais e processos de 

hidrólise de fibras naturais e madeira. 

Dois fornos mufla marca Adamo e Marconi: Marca Marconi (modelo MA 385). Tensão de 

alimentação 220 volts, corrente 20 amperes, consumo máximo de potência de 3500 watts. 

Adamo (modelo F2-DM), tensão de alimentação 220 volts, corrente 20 amperes, consumo 

máximo de potência de 4400 watts. Temperatura de trabalho de ambos fornos é entre 50 a 

1200ºC. Possuem termoelemento tipo K e dimensões internas de 150 x 150 x 300 mm.  Esse 

equipamentos podem ser usados para tratamentos térmicos de amostras cerâmicas e 

metálicas. 

Cromatográfico gasoso Trace GC Ultra marca Thermo Scientific: Possui modulador fixo com 

dois jatos intermitentes de CO2 líquido, caracterização automática da coluna, linha completa 

de injetores capilares, para todos os modos de injeção, detector FID rápido (até 300Hz), 

software HyperChrom dedicado à GCxGC, o qual permite: visualização colorida do gráfico de 

separação,  visualização em 3D, reconstrução do cromatograma da primeira dimensão, 

quantificação e identificação. O processamento de dados é feito em poucos segundos, mesmo 

nos cromatogramas contendo mais de 20.000 picos. O agrupamento de picos por famílias de 

compostos, relatórios padronizados ou personalizados e visualização em 3D giratória são 

algumas características adicionais deste software. Pode ser aplicável na identificação e 

caracterização de estruturas químicas de novos materiais poliméricos. 

Analisador simultâneo TGA/DTA/DSC da TA Instruments instalado em sala específica equipada 

com controle de temperatura e umidade e estrutura de gases utilizados nos ensaios. Acoplado 

ao analisador térmico, também há uma interface com um espectrômetro de Infravermelho da 

Nicolet. 

O laboratório de química presta auxílio experimental as disciplinas da área de concentração 

Materiais de Integridade Estrutural. Pode-se citar: Caracterização de Materiais por Análise 

Térmica e Polímeros e Compósitos Poliméricos. 

Laboratório GMEC 

Local: Faculdade do Gama – FGA, Campus UnB-Gama 
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Professores associados: Carla Anflor, Jhon Goulart e Sandra Maria da Luz 

O grupo de Mecânica Experimental e Computacional, GMEC, foi criado em 2013 com a 

finalidade de agregar docentes e discentes em torno do tema: experimentação e simulação 

numérica em problemas de mecânica dos sólidos e fenômenos de transporte. 

Esse é um grupo de pesquisa inscrito nas bases do CNPq no diretório de grupos de pesquisa e 

reconhecido pela Universidade de Brasília. Além de professores internos ao programa o grupo 

GMEC conta com professores associados Sandi Schefer, da UFRN, Volker Stain da UFF – 

Niterói, André Maues da UFF – Petrópolis, Andrés Brarrera, UFRO – Universidade da Fronteira, 

Chile, Besim Baranoglu, Atilim University (Turquia), Rafael Celeghini Santiago da UFABC, Luiz C. 

Wrobel, Brunel University (UK). 

O Laboratório GMEC tem área de 60 m². 

São equipamentos disponíveis no GMEC 

- 01 sistema de correlações de imagem – DIC Q400 - Dantec 

- 12 computadores de alta performance  

- 07 workstations (CPU) para simulação de problemas em larga escala 

- 01 rack de servidor 

- 22 nobreaks 

- 03 impressoras laser brother monocolor 

- 02 ar condicionados 9000 e 18000 btus 

- Softwares: Ansys®, Matlab, Simcenter TestLab versão 18 Modal Analysis, Catia 

- 01 Microscópio Metalográfico Invertido LAB-1130-T 

Mobiliário(01 estante de aço, 01 estante de madeira, 03 arquivos de madeira, 02 mesas 

Kapesberg, 02 cadeiras de encosto alto, 16 mesas de 120 x 60 cm com gaveta, 01 mesa de 150 

x 60 cm sem gaveta, 01 mesa redonda de 120 cm de diâmetro, 12 cadeiras verdes com rodas 

de encosto baixo, 05 cadeiras pretas estofadas de encosto baixo, 03 cadeiras verdes sem rodas 

de encosto baixo, armário de aço roupeiro, armário baixo de aço. 

