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APRESENTAÇÃO

 Os laboratórios de pesquisa são estruturas essenciais para o 
desenvolvimento científico da sociedade. Instalações físicas usualmente 
imóveis, os laboratórios abrigam equipamentos e instrumentos que 
conferem aos pesquisadores maiores condições investigatórias e, 
muitas vezes, alavancam inovações.

 Com a finalidade de publicizar as informações sobre a 
infraestrutura de pesquisa (laboratórios e equipamentos) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e assim 
incentivar o desenvolvimento de projetos integrados no âmbito da 
pesquisa, a Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) elaborou o catálogo 
de Laboratórios de Pesquisa 2018.

 O catálogo agrupa os laboratórios por centros ou unidades 
acadêmicas especializadas distribuídos ao longo dos diversos campi 
da UFRN. Cada laboratório apresenta informações principais como 
equipamentos disponíveis, contato do responsável e descrição das 
atividades realizadas nas facilidades. Espera-se que a disponibilização 
de tais informações seja capaz de gerar uma maior interação entre 
técnicos, discentes, docentes ou até mesmo estabelecer parcerias com 
agentes externos à UFRN.

 Destacamos ainda que o catálogo não compreende a totalidade 
de laboratórios existentes na UFRN, mas somente aqueles que foram 
submetidos por seus coordenadores para cadastro e validados pela 
PROPESQ. Assim, novos laboratórios e atualizações realizadas por 
coordenadores de laboratórios já validados serão contemplados em 
versões posteriores do catálogo. Acrescentamos que tais atualizações 
poderão ser visualizadas ainda por meio de consulta pública no SIGAA.

Sibele Berenice Castellã Pergher
Pró-Reitora de Pesquisa
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Bioacústica (LaB) possui infraestrutura necessária para o 
estudo de temáticas voltadas à bioacústica e à ecoacústica. A produção de 
sinais acústicos por animais, o efeito de atividades humanas geradoras de 
ruídos sobre a comunicação animal e a interação entre organismos vivos, 
desde indivíduos até comunidades, mediadas pela energia acústica são 
alguns tópicos de interesse do LaB. Mais informações sobre o laboratório 
podem ser obtidas diretamente em seu endereço: www.lab.bio.br. 

SIGLA:
LaB

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Renata Santoro de Sousa Lima Mobley

CONTATO:
sousalima.renata@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Amplificadores; alto-falantes terrestres e aquáticos; câmeras fotográficas; 
computadores; depth finder; notebook; GPS; HDs externos; hidrofones; 
placas digitalizadoras; range finder; sistemas de aquisição de sons terrestres 
autônomos; gravadores.

LABORATÓRIO DE BIOACÚSTICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Biologia Comportamental (LBC) desenvolve estudos 
sobre o comportamento animal, utilizando as abordagens das ecologias 
comportamental e cognitiva. No LBC, procura-se também compreender como 
fatores ecológicos e cognitivos contribuem para a geração de características 
comportamentais. Além da pesquisa, o laboratório tem como missão formar 
novos pesquisadores, oferecendo oportunidades para graduandos (iniciação 
científica), mestrandos e doutorandos. 

SIGLA:
LBC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Arrilton Araujo de Souza

CONTATO:
arrilton@cb.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Câmeras e mini câmeras; estereomicroscópios; luxímetros; ninhos artificiais; 

notebook; termo-higrômetro. 

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 
COMPORTAMENTAL
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose (LABMAT) desenvolve 
atividades no âmbito da parasitologia básica e aplicada, tais como interação 
parasito-hospedeiro, etnofarmacologia, imunobiologia e diagnóstico.

SIGLA:
LABMAT

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Valter Ferreira de Andrade Neto

CONTATO:
aneto@cb.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Banhos-maria; centrífuga de mesa refrigerada e não refrigerada; cubas e 
fontes de eletroforese para géis de agarose; destilador de água; estufas; 
freezers -20 °C; gabinetes de segurança biológica classe II; incubadora úmida 
de CO2; microcomputadores; microscópios convencional e invertido com 
programa de imagem digital; termociclador de gradiente.

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA DA 
MALÁRIA E TOXOPLASMOSE
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Biologia Molecular e Genômica (LBMG) está 
adequadamente equipado para desenvolver pesquisas na área de biologia 
celular e molecular. Dentre as atividades realizadas no LBMG, destacam-se: 
cultura de células; testes de genotoxicidade em procariotos e eucariotos; 
clonagem e expressão heteróloga; extração de DNA, RNA e proteínas; 
sequenciamento nucleotídico por Sanger e de nova geração; amplificação 
de DNA por PCR, RT-PCR e RAPD; análise de expressão por qPCR. Para 
mais informações sobre o laboratório, acesse o endereço www.bloglbmg.
wordpress.com/nucleo-de-genomica-nugen. 

SIGLA:
LBMG

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Lucymara Fassarella Agnez

CONTATO:
lfagnez@ufrnet.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Bioanaliser; E-Gel; extrator QIAcube; fotodocumentadores; freezers -80 °C; 
GloMax; incubadoras de CO2 e incubadoras com agitação; microscópios 
ópticos e de epiflorescência; NanoDrop; NanoVue; PCRs; purificadores de 
água; QIAgility; qPCRs; sequenciador Sanger ABI3500 e sequenciador NGS 
Ion Torrent PGM; sistemas de eletroforese vertical e horizontal. 

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR E GENÔMICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Cronobiologia e Comportamento (LCC) desenvolve 
estudos sobre a regulação da ritmicidade circadiana em primatas, tendo 
como marcadores temporais os ritmos de atividade e repouso em saguis 
e o ciclo sono-vigília em humanos imersos no ambiente escolar. Neste 
contexto, são avaliadas as aplicações de intervenções comportamentais para 
a melhoria dos hábitos e da qualidade do sono de estudantes e professores, 
observando os princípios da regulação da ritmicidade biológica.

SIGLA:
LCC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Carolina Virginia Macedo de Azevedo

CONTATO:
carolina@cb.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Actímetro; câmera; luxímetro; sistema de iluminação e de registro da atividade 
motora de saguis por sensores infravermelho conectados a um computador 
com o software SAP.

