Portfólio de Serviços

Quem Somos
A Dativa Consultoria Química Júnior é composta por alunos de graduação em Química da
Universidade Federal de Minas Gerais, uma das mais conceituadas instituições do país. Nossa
equipe está preparada para encontrar soluções personalizadas para os clientes nas mais
diversas áreas de atuação da química.
Amparada pelo conhecimento e experiência dos doutores e professores da UFMG, a Dativa
oferece excelência, preços competitivos e agilidade na execução dos projetos demandados
aliados à moderna e completa infraestrutura do Departamento de Química e dos nossos
parceiros.
Além disso, como o mercado tecnológico necessita cada vez mais de profissionais
especializados e com vivência profissional, nossa empresa, através de suas atividades, permite a
inserção dos alunos dos cursos de Química em um ambiente empresarial, o que garante uma
experiência totalmente diferenciada.
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Análises Químicas
Através de nossos laboratórios parceiros, realizamos
diversos ensaios físico-químicos, além de fornecer
interpretação detalhada dos resultados. Assim,
utilizando metodologias como as do MAPA e da
ANVISA, podemos caracterizar uma amostra, avaliando
qualitativa
e
quantitativamente
possíveis
contaminações, e oferecer soluções personalizadas.
Algumas das nossas análises são:
- Ensaios físico-químicos
- Ensaios de cromatografia e microscopia eletrônica
- Estudos de formulação e composição
Como por exemplo:
Análise de água

Análise de combustíveis

Análise de óleo e
lubrificantes
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Controle de Qualidade
Através de análises e pesquisas, acompanhamos o
processo de fabricação do seu produto sempre
garantindo a qualidade e eficiência, auxiliamos na
implantação de leis de regulamentação brasileiras e
oferecemos consultorias nas áreas de sanitização e
higienização.

Algumas das nossas análises são:
- Cachaça, cerveja e bebidas alcoólicas
- Alimentos
- Tratamento de Efluentes
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Segurança e Boas Práticas Laboratoriais
Para pequenos e médios laboratórios dos mais
diversos seguimentos, oferecemos consultoria sobre os
métodos de análises, equipamentos utilizados e as
principais medidas de garantia da segurança
laboratorial para garantir o bom funcionamento e a
segurança de seus funcionários. Também oferecemos
minicursos sobre a área e cotações para a implantação
das normas.
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Consultorias
Em parceria com alunos de doutorado e mestrado do
departamento de Química da UFMG e sob a
orientação dos professores com pós-doutorado e
especializações, prestamos consultoria às mais diversas
empresas nos principais ramos de aplicação da
química, tais como:

Alimentos

Catálise

Polímeros

Produtos
Naturais

Dentre muitas outras...

Projetos de Responsabilidade Social

Logística e Gerenciamento de Resíduos
Descarte de óleo Lubrificante
Nós cuidamos da logística do descarte
apropriado de óleos automotivos e hidráulicos
usado de pequenas e médias oficinas.

Descarte e reutilização do Óleo
Vegetal

Realizamos a coleta e descarte apropriados
de óleo vegetal usado através de empresas
parceiras que dão destino ao mesmo para a
produção de biodisel. Além de oferecemos
workshops e cursos para a reutilização
caseira do óleo na fabricação de sabão.

Descarte de resíduos
químicos em geral
Avaliamos o descarte mais apropriado para os
resíduos químicos produzidos por laboratórios de
pequeno e médio porte.

Parceiros

Contato
Entre em contato conosco e peça o orçamento personalizado para sua demanda.

Email

Redes Sociais

contato@dativajr.com.br
projetos@dativajr.com.br

@dativajr

Telefone

(31) 99588-9528
(31) 99142-1674
Ludmila Boaventura
Arthur Beligoli
Diretora de Projetos Diretor Presidente

