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            A QuímEJ é a empresa júnior dos cursos de Química Industrial e
Química Licenciatura da Universidade Federal de Uberlândia. Foi
fundada em 2017 a fim de prestar serviços de análises químicas,
consultorias, treinamentos e educação na área de Química em
Uberlândia e região. A gestão da empresa é feita por alunos do curso de
Química Industrial e Licenciatura, que têm a oportunidade de aplicar o
conhecimento teórico na prática, cultivar o espírito empreendedor, ter
uma vivência empresarial durante a graduação, além de desenvolverem-
se pessoal e profissionalmente.
         Contamos com uma equipe comprometida com a qualidade dos
serviços e com os valores da empresa, promovendo um atendimento
personalizado ao cliente, além do apoio do Instituto de Química e seus
professores, que nos orientam na execução dos projetos.

DESENVOLVER SOLUÇÕES EM
QUÍMICA COM QUALIDADE E

RESPONSABILIDADE, IMPACTANDO
NOSSOS CLIENTES POR MEIO DE
LIDERANÇAS EMPREENDEDORAS

- SENTIMENTO DE DONO
- CRESCIMENTO PESSOAL
- POSTURA EMPREENDEDORA
- TRANSFORMAR REALIDADES

Sobre a QuímEJSobre a QuímEJ

Nossa missão
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Nossos valores



CERVEJEIRA
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Análise de água 

  Uma parte significativa da
composição das cervejas é a água.
Sendo assim, para auxiliar na
qualidade da bebida, um dos
fatores essenciais é sempre
monitorar alguns parâmetros da
água utilizada no processo
produtivo.
   A água pode influenciar no
resultado desejado para a cerveja
em diversos aspectos, como aroma,
sabor, cor e espuma. Cada estilo de
cerveja pode exigir alguns
parâmetros em níveis específicos
para chegar no produto desejado.
   Legalmente, a água deve ser
potável, e não somente análise de
potabilidade, alguns parâmetros são
recomendados, como pH, temperatura,   dureza, 
cálcio, magnésio, alcalinidade (carbonato,
bicarbonato, total e residual), sulfato, ferro,
cloreto, sódio, manganês e microbiológicas
(Coliformes totais, bactérias heterotróficas,
Escherichia coli).
     Monitorar a água cervejeira é um grande
contribuinte para garantir uma cerveja de alta
qualidade!



PISCINA
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Análise de água de 

    O monitoramento da água utilizada em piscinas é de extrema
importância para garantir a segurança e a saúde dos usuários, seja em
casas, condomínios, clubes, parques aquáticos. 

        A norma NBR 10.818 da ABNT
define alguns parâmetros
necessários para avaliar a
qualidade da água para essa
finalidade. O ideal é que não haja
presença de bactérias dos grupos
Coliforme e/ou Staphylococcus

aureus. 
    A água também deve ser
límpida a ponto de permitir a
visibilidade da região mais funda
da piscina. O pH da água deve
ser controlado e manter-se entre
7,2 e 7,8. A concentração de
cloro também deve ser
monitorada e possui valores de
referência.

       Em situações específicas, como corrosão
ou formação de depósitos nas piscinas, outros
parâmetros como metais, sólidos dissolvidos,
dureza e alcalinidade total devem ser avaliados
também.
        E você, já sabia da importância de sempre
monitorar a água da sua piscina?



BALNEABILIDADE
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Análise de água para 

        Balneabilidade é a qualidade
de águas destinada à recreação de
contato primário, como banhos e
atividades esportivas em água, que
sejam contato direto e prolongado
(natação, mergulhos, etc), em que
existe a possibilidade também de
ingerir quantidades consideráveis
de água.
        A resolução nº 247/2000 do
CONAMA estabelece parâmetros e
limites ideais para balneabilidade.
Os índices mais recomendados são
densidade de metais pesados,
sedimentos, turbidez, pH e
colimetria (Coliformes totais e
fecais, Escherichia coli e/ou
Enterococcus. 
         O ideal é que a água seja monitorada por
5 semanas seguidas, e se 80% dos resultados
estiverem abaixo do ideal, a água está apta
para contato. O monitoramento deve ser feito,
principalmente, no período do verão, época em
que há uma maior probabilidade de contato
com água para banho e recreação. Parâmetros
irregulares podem provocar problemas de
saúde ao usuário.



QUALIDADE DAS
ÁGUAS (IQA)
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Análise de Índice de

            O Índice de Qualidade das Águas (IQA) foi criado em 1970 nos
EUA, pela National Sanitation Foundation, e é utilizado em diversos
estados brasileiros para avaliar a qualidade de água, principalmente, de
água bruta. É um valor que varia de 0 a 100, encontrado a partir de um
cálculo matemático que leva em consideração os resultados das  analises
dos parâmetros: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, coliformes
termotolerantes, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio total,
fósforo total, turbidez e resíduos totais (sólidos totais).