LABORATÓRIO DE CRONOBIOLOGIA E 
COMPORTAMENTO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Ecologia de Águas Continentais (LEAC) conta com 
infraestrutura suficiente para a realização de contagens de organismos 
zooplanctônicos presentes em ecossistemas aquáticos continentais. As 
pesquisas realizadas no LEAC contemplam padrões temporais e espaciais 
da biodiversidade, impactos sobre as comunidades aquáticas, efeito das 
mudanças climáticas e aquecimento global sobre comunidades aquáticas e 
ecologia de metacomunidades.

SIGLA:
LEAC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Juliana Deo Dias

CONTATO:
julianadeo@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Lupas com iluminação externa; microscópios ópticos.

LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DE 
ÁGUAS CONTINENTAIS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

Localizado no Departamento de Oceanografia e Limnologia (DOL) da UFRN, 
o Laboratório de Ecologia Marinha (LECOM) busca compreender os impactos 
ecológicos da perda de espécies e seus efeitos sobre o funcionamento dos 
ecossistemas. Para tal, o LECOM concentra seus estudos nas interações 
ecológicas entre organismos e como elas alteram os ecossistemas. 

SIGLA:
LECOM

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Guilherme Ortigara Longo

CONTATO:
guilherme.o.longo@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balança de precisão; computador; rotaevaporador. 

LABORATÓRIO DE ECOLOGIA 
MARINHA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

Criado em 2006, o Laboratório de Ecologia Sensorial (SEL) possui 
infraestrutura para a realização de pesquisas nos campos da experimentação 
comportamental, psicofísica, espectrofotometria e modelagem visual. Além 
disso, cooperações com agências ambientais e outras universidades permitem 
ao SEL desenvolver atividades nos mais variados biomas brasileiros, tais como 
Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Pampas.

SIGLA:
SEL

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Daniel Marques de Almeida Pessoa

CONTATO:
pessoadma@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Bombas de aeração; câmeras fotográficas; colorímetro; computador; 
estroboscópio; fonte emissora de luz; fotômetros; GPS; sistemas de 
espectroradiometria/espectrofotometria; terrários.

LABORATÓRIO DE ECOLOGIA 
SENSORIAL
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Ensaios Antiparasitários e Biodisponibilidade Experimental 
(LEABE) conta com equipamentos para a realização das seguintes 
atividades: determinação de  biomoléculas com atividade leishmanicida, 
vigilância epidemiológica da esquistossomose mansônica e ensaios de 
biodisponibilidade experimental de biomoléculas com ação antiparasitárias. 
Ademais, o LEABE realiza ensaios coproparasitológicos nas comunidades 
selecionadas em projetos de extensão.

SIGLA:
LEABE

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Louisianny Guerra da Rocha

CONTATO:
louisianny@cb.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balanças; centrífugas de microplacas e de tubos de Eppendorf; equipamento 
ELISA; estufa BOD; estufa de CO2; desumidificador; geladeira; microscópio.

LABORATÓRIO DE ENSAIOS 
ANTIPARASITÁRIOS E 
BIODISPONIBILIDADE EXPERIMENTAL
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Estudos em Co-Existência (CO-LAB) desenvolve análises 
de modelos em ecofisiologia comportamental com a finalidade de explicar a 
vida em grupo. Para tanto, as análises consideram fatores individuais, como 
temperamento, sexo, idade e espécie, e proximais, como disponibilidade 
de alimento e espaço disponível. O CO-LAB possui macacos-prego e 
equinos como animais de estudo, sendo também desenvolvidos estudos 
com humanos e saguis em colaboração com outros pesquisadores. Todas as 
pesquisas buscam ter resultados teóricos, no sentido de refinar indicadores 
e pressupostos dos modelos, e práticos, visando oferecer parâmetros que 
possam auxiliar o manejo de animais in situ e ex situ.

SIGLA:
CO-LAB

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Renata Gonçalves Ferreira

CONTATO:
renata.ferreira@pq.cnpq.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Binóculos; câmeras filmadoras e fotográficas; computadores; notebook; GPS.

LABORATÓRIO DE ESTUDOS EM CO-
EXISTÊNCIA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Estudos Neuroquímicos (LENq) atua na avaliação 
comportamental de roedores e primatas e na avaliação do ritmo atividade-
repouso em roedores.

SIGLA:
LENq

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Rovena Clara Galvão Januário Engelberth

CONTATO:
rovenaclara@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitador magnético com aquecimento; balança de precisão; capela; criostato; 
destilador; estereotáxico; geladeiras; freezer -80 °C; mesa agitadora; mini 
centrífuga; micro motor odontológico; microscópios.

LABORATÓRIO DE ESTUDOS 
NEUROQUÍMICOS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Evolução do Comportamento Humano (LECH) tem como 
missão desenvolver projetos de pesquisa científica que contribuam para 
a compreensão do comportamento humano. Nesse contexto, o LECH 
investiga aspectos do comportamento humano com enfoque principal em 
quatro linhas de pesquisa: estudos vinculados ao comportamento social, com 
ênfase em aspectos cooperativos; estudos relacionados ao comportamento 
reprodutivo, com ênfase na escolha de parceiros; comportamento alimentar; 
e produtos culturais.

SIGLA:
LECH

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Fívia de Araújo Lopes

CONTATO:
fivialopes@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Eye-tracking; microcomputadores; televisor.

LABORATÓRIO DE EVOLUÇÃO DO 
COMPORTAMENTO HUMANO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Genética Bioquímica (LGB) realiza pesquisas na área de 
genética com o objetivo de compreender as interações genéticas conservadas 
e sua influência nas doenças associadas e no envelhecimento.

SIGLA:
LGB

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Riva de Paula Oliveira

CONTATO:
rivaoliveira@cb.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Banho-maria; estufas BOD; fluxo laminar; homogeneizador; incubadora; 
lupas; micro-ondas; microcentrífuga não refrigerada; microscópio de 
fluorescência; refrigeradores; shakers com controle de temperatura; sistema 
Soxhlet; sistemas de eletroforese horizontal e vertical; agitador Vortex.

LABORATÓRIO DE GENÉTICA 
BIOQUÍMICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Genética Molecular de Plantas e Biointerações (LGMPBIO) 
possui equipamentos que permitem a realização de atividades como extração 
de DNA, RNA e proteínas, amplificação de DNA, eletroforese, repicagem e 
cultivo in vitro de plantas. Dentre os diferentes temas de trabalho explorados 
no LGMPBIO, destacam-se: caracterização funcional/estrutural de genes, 
proteínas, ligantes, filogenia molecular de fungos, bioquímica de sementes, 
pesquisa e desenvolvimento de interesse em petróleo e gás natural, 
metagenômica, modelagem computacional 3D e análise de assinatura 
espectral.

