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EDITAL ITEP/LABENZ-UFPE 0 1 /2022 

Disponibilização do Laboratório Multiusuário 4.0 
  

 

O Laboratório Multiusuário de Pescado 4.0, aprovado pelo Edital FACEPE 17/2021 (APQ-1219-

5.06/21) visa promover a integração e o uso compartilhado de equipamentos e estruturas de 

laboratórios existentes no Núcleo de Sustentabilidade em Matrizes Ambientais do ITEP (Laboratório 

de Química Analítica) e no Laboratório de Enzimologia LANBENZ da UFPE. Estas estruturas 

atualmente já dão suporte tecnológico ao Locus de Inovação Pescado 4.0, Projeto aprovado junto à 

FACEPE (APQ-0342-5.06/21).  

A estrutura multiusuário Pescado 4.0 irá apoiar o desenvolvimento de Pesquisa, Inovação e prestação 

de serviços tecnológicos para o setor da aquicultura e irá contar com infraestrutura disponível no ITEP 

para determinação de metais traços em água, solo e pescados, análises fisico químicas e 

microbiológicas em água, análises de efluentes e análises em solo. No LABENZ/UFPE, a 

infraestrutura existente irá permitir a realização de análises enzimáticas e de avaliação de igrendientes 

para o desenvolvimento de Pesquisa e Inovação. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

O estado de Pernambuco vem ampliando sua produção de pescados cultivados, em especial nos 

cultivos de tilápia, que em 2020 produziu 27.275 toneladas (PEIXE BR, 2020).  Parte do volume 

produzido é destinada ao mercado externo, o que exige um controle efetivo da área de cultivo e do 

pescado exportado. A produção de camarão também tem crescido no estado, atingindo 8.500 

toneladas em 2021, com aumento do volume exportado nos ultimos anos, o que também demanda um 

controle por parte das empresas do setor, seja para o manejo, liceniamento ou exportação .  

Foi pensando neste potencial que o Laboratório multiusuário foi estruturado, para ser um ambiente 

que permita o desenvolvimento do setor no que demandar de análises ambientais e contole dos 

insumos e da produção . 

As seguintes linhas de pesquisa serão beneficiadas pela criação do laboratório Multiusuário Pescado 

4.0:  i) desenvolvimento de ferramentas e processos visando a produção de pescado de forma 

sustentável, ocupando pouco espaço, com baixo consumo de água e com alta produtividade; ii) 

desenvolvimento de processos visando o segmento pesqueiro cíclico e multi mercadológico; iii) 

desenvolvimento de processos e ferramentas, visando o biomonitoramento e a recuperação de 

ambientes impactados; iv) avaliação e quantificação de traços de metais (ppb e ppt) em água, 

sedimento, insumos e pescados cultivados e capturados; v)utilização de nanocompósitos no 

tratamento de efluentes da aquicultura 

 

2. OBJETO 

 

Apoio tecnológico, inovação e serviços  para o setor da aquicultura em Pernambuco, com 

disponibilização de infraestrututura de laboratórios que irá impulsionar as atividades previstas pelo 

Locus de Inovação Pescado 4.0 (Projeto FACEPE APQ-0342-5.06/21), por meio da realização de 

análises químicas e bioquímicas de média e alta complexidade, para avaliação da presença de 

contaminantes traços em insumos, no pescado e nos produtos biotecnológicos produzidos por meio do 

Locus. 
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3. CRONOGRAMA 

 

Atividades Data 

Lançamento do Edital (www.itep.br) 01/Out/2022 

Disponibilização dos formulários (www.itep.br) 01/Out/2022 

Datas para submissão de propostas  Fluxo contínuo 

Previsão para divulgação dos resultados (por mail) Em até 15 dias 

Agendamento para a utilização do laboratório 
Fluxo contínuo 

 

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E PRIORIZAÇÃO 

 

A prioridade de uso do laboratório seguirá a seguinte ordem:  

 

1) prestação de serviços a clientes públicos e privados, 2) projetos de pesquisa, 3) treinamento técnico 

especializado.  

 

A prestação de serviços para a iniciativa privada atualmente é o maior demandante do tempo dos 

equipamentos instalados no ITEP, mas o Laboratório Multiusuário irá impulsionar a prospecção de 

parcerias com fins de PD&I junto a empresas, por meio do laboratório multiusuário. 

Os critérios de seleção das propostas de pesquisa serão os seguintes: 

• Coerência e relevância de projetos de pesquisa que atendam às demandas do Locus de Inovação 

Pescado 4.0 (Projeto FACEPE APQ-0342-5.06/21) e do setor da pesca e aquicultura; 

• Coerência e relevância de projetos de pesquisa com foco em biotecnologia a partir de resíduos 

de pescado; 

• Compatibilidade entre a proposta de pesquisa e as características do equipamento proposto, 

 

 

5. RECURSOS FINANCEIROS 

 

Não haverá transferência de recursos financeiros entre as partes, porém, o solicitante deverá custear todo 

o material de consumo necessário à operação dos equipamentos durante a execução dos experimentos, 

isentando o Laboratório Multiusuário Pescado 4.0 pela aquisição e/ou fornecimento dos mesmos.  

 

6. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 

A submissão de proposta ocorrerá em processo de fluxo contínuo compreendendo: i) Cadastro do 

Usuário (proponente e operador); (ii) Submissão da Proposta de Pesquisa, contemplando como principais 

tópicos: detalhamento da proposta baseado no projeto de pesquisa; tipo de amostras a serem analisadas; 

descrição dos experimentos a serem realizados; tipo de preparação de amostra, tempo de uso do 

equipamento pretendido; período disponível para a realização das análises. 