          Desde a coleta até as análises dos
resultados, nos comprometemos em prezar
por um serviço de excelência, a fim de
auxiliá-lo a garantir uma água de qualidade,
independentemente de sua finalidade!



POTABILIDADE
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Análise de água de

  A água destinada a consumo
humano, seja para ingestão,
preparação e produção de alimentos
e/ou higiene pessoal, deve atender
alguns padrões de potabilidade que
asseguram que a mesma está
adequada para as diversas
finalidades.

      No Brasil, atualmente, a Portaria
do Ministério da Saúde  nº 2.914, de
12 de dezembro de 2011, dispõe sobre
os parâmetros físico-químicos e
biológicos mais importantes que
devem ser avaliados para que a água
não ofereça riscos à saúde do
consumidor.

     Alguns parâmetros principais que devem ser
analisados são: Coliformes totais, Coliformes
Termotolerantes, Bactérias heterotróficas,
Alcalinidade total, Alumínio, Cloretos, Cloro
residual, Cor, Dureza total, Fluoretos, pH,
Turbidez, Clorofila-a, Ferro, Manganês, Sólidos
totais dissolvidos, Nitrito, Nitrato e
Surfactantes.



ODOR
ATMOSFÉRICO (H2S)
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Análise de

    Alguns processos (industriais, ou não) geram emissão de gases
poluentes na atmosfera que, ao acumularem, são prejudiciais ao meio
ambiente e até mesmo à saúde humana. Um desses gases é o sulfeto de
hidrogênio (H2S), que tem um odor muito característico de ovo podre,
além de oferecer outros riscos a quem entra em contato com esse gás.

        Os índices de H2S na
atmosfera geralmente são
medidos na unidade de
ppm. Na concentração de
0,01 ppm, começa-se a
detectar um certo odor
referente ao gás. A 10
ppm, sintomas como dores

de cabeça, náusea e irritação nos olhos e garganta podem
estar relacionados ao contato com o gás.

        Acima de 1000 ppm, entrar em contato com o gás pode
causar colapso respiratório e até mesmo morte em poucos
minutos.
      Na QuímEJ, temos os aparatos necessários
para recolher amostras do gás da atmosfera e
analisar o teor de H2S por meio do método
espectrofotométrico do azul de metileno, e
verificar se o gás está abaixo dos valores de
risco, e, em alguns locais, dentro da legislação.



CONSULTORIAS

PREMEND
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            As consultorias são serviços extremamente variados que têm como
finalidade entender os problemas dos clientes e orientá-los da melhor
forma possível para solucionar quaisquer adversidades encontradas.
            Na QuímEJ, contamos com uma equipe extremamente qualificada,
em formação nos cursos de Química Industrial e Química Licenciatura na
UFU, dispostos a entender todas as dificuldades encontradas pelos
clientes na área da Química para apresentar a melhor solução possível!
           Cada consultoria é um projeto desenvolvido especialmente para
atender à solicitação de cada cliente, em que buscamos entender todos
os problemas encontrados, realizar um diagnóstico e fazer um
levantamento de possíveis soluções. 
             Um serviço pensado com exclusividade!

   O PREMEND é o Programa de
Recebimento e Monitoramento
de Efluentes Não Domésticos,
sistema aplicado na cidade de
Uberlândia - MG. O programa
regulariza efluentes emitidos
por estabelecimentos não
domésticos.

   Na QuímEJ, estamos preparados para analisar os
laudos necessários e orientar para possíveis
modificações no estabelecimento para regularizar
sua situação e evitar aplicação de multas da
prefeitura por possíveis irregularidades.



ANÁLISES QUÍMICAS

EDUCAÇÃO
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      Na QuímEJ contamos com o apoio do Instituto de Química, com
seus professores e técnicos qualificados que nos auxiliam na
execução de diversos projetos de análises químicas no geral.
Utilizamos reagentes e equipamentos de qualidade da Universidade
Federal de Uberlândia.
        Está precisando de alguma análise química? Entre em contato
conosco para fazermos um diagnóstico da sua necessidade!

   A QuímEJ é formada também
por alunos do curso de Química
Licenciatura, e valorizamos
sempre educação de qualidade
para todos!

   Podemos auxiliá-lo na revisão e elaboração
de materiais didáticos para estudantes de
diversas idades, além da aplicação de
experimentos básicos de Química para que os
estudantes tenham um breve contato com a
ciência e possam se interessar mais pela área!
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@quimej.ufu

www.quimej.com.br

contato@quimej.com.br

(34) 99293-4518

Entre em contato
conosco!

QuímEJ
Empresa Júnior de Soluções em Química

Universidade Federal de Uberlândia

Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bloco 5I - Piso Inferior
Bairro Santa Mônica - Uberlândia - MG