SIGLA:
LGMPBIO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Paulo Sérgio Marinho Lúcio

CONTATO:
pmarinho@ufrnet.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Autoclave vertical; banho-maria; capela de fluxo laminar; centrífuga; 
computadores; congelador; cubas de eletroforese; destilador; equipamento 
de fotodocumentação; estufa para cultivo de bactéria; pHmetro; 
termociclador; timer; transiluminador; ultra refrigerador -80 °C.

LABORATÓRIO DE GENÉTICA 
MOLECULAR DE PLANTAS E 
BIOINTERAÇÕES
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Genética Toxicológica (GENETOX) foi criado com o 
objetivo de realizar pesquisas na área de análise de risco toxicológico. Avaliação 
da qualidade de amostras ambientais (água, ar e solo), biomonitoramento 
de populações humanas expostas a agentes xenobióticos, investigação 
de produtos naturais com potenciais farmacológicos, nutrigenômica e 
instabilidade genética são alguns tópicos investigados no GENETOX.

SIGLA:
GENETOX

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Viviane Souza do Amaral

CONTATO:
vi.mariga@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Autoclave; balança; cabine de segurança; centrífuga; computador; cuba 
de eletroforese; fotodocumentador; freezer; geladeira; microscópio; 
termociclador; transiluminador.

LABORATÓRIO DE GENÉTICA 
TOXICOLÓGICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Hematologia e Hemoglobinopatias é destinado ao 
diagnóstico de hemoglobinopatias. Atualmente, por não possuir refrigerador 
para acondicionamento de reagentes e amostras de sangue, os exames 
diagnósticos de eletroforese de hemoglobina, testes de falcização e 
solubilidade têm sido realizados no espaço físico do Laboratório Escola de 
Biomedicina, pertencente ao Departamento de Microbiologia e Parasitologia 
e que possui infraestrutura adequada para tal.

SIGLA:
Não informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Christiane Medeiros Bezerra

CONTATO:
christiane_medeiros@yahoo.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agarose; centrífuga; cubas de eletroforese em acetato de celulose; 
refrigerador; microscópio.

LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOGLOBINOPATIAS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Limnologia (LIMNO) desenvolve atividades de pesquisa 
em limnologia, ecologia de microorganismos aquáticos e oceanografia.

SIGLA:
LIMNO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
André Megali Amado

CONTATO:
amado@ufrnnet.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Analisador de carbono e nitrogênio; bombas de vácuo; capela de exaustão; 
computadores; destilador; espectrofotômetro; estufa. 

LABORATÓRIO DE LIMNOLOGIA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Medidas Hormonais (LMH) executa técnicas de dosagens 
de hormônios esteróides, fatores de crescimento neuronal e citocinas através 
do ensaio imunoenzimático (ELISA), utilizando diferentes meios biológicos, 
como plasma, fezes e saliva. 

SIGLA:
LMH

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Nicole Leite Galvão Coelho

CONTATO:
nicolelgalvaocoelho@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balança analítica de precisão; banho-maria; centrífuga de mesa e centrífuga 
refrigerada; deionizador de água; destilador de água; espectrofotômetro; 
estufa seca e úmida; freezers vertical e horizontal; ultra freezer -80 °C; 
geladeira; incubadora de microplacas; lavadora de placas; colorímetro; leitora 
de microplacas ELISA; pipetador automático; secadora de tubos.

LABORATÓRIO DE MEDIDAS 
HORMONAIS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Micobactérias (LABMIC) é destinado à pesquisa de 
bactérias de importância médica, atuando no isolamento primário, na 
identificação etiológica e nas pesquisa de genes de resistência.

SIGLA:
 LABMIC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Renato Motta Neto

CONTATO:
rmotta_neto@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Autoclave; cabine de fluxo laminar; centrífuga refrigerada; estufas 
bacteriológicas; freezers; geladeiras; microscópio; termociclador.

LABORATÓRIO DE MICOBACTÉRIAS 
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Mutagênese Ambiental (LAMA) é um laboratório do 
tipo multiusuário em que são realizados ensaios de genotoxicidade e 
mutagenicidade, in vivo (peixes, plantas e bactérias) e in vitro (cultura celular).

SIGLA:
LAMA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Multiusuário

COORDENADOR(A):
Silvia Regina Batistuzzo de Medeiros

CONTATO:
sbatistu@cb.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Autoclaves; bomba a vácuo; capela de exaustão; capela de fluxo laminar; 
centrífugas; chapa aquecedora; computador; destilador; espectrofotômetro; 
estufas; forno de hibridização; geladeiras; lupas; microscópios; mufla; 
pHmetros.

LABORATÓRIO DE MUTAGÊNESE 
AMBIENTAL
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica (LNRB) é um 
ambiente de investigação de pesquisa básica e de suporte para avaliação 
clínica dos distúrbios do sono. Nesse contexto, o LNRB estuda as bases 
neurobiológicas do ciclo sono e vigília e suas interfaces com o comportamento 
cognitivo e emocional, além de sua participação como comorbidade 
de diversas patologias, em especial os distúrbios neuropsiquiátricos. O 
laboratório conta com um serviço moderno de técnicas de estudo do 
sono, como polissonografia e actimetria, e equipe profissional altamente 
qualificada.

SIGLA:
LNRB

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
John Fontenele Araújo

CONTATO:
johnfontenelearaujo@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; polígrafo para polissonografia; sistema de registro de 
biopotenciais com montagem para polissonografia completa.

LABORATÓRIO DE NEUROBIOLOGIA E 
RITMICIDADE BIOLÓGICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Nutrição Humana Experimental em Aquicultura (NUHTRIX) 
manipula de forma segura insumos aquícolas destinados ao consumo humano. 
Seu espaço destina-se à prática experimental na criação de bioprodutos com 
a finalidade de gerar novos alimentos (suprimentos nutricionais, farináceos 
para enriquecimento de produtos, alimentos funcionais). O NUHTRIX 
compreende ainda um espaço de cultivo de microalgas para obtenção de 
spirulina.

