
Responsável – Profa. Dra. Selene Maia de Morais 

Contato -  3101- 99-61 

E-mail – Selene.morais@uece.br 

 

No Laboratório de Química de Produtos Naturais, são pesquisados materiais 
de origem vegetal. O processo se inicia com a triagem de bioatividade dos extratos 
brutos, seguindo-se o seu fracionamento até a identificação do(s) princípio(s) ativo(s). 
Muitas plantas produzem substâncias com propriedades farmacológicas, que podem ter 
atividade tóxica a outros organismos e, geralmente, são facilmente decompostas e 
eliminadas do meio ambiente. 

O Laboratório é composto por cinco salas: (a) instrumentação analítica (12 m2), 
(b) bancada de trabalho para os pesquisadores e alunos (48m2), (c) sala de 
computadores (12 m2), (d) sala quente (24 m2), (e) salas para professores (24 m2). E 
conta com os seguintes equipamentos: 

Este laboratório possui os seguintes equipamentos: 

1. 01 - Espectrofotômetro no Infravermelho 
2. 02 - Espectrofotômetro na região do ultravioleta e do visível 
3. 03 - Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência 
4. 04 - Ressonância Magnética Nuclear de bancada 
5. 05 - Cromatógrafo Gasoso acoplado a Espectrómetro de Massas 
6. 06 - Absorção Atômica 
7. 07 - Balança Analítica 
8. 08 - Bomba de vácuo de baixa pressão 
9. 09 - Cabine de fluxo laminar vertical 
10. 10 - Rotoevaporador 
11. 11 - Incubadora BOD 
12. 12 - Deonizador com sensor condutivímetro e alarme óptico 
13. 13 - Destilador de água com pureza abaixo de 3S 
14. 14 - Estufa de esterilização e secagem com sistema de circulação de ar 
15. 15 - Freezer horizontal 
16. 16 - Refrigerador Duplex 
17. 17- Agitador magnético com aquecimento 
18. 18 - Agitador mecânico com regulador de altura e inclinação 
19. 19 - Banho Ultrassom 
20. 20 - pHmetro de bancada com medidor de temperatura 
21. 21 - Turbidímetro de bancada 
22. 22 - Condutivímetro portátil e de bancada digital 
23. 23- Microcomputadores 

 

mailto:Selene.morais@uece.br