Laboratório LEEC – Laborátório de Estudo de Escoamentos Complexos 

Local: Faculdade do Gama – FGA, Campus UnB-Gama 
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Professores associados: Jhon Goulart e Rodrigo Miranda 

O Laboratório LEEC é recém criado e esta abrigado no prédio novo da FGA. Nesse laboratório 

os professores associados tem trabalhado com temas envolvendo interação fluido-estrutura, 

experimentação em turbulência, medição de velocidades e flutuações de velocidade e pressão. 

São técnicas experimentais utilizadas no laboratório: anemometria de fio quente, utilização de 

transdutores de pressão e técnicas de visualização. O laboratório tém área de 35 m². 

Equipamentos do laboratório: 

- tunel de vento 4 m de comprimento 

- ventilador centrígugo VOGES 1 CV 

- Inversor de Frequência WEG 

- 02 multimetros digitais 

- Osciloscópio Digital  Tektronic 

- Multimetro digital de bancada POL-79C 

- Fonte de Alimentação Minipha 2 canais 

- Placa A/D National Instruments – 4 ch, 16 bits 

- Placa A/D entrada serial – 8 ch, 12 bits 

- Camera Térmica Fluke Ti-125 

- Aplificador de 3-canais para utilização com sensor de pressão 

- 05 Sondas retas - 55P11 DANTEC  

- 03 Sonda dupla – 55P63 DANTEC  

- 01 Prolongador de sonda – reto DANTEC  

- 01 Prolongador de Sonda – 90° DANTEC 

- 01 Sensor de pressão piezoresistivo ENDEVECO 

- 01 Micromanometro diferencia 1-10000 Pa 

- 01 Transmiter Dwyer 4 a 20 mA 

- 01 furadeira de bancada 



 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INTEGRIDADE DE MATERIAIS DA ENGENHARI 
- 01 microretífica 

- 01 tacometro 

- 01 Fieldlogger 16 Ch para medidor de sensores de temperatura  e qualquer tipo de tensão 

- 01 Sistema completo de anemometria de fio quente IFA 300 

- software ThermalPro para gerenciamento do device IFA 300 

- Ar condicionado 18 000 BTUs 

- 03 computadores 

- 01 impressora laser color HP  

Mobiliário: 01 armário aéreo 05 posições para discentes, 05 mesas escrevaninhas, 02 armários 

de aço de duas portas e 01 de uma porta, uma mesa de aço com gaveteiro 200 x 80 cm 

Laboratório de Acústica e Vibrações – NVH 

Local: Faculdade do Gama – FGA, Campus UnB-Gama 

Professores associados: Maria Alzira Araújo Nunes, Suzana Ávila e Marcus Vinícius Girão, 

Alessandro Borges e Rita de Cássia 

O Lab NVH - Laboratório de Acústica e Vibrações é um laboratório da Faculdade UnB Gama da 

Universidade de Brasília criado com o objetivo de atender as disciplinas de graduação e pós-

graduação que com ele se relacione, bem como abrigar e dar suporte às pesquisas 

desenvolvidas na área, desde a iniciação científica até o mestrado e doutorado acadêmico. 

Além da área acadêmica, o laboratório também atua conjuntamente à indústria 

desenvolvendo projetos de cooperação bem como a realização de laudos de ruído ambiental, 

ruído e vibrações ocupacionais. Inicialmente o Lab NVH foi criado para atuar com foco na 

Engenharia Automotiva, em virtude do curso oferecido na FGA. No entanto, por ser a acústica 

uma área multidisciplinar, atualmente o laboratório conta com a colaboração de estudantes e 

pesquisadores dos demais cursos da FGA (Eng. de Energia, Eng. Eletrônica, Eng. Aeroespacial) e 

ainda dos demais campis da UnB. O Lab NVH possui bancadas experimentais, analisadores 

digitais e sistemas de aquisição de dados, transdutores para ensaios em acústica e vibrações, 

equipamentos para ensaios em acústica e vibrações (medidores de NPS, calibradores de NPS e 

de vibração, alto-falantes, excitadores eletrodinâmicos, amplificadores de potencia) e diversos 

softwares de simulação numérica (MSC ADAMS®, Ansys®, LMS Virtual Lab Acoustic®). O 
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laboratório NVH auxilia, principlamente, as disciplinas Análise, planejamento e Tratamento de 

Dados Experimentais, Fundamentos da Acústica, Fundamentos da Aquisição de Sinais e 

Processamento de Sinais Digitais.  