SIGLA:
NUHTRIX

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Sueli Aparecida Moreira

CONTATO:
suelimoreira@yahoo.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Equipamento de iluminação contendo 12 lâmpadas apropriadas para cultivo 
de microalgas; timer digital.

LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO 
HUMANA EXPERIMENTAL EM 
AQUICULTURA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Oceanografia Costeira (LOC) destina-se às atividades 
de ensino e pesquisa nas áreas de oceanografia química, geoquímica e 
poluição marinha. Dentre as atividades realizadas no laboratório, destacam-
se o processamento e a análise de amostras de água e sedimentos de áreas 
estuarinas e marinhas.

SIGLA:
LOC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Maria Christina Barbosa de Araújo

CONTATO:
mcbaraujo@yahoo.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitador de peneiras; balanças analíticas; deionizador; destilador; estufa; 
freezer; mufla.

LABORATÓRIO DE OCEANOGRAFIA 
COSTEIRA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Psicofisiologia e Sono (LABSONO) é dedicado ao estudo 
dos aspectos psicofisiológicos e comportamentais do humano, seja em 
vigília, para o qual é empregado uma série de metodologias de ponta no 
estudo das respostas emocionais e estresse em paradigmas de cognição, 
como atenção, percepção de tempo e memória; seja durante o sono, quando 
se considera o estudo eletrofisiológico e polissonográfico do organismo 
saudável e acometido por diferentes patologias.

SIGLA:
LABSONO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Mário André Leocadio Miguel

CONTATO:
miguel.ml.mario@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; kit para potencial evocado cortical e medidas psicofisiológicas; 
sistema poligráfico Neurosoft Spectrum 4-EP; sistemas para eletrofisiologia 
AD Instruments Powerlab 26-T e 8/35, com bioamplificadores Octal Bio Amp.

LABORATÓRIO DE PSICOFISIOLOGIA E 
SONO



Centro de Biociências | UFRN

35

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

No Laboratório de Tecnologias da Aquicultura e Bioenergias são realizadas 
pesquisas nas áreas de aquicultura marinha e continental, prioritariamente 
com cultivos de peixes marinhos e ostras. Destaca-se ainda o cultivo 
de microalgas para biomassa destinada à obtenção de biocombustíveis 
(bioenergia) como uma de suas atividades principais.

SIGLA:
Não informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Graco Aurélio Câmara de Melo Viana

CONTATO:
robalo@ufrnet.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Autoclave; blowers; bombas hidráulicas; cilindros de CO2; compressor de 
ar; condutivímetro; espectrômetro; estufa; floculador; freezers; incubadora 
BOD; kits de análises químicas; luxímetro; Lupa; Microscópios; pHmetros 
digitais; salinômetros.

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIAS DA 
AQUICULTURA E BIOENERGIAS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Transformação de Plantas e Microscopia busca 
compreender os efeitos de estresses abióticos (luz, temperatura, seca, 
salinidade e microgravidade) no desenvolvimento das plantas e seu impacto 
tanto na expressão de genes quanto na rede de interação de proteínas. 
Adicionalmente, o laboratório desenvolve estudos relacionados à prospecção 
de biomoléculas de plantas da Caatinga e da Mata Atlântica que possam ter 
atividades biológicas.

SIGLA:
Não informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Kátia Castanho Scortecci

CONTATO:
kacscort@yahoo.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Banho-maria; BODs (câmaras de germinação com controle de temperatura 
e umidade); cuba de eletroforese; destilador; estereomicroscópio; estufa 
de secagem; fluxos laminares; geladeira; prateleiras com lâmpadas para 
o crescimento de plantas; máquina de PCR; micro-ondas; microcentrífuga 
refrigerada; shaker; vortex.

LABORATÓRIO DE TRANSFORMAÇÃO 
DE PLANTAS E MICROSCOPIA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Macroalgas Marinhas, como o próprio nome sugere, 
desenvolve atividades de pesquisa relacionadas às macroalgas marinhas e sua 
interação com o meio ambiente. Os estudos são realizados na zona intertidal 
e infralitoral, onde a identificação, a dinâmica, os ciclos e os mecanismos das 
populações dominantes de macroalgas são analisados em relação aos fatores 
ambientais. O laboratório tem sido importante na pesquisa do potencial 
de espécies produtoras de polissacarídeos para cultivos experimentais 
e cultivos em larga escala. Destacam-se ainda estudos desenvolvidos na 
área de biotecnologia ambiental, utilizando as macroalgas como biofiltro 
(biorremediação) em sistemas de aquicultura multitrófica. Tais estudos têm 
sido facilitados por parcerias com empresas do setor de carcinicultura, que 
permitem a execução de vários bioensaios para testes experimentais.

SIGLA:
Não informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Eliane Marinho Soriano

CONTATO:
eliane@ufrnet.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Autoclave; balança de precisão; capela; centrífuga; computadores; 
espectrômetro; estufas; forno mufla; freezer; geladeira; lupas; microscópios.

LABORATÓRIO DE MACROALGAS 
MARINHAS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Análise de Performance Neuromuscular (LAPERN) atua na 
avaliação de indicadores das funções neuromusculares. Para tal, métodos 
como sistemas de dinamometria computadorizada e eletromiografia de 
superfície são constantemente utilizados no LAPERN. O laboratório conta 
ainda com ferramentas utilizadas na avaliação e treinamento do equilíbrio, 
como a baropodometria computadorizada e o balance master.

SIGLA:
LAPERN

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Jamilson Simões Brasileiro

CONTATO:
brasileiro@ufrnet.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balance master; câmera termográfica por infravermelho com termovisor de 
76.800 pixels; dinamômetro isocinético computadorizado; eletromiógrafos; 
sistema de baropodometria computadorizada.

LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE 
PERFORMANCE NEUROMUSCULAR
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia (LAPC) se destina 
ao processamento de material biológico advindo de biópsias e esfregaços 
citológicos para emissão de diagnósticos de lesões orais e maxilo-faciais. 
O LAPC conta com infraestrutura para a realização de processamento de 
material biológico e colorações.

SIGLA:
LAPC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Lelia Batista de Souza

CONTATO:
leilabsouza@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balança; banhos histológicos; capela de exaustão; computador; destilador; 
estufa; geladeira; micrótomos; processador de tecidos; sistema de inclusão 
em parafina.

