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CADASTRO DOS LABORATÓRIOS DA UFPE
Nome do Laboratório: Laboratório de Tecnologia Mineral - LTM
Endereço: Avenida dos Economistas s/n, Cidade Universitária, Recife-PE
Departamento: Departamento de

Centro: Centro de Tecnologia e

Engenharia de Minas

Geociências

Telefone: 2126-8707 / 2126-8244

Fax:

Responsável pelo Laboratório: Professor Dr. Pedro Luiz Guzzo
RG nº:

CPF nº

SIAPE nº: 1307009

E-mail: pguzzo@ufpe.br

Documento que designa o responsável pelo Laboratório:
Chefe do Departamento: Professor Dr. Robson Ribeiro Lima
RG nº:

CPF nº

SIAPE nº: 1549099

E-mail:

Atividades desenvolvidas:
a) Ensino:
(i) Aulas práticas das disciplinas do curso de graduação de Engenharia de Minas:
MI527- Caracterização de Minérios
MI369- Cominuição
MI508- Métodos Físicos de Concentração
MI325- Separação Sólido-Líquido
MI272- Flotação
MI341- Metalurgia Extrativa
MI410- Tratamento de Resíduos Sólidos
MI523- Usinas Beneficiamento de Minérios
(ii) Disponibilidade das dependências do laboratório para visitas relacionadas à
disciplina EQ716 – Operações Unitárias 1 do curso de graduação de Engenharia
Química da UFPE.

b) Pesquisa:
O grupo de pesquisa em Caracterização e Processamento de Minerais Industriais
desenvolve estudos no LTM voltados as seguintes linhas de pesquisas:
(i) Moagem ultrafina de rochas e minerais industriais e caracterização granomineralógica;
(ii) Caracterização espectroscópica de defeitos pontuais e estudo das propriedades
termo- e opticamente estimuladas (TL e LOE) do quartzo natural;
(iii) Flotação de minérios.
No âmbito das linhas de pesquisas estão sendo desenvolvidos os seguintes projetos:
(a) Moagem de minerais industriais em moinhos de alta energia: o problema da
aglomeração de partículas ultrafinas;
(b) Caracterização espectroscópica de defeitos pontuais em cristais de quartzo com
potencial emprego na dosimetria das radiações ionizantes usando técnicas
luminescentes;
(c) Luminescência opticamente estimulada de quartzo sensibilizado com radiação
gama e tratamento térmicos: caracterização preliminar visando aplicações
dosimétricas;
(d) Estudo dos parâmetros técnicos e econômicos para a escolha do regulador de pH
em diferentes processos de flotação;
(e) Estudo de moagem e caracterização de minério de tungstênio (Bodó, RN).
Informação Complementar:
O LTM possui facilidades laboratoriais que oferecem serviços para a comunidade
acadêmica, interna e externa da UFPE, e para diversos segmentos do setor produtivo.
Os serviços de análise oferecidos pelo laboratório são os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redução de tamanho de partícula: britagem e moagem convencional;
Moagem de alta energia em dimensões micrométricas;
Análise granulométrica com séries de peneiras;
Análise granulométrica pela técnica de espalhamento laser;
Ensaios Work Index (WI) de Bond de rochas e minérios;
Ensaios de separação magnética;
Ensaios de indentação estática em superfícies lapidadas e polidas;
Perfilometria de contato de sólidos;
Difração de raios X pelo método do pó;
Espectroscopia infravermelho (FTIR) de líquidos, placas e materiais pulverizado;
Análises térmicas: termodiferencial, termogravimétrica e dilatometria.

Para mais informações acessar: site.ufpe.br/ltm.
Este formulário deverá ser preenchido, juntamente com cópia do RG e CPF do(s)
•
responsável(is) pelo laboratório e, inserido dentro do processo administrativo.
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