São equipamentos disponíveis no LabNVH 

Medidor de Vibração no Corpo Humano: 

- 2 kits de Medidor de vibração do corpo humano, HVM100 Fabricante Larson Davis, de 3 

canais com filtro para medições de mãos-braços e filtro para medições de corpo inteiro. Inclui: 

Acelerômetro triaxial, 1mV/g, ICP; Seat pad, 100mV/g, ICP. Acessórios: Adaptador de barra, 

cabo de conexão com PC, Case de transporte, Software Blaze. 

Acelerômetros e Condicionadores:  

- Acelerômetro Isotron (IEPE), Fabricante ENDEVCO Model 27AM1 - 100mv/g, +/-50g, adhesive 

mount (wax included), side conector, 1 gram. 3053VM1-120 cable (10ft) included (M3 plug to 

BNC plug). 

- Acelerômetro High sensitivity, Fabricante PCB Modelo 352A56, miniature (1.5 gm), ceramic 

shear ICP® accel., 100 mV/g, with TEDS and 5-44 coaxial conn. Inclui: Cabo Low-noise, blue, 

coaxial Teflon cable, 10-ft, micro 5-44 plug to BNC plug, 1-channel, battery-powered, 

ICP®sensor signal cond., unity gain, BNC input/output conn. Fabricante PCB Modelo 480C02. 

 - Acelerômetro Type 4332 Bruel&Kjaer com condicionador de sinais Type 2626 

 - 16-channels Isotron (IEPE) signal conditioner, Fabricante ENDEVCO Model 2793. 

- Calibrador de acelerômetro 1g RMS @159,2 Hz, Fabricante PCB Modelo 394C06. 

Sistema de Aquisição de Dados: 

- PRO-117 4-ch Complete Recorder & Analyzer solution composed of:- dB4 4-ch- dBFA 

Recorder - Analyzer - Post-Processing Suite. Fabricante ACOEM-01dB. 

- 4-Channel, ±5 V, 24-Bit IEPE Analog Input Device, Fabricante National Instruments, Modelo 

USB9233 com Chassi NIDAQ 9172 

Shakers: 

- Excitador eletrodinâmico, Fabricante MB DYNAMICS modelo Modal 20N (20N pk continuous 

sine and 60N pk instantaneous for burst random) and Amplifier Fabricante Yamaha modelo 

MB75V. 
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- Electrodynamic Shaker ET127 Labworks Inc. 500 pounds pk sine force com Power Amplifier 

pa141 Labworks Inc. 

Martelo de Impacto: 

- Modal Hammer Fabricante Endevco Modelo 2302-10; 10mV/lbf, 500lb range, 100 gram head, 

3 tips, EHM1653 40grams expansion head included. 10m BNC-BNC cable included. 

Sensores para medição de pressão sonora: 

- 2 microfones ICP® microphone preamplifier 1/2" to be used with prepolarized condenser 

microphone. Tipo 1, Fabricante PCB Piezotronics, Modelo PCB426E01. 

- Calibrator de microfones, Cal21 - Type 1 - 94dB @ 1.000Hz - PTB approved Fabricante 01dB 

Modelo CAL21. 

- Sound Level Meter, SoundTrack LxT Class 1, Fabricante Larson Davis Modelo LxT1. 

Gerador de Sinais: 

- Gerador de Funções e formas de ondas arbitrárias 20 MHz. Fabricante Agilent Modelo 

33220A. 