LABORATÓRIO DE ANATOMIA 
PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Atividades de Aventura 1 trata-se de um espaço onde são 

desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão, no contexto da 

escalada.

SIGLA:
Não informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Hassan Mohamed Elsangedy

CONTATO:
hassan.elsangedy@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Capacetes; colchão de amortecimento de quedas; parede de escalada. 

LABORATÓRIO DE ATIVIDADES DE 
AVENTURA 1
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Avaliação e Intervenção Respiratória (LAIR) conta com 
infraestrutura adequada para o desenvolvimento de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão em avaliação e intervenção em fisioterapia respiratória. 
O LAIR desenvolve atividades que dão suporte às pesquisas dirigidas por 
professores do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia e à disciplina 
aplicada à fisioterapia respiratória, ofertada pelo Departamento de 
Fisioterapia.

SIGLA:
LAIR

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça

CONTATO:
kmorganna@ufrnet.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balança digital; computadores; espirômetros; impressora; manovacuômetro 
analógico; frequencímetros; oxímetros; cicloergômetros; peak flow digital; 
CPAP; manovacuômetros digitais; ventilômetro.

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO E 
INTERVENÇÃO RESPIRATÓRIA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Biologia de Parasitos e de Doenças de Chagas (LABIOPAR) 
desenvolve atividades relacionadas ao diagnóstico parasitológico de 
hemohistoparasitos. Como exemplo dessas atividades, destacam-se o 
diagnóstico sorológico e parasitológico e a caracterização molecular de 
isolados do Trypanosoma cruzi. O LABIOPAR permite ainda diagnósticos 
parasitológico de Trichomonas vaginalis e Leishmania.

SIGLA:
LABIOPAR

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Antônia Cláudia Jácome da Câmara

CONTATO:
acjcamara@ufrnet.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balanças; banho-maria; capela de fluxo laminar; capela para extração com 
luz fluorescente e UV; centrífuga para microtubos; centrífugas; compressor 
para filtrar meio de cultura; computadores; estufa de secagem; estufas BOD; 
freezers; microscópios; refrigeradores.

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA DE 
PARASITOS E DE DOENÇAS DE 
CHAGAS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Biologia Molecular e de Cultivo de Células (LBMCC) 
localiza-se no Departamento de Odontologia da UFRN e possui alguns 
equipamentos para realização de diversas técnicas de biologia molecular, 
além do cultivo de células.

SIGLA:
LBMCC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Márcia Cristina da Costa Miguel

CONTATO:
mccmiguel@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitador; balanças; câmara de fluxo laminar; capela; centrífugas; cubas 
para eletroforese; espectrofotômetro; estereomicroscópio; fonte para 
eletroforese; freezers; homogeneizador; incubadora de CO2; máquina de 
gelo; microscópio de contraste de fase invertido; purificador; refrigeradores; 
sistema de detecção Gel Logic; termociclador; transiluminador.

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR E DE CULTIVO DE 
CÉLULAS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Desenvolvimento da Linguagem (LADLIN) desenvolve 
estudos relacionados às seguintes temáticas: saúde auditiva na infância; 
monitoramento do desenvolvimento de crianças nascidas prematuras; 
intervenção de crianças com transtorno fonológico ou transtorno de 
desenvolvimento da linguagem.

SIGLA:
LADELIN

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Ana Manhani Caceres Assenco

CONTATO:
fga.anamanhani@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores.

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO 
DA LINGUAGEM
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Epidemiologia e Fisioterapia Geriátrica desenvolve 
atividades relacionadas à linha de pesquisa “Avaliação e Intervenção no 
Processo de Envelhecimento”.

SIGLA:
Não informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Álvaro Campos Cavalcanti Maciel

CONTATO:
alvarohuab@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Não informado.

LABORATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA E 
FISIOTERAPIA GERIÁTRICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Fisioterapia em Saúde da Mulher (LAFISM) destina-se à 
pesquisa de métodos e técnicas fisioterapêuticas na gestação e pós-parto, 
climatério e disfunções cinético funcionais do assoalho pélvico masculino, 
feminino adulto e infantil. O LAFISM conta com equipamentos específicos 
para avaliação e tratamento fisioterapêutico nas disfunções dos músculos do 
assoalho pélvico.

SIGLA:
LAFISM

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Elizabel de Souza Ramalho Viana

CONTATO:
elizabelviana@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Dualpex 961/Quarck; Miotool 200/400 USB/ Miotec;  Neurodyn evolution/
Ibramed; Perina; Peritron Perineometer Vaginal e Anal.

LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA EM 
SAÚDE DA MULHER  
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Imuno-Histoquímica (LIH) tem como finalidade realizar 
reações imuno dos projetos de pesquisa desenvolvidos no Programa 
de Pós-Graduação em Patologia Oral, bem como elucidar diagnósticos 
histopatológicos de material enviado para o Serviço de Patologia Oral da 
UFRN. 

SIGLA:
LIH

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Lelia Batista de Souza

CONTATO:
leliabsouza@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Aparelho para aferição do pH; autostainer; balanças de precisão; capela de 
exaustão; computador; destilador; estufa; forno de micro-ondas; freezer; 
geladeira; microscópio binocular; panela Pascal; steamer. 

LABORATÓRIO DE IMUNO-
HISTOQUÍMICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Imunoparasitologia (LIMPA) é um laboratório de pesquisa 
básica e aplicada que atua na investigação das doenças tropicais, mais 
especificamente malária e aquelas causadas por tripanosomatídeos (Doença 
de Chagas, leishmanioses e tripanosmomíase africana).

SIGLA:
LIMPA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Marcelo de Sousa da Silva

CONTATO:
mssilva.ufrn@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitador orbital; balança; computador; congelador; estufa bacteriológica; 
fluxo laminar; impressora; micropipetas; microscópio; refrigerador; sistema 
de eletroforese de DNA; sistema de eletroforese de proteínas; sistema de 
immunoblotting; termociclador.

LABORATÓRIO DE 
IMUNOPARASITOLOGIA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Inovação Tecnológica em Reabilitação realiza atividades 
de avaliação de função pulmonar (espirometria), força muscular respiratória, 
testes de capacidade do exercício, avaliação eletromiográfica de músculos 
respiratórios e periféricos e estudos em revisão sistemática na área da saúde.

