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No Laboratório de Bioprocessos e Produtos, o grupo de pesquisadores (Grupo de 
Biotecnologia Ambiental) tem atuado na melhoria e agregação de valores na cadeia 
produtiva de recursos naturais e no monitoramento da biodiversidade do Semi-Árido. O 
Grupo conta com alunos de Graduação (Iniciação Científica dos cursos de química, 
biologia, nutrição e física) e de alunos de Pós-Graduação (Doutorado da Rede Nordeste 
de Biotecnologia) incrementando a formação de recursos humanos altamente 
qualificados no que diz respeito aos problemas regionais, objetivando difundir o 
conhecimento tanto dentro do Brasil como no cenário internacional. 

O Grupo tem atuado em (1) Eletroquímica Medicinal e Farmacoeletroquímica: uso 
de métodos e dispositivos eletroquímicos em biomedicina, (2) Estudo químico e 
biotecnológico para desenvolvimento de fármacos e medicamentos, (3) Inovação 
biotecnológica para biorremediação de água e solos contaminados, (4) 
Desenvolvimento de bioprocessos para agregação de valor a resíduos industriais. 

O Grupo de Biotecnologia Ambiental, que realiza estudos visando o 
desenvolvimento sustentável da Região Nordeste com atuação na cadeia produtiva de 
recursos naturais e no monitoramento da biodiversidade do Semi-árido, conta com o 
Laboratório de Bioprocessos e Produtos com área de 65 m2 . 

Este laboratório possui os seguintes equipamentos: 

1. 01 - Espectrofotômetro Infravermelho com Transformada de Fourier 
2. 02 - Potenciostato/Galvanostato 
3. 03 - Microbalança de Cristal de Quartzo acoplada a potenciostato 
4. 04 - Polarógrafo 
5. 05 - Espectrofotômetro de Infravermelho 
6. 06 - Espectrofotômetro na região do ultravioleta e do visível 
7. 07 - Impedância 
8. 08 - Cromatógrafo Gasoso acoplado ao Espectrometro de Massas 
9. 09 - Filtro de rede 
10. 10 - pHmetro de bancada 
11. 11 - Centrífuga 
12. 12 - Estufa 
13. 13 - Capela de fluxo laminar 
14. 14 - Capela de fluxo laminar (Nível II) 
15. 15 - Shaker 
16. 16 - Ultrapurificador de água 
17. 17 - Destilador de água 
18. 18 - Amplificador Lock-in 
19. 19 - Bomba de vácuo 
20. 20 - Balança Analítica 
21. 21 - Evaporador rotativo 
22. 22 - Botijão para nitrogênio líquido 
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23. 23 - Agitador magnético 
24. 24 - Refrigerador duplex 
25. 25 - Microcomputadores 

 