- Tacômetro Foto/contato 

- Termômetro Digital Mira Laser 60 - 1000°C 

- Tacômetro Automotivo 

- Vibrômetro Laser Keyence 

- Osciloscopio Tektronics  Quant 05 

- Pirometro Laser 

- Analisador dinâmico e Sinais Nicolet DC-10MSa/s 

Segurança do Trabalho: 

 - Anemometer, Humidity meter, Light Meter, Thermometer, Sound level meter 

- Sound level meter. 5 function, all in one. Fabricante MRCLab Modelo LM-8102. 

- Medidor de Monóxido de Carbono Fabricante CEM Modelo CO181. 

- Portable Single Gas Detector, Fabricante Amtech Modelo BX170 – LCD. 

Laboratório de Sistemas de Controle – SISCO 
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Local: Faculdade do Gama – FGA, Campus UnB-Gama 

Professores associados: Suzana Ávila, Marcus Vinícius Girão, André Murilo de Almeida Pinto, 

Maura angélica, Renato Vilela 

Trata-se de um laboratório multidisciplinar, atendendo os programas de metrado e doutorado 

PPG-Integridade e Programa de Pós-graduação em Sistemas Mecatrônicos. O Laboratório 

também atende os cursos de graduação da FGA, engenharias automotiva, eletrônica, de 

energia além de prestar auxílio aos cursos de enga. Civil e Mecatrônica do Campus Darcy 

Ribeiro. No ambiente são desenvolvidos trabalhos de iniciação científica, projetos de 

graduação (TCC), dissertações de mestrado e teses de doutorado, bem como projetos 

aprovados em órgãos de fomento (Cnpq, CAPES, FAPDF). Além disso, são realizadas diversas 

atividades de ensino e extensão universitária. Entre as atividades de extensão já desenvolvidas 

com a ajuda de docentes e discentes do laboratório pode-se citar a organização de eventos 

como os III ECT Encontro de Ciência e Tecnologia (2012, 2014 e 2015) e o XXXVII CILAMCE 

Iberian Latin American Congress on Computational Methods in Engineering em 2016. Além 

disso, o laboratório apoia os seguintes projetos de extensão: Projeto Meninas Velozes e 

Projeto Catavento.  

O Laboratório SISCO possui 60 m² de área e conta com 14 discentes em todos os níveis de 

formação, graduação, mestrado e doutorado. 

São equipamentos disponíveis no Lab. SISCO 

- 8 un. De Quadrirrotores de diversos modelos 

- 6 Microprocessadores / Microcontroladores 6 

- 1 Placa de Aquisição de Dados Measurement Computing Modelo PCI DAC 6703 

- 1 Placa de Aquisição de Dados Measurement Computing Modelo PCI DAS 6013 

- 1 Impressora 3D Marca: Tevo 3D Modelo: Tornado 1 

- 4 Microcomputador TIPO PC 

- 1 Monitor de vídeo; Marca: LG; Modelo: FLATRON 20EN33SS-B 

- 5  Monitor de vídeo; Marca: AOC; Modelo 2036Va 

-1 Televisão LCD; Marca:Sony ; Modelo Bravia KLV32S301A  

- 3Estabilizador 1000 VA 
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- 15Cadeira giratórias 

- 3 Mesa para estudo (em L) 

- 10 Mesa para estudo (retangular) 

- 2 Armário com chave 2 

- 1 Gaveteiro 

- 1 Projetor; Marca: Epson; Modelo H283A 

- 2 Mesa para reunião (oval) 

-2 Ar-Condicionado Marca: Elgin Modelo:HVQI12B2IA 

Laboratórios de Graduação que suportam a Pós-graduação 

Além dos laboratórios descritos acima, também existem laboratórios parceiros do PPG-

Integridade. Na apresentação serão descritas sua localização e professor responsável. O 

docente responsável pode não ser docente credenciado ao programa. São eles: 

Laboratório de Termo-fluidos 

Local: Faculdade do Gama – FGA, Campus UnB-Gama 

Professor Responsável: Luciano Noleto 

Laboratório com área de 107m2, dividido em 02 modulós de 52 a 53m2. Este laboratório 

destina-se ao suporte experimental de pesquisas voltadas ao estudo de aspectos térmicos e 

fluido-mecânicos das diversas fontes e meios de conversão de energia.   