SIGLA:
Não informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Vanessa Regiane Resqueti Fregonezi

CONTATO:
vanessaresqueti@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores de mesa; câmaras de sistema optoeletrônico; oxímetro de 
pulso PalmSat; manovacuômetro digital MicroRPM; frequencímetros de pulso 
polar S810i® monitor; eletromiógrafo (EMG) de superfície; bioimpedância 
cardíaca.

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM REABILITAÇÃO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Medidas e Avaliação em Saúde (LABMAS) realiza pesquisas 
que abordam a avaliação das principais disfunções cardiorrespiratórias, 
no que se refere ao desenvolvimento e validação de instrumentos de 
medidas em saúde. Os trabalhos produzidos no LABMAS englobam duas 
grandes linhas de pesquisa: Tradução, Adaptação Transcultural e Avaliação 
das Propriedades Psicométricas de Instrumentos de Medida em Saúde; e 
Desenvolvimento e Validação de Instrumentos de Medidas em Saúde.  

SIGLA:
LABMAS

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Patrícia Angélica de Miranda Silva Nogueira

CONTATO:
idpa02@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Aparelho de eletromiografia; computador; espirômetro; frequencímetros; 
manovacuômetro analógico; manovacuômetro digital; oxímetros; power 
breath; tresholg.

LABORATÓRIO DE MEDIDAS E 
AVALIAÇÃO EM SAÚDE
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Microbiologia Oral e Anaeróbicos (LMOA) é utilizado pelos 
alunos de graduação e pós-graduação do curso de Odontologia da UFRN para 
desenvolvimento de aulas práticas, projetos de ensino e pesquisas científicas. 
Nesse sentido, O LMOA visa contribuir para a melhoria da qualidade do 
ensino teórico/prático; intensificar, nas aulas práticas, o aproveitamento 
por parte dos alunos através da formação de pequenos grupos de estudo; 
promover a articulação dos diversos cursos e áreas de conhecimento; e 
propor uma metodologia de ensino ativa.

SIGLA:
LMOA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Kenio Costa de Lima

CONTATO:
limke@uol.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Não informado.

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 
ORAL E ANAERÓBIOS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Pesquisa para Diagnóstico Molecular em Hematologia 
(LAPDIMOLHEMATO) estuda anemias hereditárias e doenças hematológicas, 
promovendo resultados que servem de apoio diagnóstico e de monitorização 
terapêutica. Dentre as doenças hematológicas investigadas, destacam-se as 
coagulopatias e neoplasias hematológicas.

SIGLA:
LAPDIMOLHEMATO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Ivanise Marina Moretti Rebecchi

CONTATO:
ivaniserebecchi@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Banho de água aquecido; centrífuga; computador; fluxo laminar; freezer; 
sistema de eletroforese horizontal; vortex; workstation para realização dos 
procedimentos de extração de ácidos nucleicos.

LABORATÓRIO DE PESQUISA E 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR EM 
HEMATOLOGIA 
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Pesquisa em Imunologia Básica e Aplicada está localizado 
no 2º  andar da Faculdade de Farmácia da UFRN e apresenta: sala principal, 
sala de cultura de células e sala para leitura de lâminas de imunofluorescência.

SIGLA:
Não informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Paula Renata Lima Machado

CONTATO:
paulamachado@ufrnet.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitadores; analisador bioquímico; purificador; banhos-maria; balança 
analítica; bomba a vácuo; capela de fluxo laminar; centrífugas de bancada; 
cubas de eletroforese; cytospin; estufa de CO2; estufas BOD; fonte; freezers; 
lavadora de microplacas; leitora de microplacas; máquina de gelo; micro-
ondas; microcentrífuga; microscópios; pHmetro; vortex.

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM 
IMUNOLOGIA BÁSICA E APLICADA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Pesquisa em Linguagem Escrita, Interdisciplinaridade e 
Aprendizagem (LEIA) tem como finalidade promover o trabalho de pesquisa 
interdisciplinar, especialmente nas áreas de Fonoaudiologia, Psicologia e 
áreas afins no tocante aos aspectos do desenvolvimento típico e atípico da 
linguagem escrita.

SIGLA:
LEIA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Cintia Alves Salgado Azoni

CONTATO:
cintiasalgadoazoni@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Notebooks; desktop; impressora; projetor multimídia; câmeras filmadoras.

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM LINGUAGEM 
ESCRITA, INTERDISCIPLINARIDADE E 
APRENDIZAGEM
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Realidade Virtual (LRV) desenvolve atividades de pesquisa 
relacionadas ao uso da realidade virtual como proposta terapêutica no âmbito 
da fisioterapia neurológica e demais áreas da reabilitação fisioterapêutica.

LABORATÓRIO DE REALIDADE 
VIRTUAL

SIGLA:
LRV

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Fabrícia Azevedo da Costa Cavalcanti

CONTATO:
fabriciacosta@ufrnet.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computador de mesa; console Nitendo Wii; Emotiv epoc - research edition; 
kit carregador actimetria; monitor LG; notebook; pulseiras de actímetros; TV 
LG; Wii balance board.
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório Horta Comunitária Nutrir (LabNutrir) foi criado com a 
finalidade de servir como espaço para o desenvolvimento de atividades 
formativas - ensino, pesquisa, extensão e outras - e promover sistemas 
alimentares de base sustentável. As atividades de pesquisa do LabNutrir 
focam na documentação e geração de dados relativos a indicadores de 
biodiversidade aplicados à nutrição. 

SIGLA:
LABNUTRIR

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Michelle Cristine Medeiros Jacob

CONTATO:
michellejacob@ccs.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Carro de mão; enxadas; enxadecos; facões; martelos; pás; placas de 
sinalização.  

LABORATÓRIO HORTA COMUNITÁRIA 
NUTRIR
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório do Núcleo de Estudos em Microscopia Operatória (LabNEMO) 
tem a finalidade de buscar comprovações científicas, melhorar o processo 
de trabalho e conquistar uma posição de destaque na odontologia. É um 
ambiente clínico odontológico multiusuário destinado ao desenvolvimento 
de pesquisas e à criação/execução de práticas clínicas microscópicas, 
fundamentadas no princípio de magnificação. Com características inovadoras, 
o LabNEMO tem o intuito de desenvolver na UFRN e no Brasil um canal 
livre de conhecimento científico, onde pesquisadores e profissionais possam 
interagir e contribuir para o aprimoramento e evolução da prática clínica 
odontológica. 