 

Caberá ao Comitê Gestor avaliar as propostas quanto a aderência e atendimento aos critérios pré-

estabelecidos, tanto em relação à disponibilidade do uso de equipamentos solicitados de acordo com os 

horários disponíveis e da presença de técnicos do laboratório para acompanhamento.  

 

 

 

 

 

Os seguintes critérios de seleção das propostas de pesquisa serão adotados: 
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• Coerência e relevância de projetos de pesquisa que atendam às demandas do Locus de Inovação 

Pescado 4.0 (Projeto FACEPE APQ-0342-5.06/21) e do setor da pesca e aquicultura, 

• Coerência e relevância de projetos de pesquisa com foco em biotecnologia a partir de resíduos 

de pescado; 

• Compatibilidade entre a proposta de pesquisa e as características do equipamento proposto, 

• Produção científica do proponente 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 GERENCIAMENTO DO PROJETO  

 

O gerenciamento do projeto será realizado pelo coordenador com o apoio do comitê gestor formado 

pelos seguintes membros: 

 

Presidente do Comitê: Prof. Dr Ranilson de Souza Bezerra (UFPE / Pesquisador Visitante no ITEP) 

Membros Internos: Dra. Jéssica Maria Monteiro Dias (SMA/ITEP), Prof. Dr. Glauber Pereira de 

Carvalho Santos (Mestrado/ITEP) 

Membros externos: Dr Thiago Barbosa Cahu (LABENZ/UFPE), Profª. Dra. Juliana Ferreira dos Santos  

(DEPAq/UFRPE) 

7.2 INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL  

 

7.2.1 Infraestrutura disponível no SMA/ITEP:  

 

Espectrômetro de Emissão Optica com Plasma Indutivamente Acoplado – ICP-OES e ICP-MS: 

utilizado para quantificar metais em níveis traços, possui detecção simultânea com vista axial/radial, 

policromador termicamente estabilizado, gerador de radio frequência, sistema automático de introdução 

de amostra e unidade de tocha termostaticamente controlada por computador. 

Analisador Direto de Mercúrio – DMA: Utilizado para quantificação do mercúrio em matrizes 

diversas, com técnica baseada na decomposição térmica, fusão e quantificação por Espectrofotometria 

de Absorção Atômica.  

Espectrômetro de Absorção Atômica (AAS): Utilizado para determinação de metais em matrizes 

diversas.  

 

7.2.2 Infraestrutura disponível no LABENZ/UFPE: 

  

Espectrofotômetro de microplacas BioRad modelo Xmark: utilizado para determinações 

enzimáticas, dosagens de ingredientes entre outras determinações colorimétricas diversas. 

Espectrofotômetro de microplacas Thermo modelo Multiscan: utilizado para determinações 

enzimáticas, dosagens de ingredientes entre outras determinações colorimétricas diversas. 

Espectrofluorímetro: utilizado para determinações enzimáticas, caracterização de compostos naturais 

fluorescentes, determinação da estabilidade de proteínas, entre outras análises. 

Cromatografia Líquida de Alta Resolução Varian: utilizado para purificação e análise de materiais 

em misturas complexas, determinação da composição de hidrolisados e composição de aminoácidos. 

Cromatografia Líquida, modelo äkta (GE): utilizado para purificação e análise de materiais em 

misturas complexas, determinação da composição de hidrolisados e composição de aminoácidos. 

Fotodocumentador BioRad: utilizado para realização de imagens em análises bioquímicas, 

caracterização de misturas protéicas complexas.  

Evaporador rotativo IKA: utilizado para a concentração de extratos e isolamento de materiais obtidos 

a partir de dissolução em solventes orgânicos. 

Liofilizador: utilizado para secagem a frio de amostras com o objetivo de preservar as propriedades 
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nativas dos extratos e moléculas isoladas. 

 

Outros equipamentos irão integrar o Laboratório Multiusuário Pescado 4.0: geladeiras industriais para 

armazenamento de amostras, balanças analíticas e semi-analíticas, capela de exaustão, câmara de fluxo 

laminar, pHmetro, turbidímetro e condutivímetro. agitadores magnéticos com aquecimento, banho-

maria, homogeneizador de tecidos, moinho elétrico de bancada, agitador de placas, mini centrífuga de 

tubos, bomba de vácuo, trituradores semi-industriais, centrífuga refrigeradas, banho refrigerado e freezer 

-80ºC, entre outros. 

 

7.3 PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Nos termos do art. 23 da Lei Estadual nº 13.690, de 16 de dezembro de 2008, a FACEPE não pleiteará 

participação na titularidade dos direitos de propriedade intelectual ou em ganhos econômicos derivados 

de criação protegida (patente ou registro de software) eventualmente resultante do projeto. 

 

7.4 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

7.4.1 Durante a fase de execução do projeto, toda e qualquer comunicação deverá ocorrer atravez 

do email labmult@itep.br 

7.4.2 Qualquer alteração relativa ao uso da infraesturutra do projeto deverá ser solicitada ao 

comitê gestor, acompanhada da devida justificativa, devendo ser autorizada antes de sua 

efetivação. 

 

 

 

 

Recife, 25 de OUTUBRO de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Antônio Vaz de Albuquerque Cavalcante 
Diretor Presidente do ITEP 

Ranilson de Souza Bezerra 
Coordenador do Projeto 
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