Laboratório de Processos de Fabricação 

Local: Faculdade do Gama – FGA, Campus UnB-Gama 

Professor Responsável: Rhander Viana 

O Laboratório de Processos de Fabricação da UnB-FGA é um laboratório multiusuário com área 

de aproximadamente 200 m² que atende as necessidades de fabricação das cinco engenharias 

do Campus Gama. A área de usinagem convencional conta com as seguintes máquinas, 

equipamentos e mobiliários em operação: 

Quatro tornos Nardini Mascote Gold e dois tornos Nardini Mascote; 

- Uma fresadora ferramenteira Diplomat 3001 com cabeçote divisor; 
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- Uma furadeira de bancada Kone 

- Uma serra fita horizontal Starret; 

- Um centro de usinagem CNC Romi D600 com 4º eixo; 

- Um torno CNC Diplomat Logic 195 VS; 

- Um computador dedicado às máquinas CNC’s; 

- Um compressor; 

- Um moto esmeril; 

- Mesa de desempeno; 

- Duas bancadas de trabalho; 

- Uma bancada de acessórios para torno; 

5.2 - Recursos de Informatica 

Os docentes do grupo contam com máquinas eficientes que sempre são melhoradas ao longo 

dos anos. Além disso, o Grupo de Mecânica Computacional e Experimental - GMEC conta com 

vários computadores para apoio de modelagem matemáticas e são amplamente eficazes 

nestas aplicações. Ao todo são 07 workstations dedicadas a simulação numérica. 

Em 2016 a estrutura de fibra ótica ficou completa no campus do Gama, trazendo melhorias a 

internet. 

Há servidores com as seguintes especificações: 

- Dell PowerEdge 2950 III - Servidor Tipo III (Atualizado para R710) Dell PowerEdge R710 

2 Processadores Quad Core Intel E5506 Xeon , 2.13GHz, 4M Cache, 4.86 GT/s QuickPath 

Interconnect (limitam a velocidade da memória a 800 

MHZ DDR-3); 32 GB de memória DDR-3 Registered DIMM, 1066 MHz (8 x 4 GB), 2R para 2 

processadores; 04 discos rígidos de 300GB SAS 3.5" 

de 15.000 rpm; Configuração dos Discos em RAID 5; Placa controladora de array interna 

PERC6i com 256MB de cache e bateria (Raid 0, 1, 5, 6, 

10, 50, 60); Placa de gerenciamento remoto iDRAC6 Enterprise; 4 interfaces de rede 

10/100/1000 UTP integradas; Riser com 2 slots PCIe x8 
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e 2 slots PCIe x4; 2 Cabos de Força, 250V, 12A, 2m de comprimento, C13/C14; Software de 

gerenciamento Dell OpenManage (DVD e 

documentação); Console de Gerenciamento Dell; Interfaces de rede com TOE; 1 Placa de rede 

PCIe x4 Broadcom NetXtreme II 5709 Dual Port 

Gigabit Ethernet com TOE; Fonte Redundante de Alta Potência Energy Smart (870W), 

Ventiladores redundantes e Hot-swap; Unidade de DVD/- 

RW, SATA. 

- Dell PowerEdge 2950 III ? Servidor Tipo IV (Substituído por R710) Dell PowerEdge R710: 2 

Processadores Quad Core Intel E5506 Xeon , 

2.13GHz, 4M Cache, 4.86 GT/s QuickPath Interconnect (limitam a velocidade da memória a 

800 MHZ DDR-3); 32 GB de memória DDR-3 Registered 

DIMM, 1066 MHz (8 x 4 GB), 2R para 2 processadores; 05 discos rígidos de 450GB SAS 3.5" de 

15.000 rpm; Configuração dos Discos em RAID 

5; Placa controladora de array interna PERC6i com 256MB de cache e bateria (Raid 0, 1, 5, 6, 

10, 50, 60); Placa de gerenciamento remoto 

iDRAC6 Enterprise; 4 interfaces de rede 10/100/1000 UTP integradas; Riser com 2 slots PCIe x8 

e 2 slots PCIe x4; 2 Cabos de Força, 250V, 

12A, 2m de comprimento, C13/C14; Software de gerenciamento Dell OpenManage (DVD e 

documentação); Console de Gerenciamento Dell; 

Interfaces de rede com TOE; 1 Placa de rede PCIe x4 Broadcom NetXtreme II 5709 Dual Port 

Gigabit Ethernet com TOE. 