SIGLA:
LABNEMO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Multiusuário

COORDENADOR(A):
Delane Maria Rego

CONTATO:
regodelane@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Microscópio operatório DF Vasconcelos; microscópio operatório OPMI 
Proergo Zeiss.

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
MICROSCOPIA OPERATÓRIA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Pneumocardiovascular Lab (PCVLAB) desenvolve suas atividades baseado 
em três linhas de pesquisa: Avaliação e Intervenção em Fisioterapia 
Respiratória e CardioVascular; Fisiologia e Mecânica Respiratória; e Avaliação 
e Inovação de Tecnologia em Saúde - ATS. Para tanto, o laboratório dispõe 
de equipamentos de última geração para avaliações de sinais respiratórios, 
cardíacos e vasculares periféricos, avaliação de volumes da parede torácica 
por Pletismografia Optoeletrônica, avaliação de volumes pulmonares por 
difusão, avaliação de drive respiratório e pressões respiratórias em vias aéreas 
em circuito aberto ou fechado, avaliação de débito cardíaco por impedância 
elétrica e teste de exercício submáximos. Adicionalmente, o PCVLAB 
desenvolve trabalhos científicos no área de Evidência em Saúde através 
de revisões sistemáticas, metanálises e desenvolvimento de protótipos no 
âmbito de Inovação em Saúde.

SIGLA:
PCVLAB

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Guilherme Augusto de Freitas Fregonezi

CONTATO:
fregonezi.guilherme@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Cicloergômetros de frenagem eletromagnética Lode; eletromiógrafo 
(EMG) de superfície; ERGOMETRICS 900; espirômetro; espirômetro KoKo 
DigiDoser; espirômetro MICROMED; frequencímetros de pulso Polar 
S810i® monitor; manovacuômetros digitais; oxímetro de pulso PalmSat; 
pletismógrafo optoeletrônico com seis câmeras infravermelhas; sistema de 
pneumotacógrafo analógico.

PNEUMOCARDIOVASCULAR LAB
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Serviço de Cirurgia Experimental Professor Travassos Sarinho (NCE) foi 
criado em 30 de junho de 1983, através da Resolução número 52/83-CONSUNI, 
como pertencente ao Departamento de Cirurgia do Centro de Ciências da 
Saúde. Ao longo do tempo, sua equipe técnica tem desenvolvido grande 
número de pesquisas experimentais pré-clínicas que já resultaram em mais 
de 200 publicações e 35 teses de doutorado e mestrado, além de muitos 
trabalhos de conclusão de cursos.

SIGLA:
NCE

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Aldo da Cunha Medeiros

CONTATO:
aldom@uol.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Bisturi elétrico; instrumental cirúrgico; mesa de cirurgia para animais pequenos; 
microscópio cirúrgico; placa de aquecimento. 

SERVIÇO DE CIRURGIA 
EXPERIMENTAL PROFESSOR 
TRAVASSOS SARINHO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Neuroreabilitação é voltado ao atendimento e realização 
de pesquisas na área de fisioterapia neurológica, adulto e infantil.

SIGLA:
Não informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Tatiana Souza Ribeiro

CONTATO:
ribeiro_tatiana@outlook.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Andadores; rampa; tatames.

UNIDADE DE NEUROREABILITAÇÃO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

A Central Analítica do NUPPRAR (Núcleo de Processamento Primário e 
Reuso de Água Produzida e Resíduos) desenvolve atividades de pesquisa 
e de prestação de serviços tecnológicos relacionados à área ambiental e 
resíduos provenientes da indústria do petróleo e postos de revendas de 
combustíveis. Atualmente, os trabalhos desenvolvidos no NUPPRAR são 
disseminados por mais de uma dezena de departamentos acadêmicos, 
racionalizando recursos humanos e materiais. Dentre os benefícios, 
destacam-se a melhoria da capacitação técnica do pessoal e a confiabilidade 
dos resultados emitidos. Os laboratórios que compõem a Central Analítica 
têm atendido às demandas internas da UFRN, às necessidades analíticas 
de diversos órgãos governamentais (IBAMA, IDEMA, IGARN, SEMARH, 
Ministério Público - MPURN, entre outros) e a empresas como CAERN, UO-
RNCE/Petrobras e postos revendedores de combustível.

SIGLA:
Não informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Djalma Ribeiro da Silva

CONTATO:
djalmarib@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:

Carbono orgânico total; CHNS/O Analyzer; cromatógrafos; densímetro;  
destilador de ácido; difração de Raios-X; digestores; espectrofotômetro; 
espectroscopia de fluorescência de Raios-X; estufas; extratores; granulômetro;  
ICP-MS; medidor de VOC; microscopia óptica;  multiparâmetro; ponto de 
fluidez automático; titroprocessador; turbidímetro; viscosímetro. 

CENTRAL ANALÍTICA DO NUPPRAR
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

A Estação Avançada de Sondagens Ionosféricas e Geofísica Rasa (EASIGR) 
é um laboratório dedicado às pesquisas na área de clima espacial, física da 
ionosfera e geofísica rasa. 

SIGLA:
EASIGR

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Gilvan Luiz Borba

CONTATO:
gilvan@geofisica.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computação ionosférica; gaiola de Faraday; receptores, antenas e 
computadores.

ESTAÇÃO AVANÇADA DE SONDAGENS 
IONOSFÉRICAS E GEOFÍSICA RASA 
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O IMAGINA (Imaging, Graphics, and Intelligent Agents Laboratory) é um 
laboratório que promove treinamento de alto nível a recursos humanos com 
a finalidade de contribuir efetivamente no desenvolvimento do estado da 
arte nas áreas de processamento gráfico (computação visual) e inteligência 
computacional. Dentre os campos de interesse do IMAGINA, destacam-se: 
aprendizado de máquina (machine learning); inteligência computacional; 
processamento de imagem; visão computacional; reconstrução de imagens 
a partir de projeções, biometria e segurança de identidade; e sistemas 
multiagente.

SIGLA:
IMAGINA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Bruno Motta de Carvalho

CONTATO:
bruno@dimap.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Servidores de dados e de processamento; televisor; workstations.