Acredita-se que o investimento em recursos de informática seja necessário, assim, nossos 

docentes, por meio de seus projetos, buscam a qualificação de seus equipamentos de forma 

constante. 

5.3 - Biblioteca 

A Biblioteca Central da UnB - BCE possui atualmente um acervo de mais de 12.500 livros de 

diferentes áreas Tecnológicas. A biblioteca da UnB é informatizada e conta com pessoal 

qualificado e disponível, atendendo bem à demandada da pós-graduação. Além de orientar os 

estudantes em pesquisas bibliográficas, a biblioteca também oferece serviço gratuito de 
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pesquisa por palavras-chaves.Em relação aos periódicos internacionais, a Biblioteca mantém 

assinaturas atualizadas de 785 títulos nas áreas de Engenharia Mecânicas e áreas afins. No que 

tange às facilidades de acesso às informações, a BCE-UnB possui os seguintes recursos: 

 -Sala para consultas via Internet de acervos a outras bibliotecas no país e no exterior. 

 -Algumas bases de dados em CD-ROM na área de Engenharia Mecânicas e áreas afins. 

 - Um eficiente Setor de Comutação Bibliográfica. 

A Biblioteca Central da UnB - BCE possui atualmente um acervo de mais de 12.500 livros de 

diferentes áreas Tecnológicas. A biblioteca da UnB é informatizada e conta com pessoal 

qualificado e disponível, atendendo bem à demandada da pós-graduação. Além de orientar os 

estudantes em pesquisas bibliográficas, a biblioteca também oferece serviço gratuito de 

pesquisa por palavras-chaves. Em relação aos periódicos internacionais, a Biblioteca mantém 

assinaturas atualizadas de 785 títulos nas áreas de Engenharia Mecânicas e áreas afins. No que 

tange às facilidades de acesso às informações, a BCE-UnB possui os seguintes recursos: 

 -Sala para consultas via Internet de acervos a outras bibliotecas no país e no exterior. 

 -Algumas bases de dados em CD-ROM na área de Engenharia Mecânicas e áreas afins. 

 - Um eficiente Setor de Comutação Bibliográfica. 

 - Coleção de periódicos antigos micro-filmados. 

O Portal de Periódicos da Capes pode ser acessado a partir de qualquer computador com IP da 

Universidade de Brasília. 

O horário de funcionamento da Biblioteca Central da UnB, de segunda a sexta-feira, é de 7:00h 

às 23:45h. Aos sábados, domingos e feriados, a BCE funciona de 8:00h às 17:45h. Estudantes e 

docentes do programa utilizam a biblioteca por meio de cartões magnéticos e também podem 

realizar consultas rápidas de livros e periódicos pela Internet via página da BCE-UnB. 

No novo Campus do Gama, apesar do início recente de suas atividades, o acervo atual já é 

constituído de mais de 4000 volumes, sendo desses 1000 títulos. Entre os títulos estão normas 

técnicas, livros de gradução, para atender os 05 cursos em nível de graduação do campus 

Gama e livros de pós-graduação. O acervo da biblioteca do campus Gama é anualmente 

reorganizado com novos títulos e volumes. Em 2014, a quantidade de volumes não passava de 

2000. 
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Em 2018 um chamado da BCE da Universidade de Brasília contemplava os PPG's com livros 

didáticos de pesquisa. A coordenação do programa reuniu os professores e a Biblioteca do 

Campus da UnB - Gama, local de funcionamento do programa, foi contemplada com 07 novos 

títulos cobrindo as áreas de métodos numéricos, vibrações mecânicas e tratamento e 

aquisição de sinais e métodos numéricos aplicados a vibrações mecânicas.  

Para o ano de 2020 a BCE ja lançou um Edital contemplando os diferentes PPG’s com aquisição 

de livros. A coordenação do programa já determinou aos seus professores a avaliação de 

novos títulos nas áreas de interesse do programa para serem adquiridos. 