IMAGING, GRAPHICS, AND 
INTELLIGENT AGENTS LABORATORY
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LABORATÓRIO 1 

SIGLA:
LAB1

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Luciana Conceição de Lima

CONTATO:
limamarx@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Impressora multifuncional; microcomputadores.

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório 1 (LAB1) abriga o Grupo de Estudos Demográficos (GED) que 
oferece suporte às diversas pesquisas desenvolvidas, além de assessorar 
alunos e professores na elaboração de monografias e dissertações do curso de 
graduação de Ciências Atuariais e do mestrado em Demografia. O principal 
objetivo desse Grupo de Pesquisa é desenvolver estudos nas três grandes 
linhas de pesquisa do Grupo: Dinâmica demográfica e seus componentes; 
População e desenvolvimento; e População e saúde.
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório 2 (LAB 2) funciona como base para bolsistas de ensino, 
pesquisa e extensão de projetos desenvolvidos por docentes do 
Departamento de Demografia e Ciências Atuariais. Os projetos de 
pesquisa em andamento no Laboratório 2 são: As especificidades do 
emprego doméstico no território nordestino; Combinação de Métodos 
Demográficos e Estatísticos para Projeções Populacionais em Pequenas 
Áreas no Brasil; Estimativas e Projeções Populacionais de Pequenas Áreas; 
Dinâmica demográfica e indicadores sociais para populações nacionais e 
subnacionais; INCT “Observatório das Migrações em Rede” - Observatório 
das Migrações Nordestinas; A dinâmica demográfica do Nordeste: do final 
do século XIX até a primeira metade do século XX; O novo perfil da demanda 
e da oferta do trabalho doméstico no Brasil.

SIGLA:
LAB2

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Luciana Conceição de Lima

CONTATO:
limamarx@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; Smart TV.

LABORATÓRIO 2
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório 3 (LAB 3) funciona como base para bolsistas de ensino, pesquisa 
e extensão de projetos desenvolvidos por docentes do Departamento de 
Demografia e Ciências Atuariais. Os projetos de pesquisa em andamento 
no LAB 3 são: As especificidades do emprego doméstico no território 
nordestino; Combinação de Métodos Demográficos e Estatísticos para 
Projeções Populacionais em Pequenas Áreas no Brasil; Estimativas e Projeções 
Populacionais de Pequenas Áreas; Dinâmica demográfica e indicadores 
sociais para populações nacionais e subnacionais; INCT “Observatório das 
Migrações em Rede” - Observatório das Migrações Nordestinas; A dinâmica 
demográfica do Nordeste: do final do século XIX até a primeira metade do 
século XX; O novo perfil da demanda e da oferta do trabalho doméstico no 
Brasil. 

SIGLA:
LAB3

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Luciana Conceição de Lima

CONTATO:
limamarx@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; projetor multimídia. 

LABORATÓRIO 3
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Algoritmos e Desenvolvimento de Software (LAE) 
vincula-se ao grupo de pesquisa Teoria dos Grafos e Algoritmos e atua, 
principalmente, nas áreas de otimização combinatória, algoritmos em grafos, 
programação matemática, meta-heurísticas e programação multiobjetivo. 
O LAE desenvolve aplicações para roteamento de veículos, redes de 
infraestrutura, jogos e problemas do setor petróleo e gás.

SIGLA:
LAE

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Elizabeth Ferreira Gouvea Goldbarg

CONTATO:
beth@dimap.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Desktops e monitores.

LABORATÓRIO DE ALGORITMOS E 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

Criado em 1999 com o objetivo de atender às demandas da indústria do 
petróleo, no que tange às questões estratigráficas e sedimentológicas, 
em especial aquelas voltadas à caracterização de afloramentos análogos 
a reservatórios petrolíferos, o Laboratório de Análises Estratigráficas (LAE) 
fornece suporte para a realização de métodos  de geofísica rasa (GPR, eletro-
resistividade e sísmica), imageamento virtual 3D, perfilagens (permeabilidade 
e raios gama), além de técnicas sedimentológicas e estratigráficas modernas.

SIGLA:
LAE

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Francisco Pinheiro Lima Filho

CONTATO:
pinheiro@geologia.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Catodoluminescência; eletrorresistividade; GPR; sísmica.

LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
ESTRATIGRÁFICAS 
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Catálise e Petroquímica (LCP), localizado no NUPPER da 
UFRN, desenvolve atividades de síntese, caracterização e testes catalíticos 
de materiais micro e mesoporosos, visando à aplicação em processos de 
interesse da indústria química e petroquímica.

SIGLA:
LCP

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Antônio Souza de Araújo

CONTATO:
araujo.ufrn@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Análise térmica (TG/DTG); autoclaves; cromatógrafos; reatores de leito fixo.

LABORATÓRIO DE CATÁLISE E 
PETROQUÍMICA



UFRN | Centro de Ciências Exatas e da Terra

72

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Catálise e Refino (LCR) atende à comunidade científica 
da UFRN, principalmente aos programas de pós-graduação em Ciência e 
Engenharia de Materiais, Química, Engenharia Química e Engenharia de 
Petróleo.

SIGLA:
LCR

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Dulce Maria de Araújo Melo

CONTATO:
daraujomelo@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Autoclaves; balanças; CG-Massa-Massa; desumidificador; equipamento de 
Spin Coating; estufas de secagem; fornos micro-ondas; fornos; moinhos 
de bolas e de facas; pirolisador; rotavapor; sistema de exaustão; sistemas 
integrados de pirólise catalítica e pirólise térmica.

LABORATÓRIO DE CATÁLISE E REFINO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Cerâmicas Avançadas (LACAV) trabalha na pesquisa 
e no desenvolvimento de materiais cerâmicos aplicados em eletrônica 
e componentes magnéticos. O LACAV tem capacidade para a síntese de 
pós cerâmicos, conformação em pequenas peças e sinterização de pós. A 
caracterização elétrica e magnética dos materiais sinterizados é realizada 
com o auxílio de outros laboratórios especializados.

SIGLA:
LACAV

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Ricardo Silveira Nasar

CONTATO:
nasar@terra.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balança analítica; computadores; forno tubular para 1600 °C; misturador de 
soluções e pastas; muflas de calcinação e sinterização para 1200 °C; placas 
de aquecimento; prensa uniaxial (10 toneladas); termovibrador. 

LABORATÓRIO DE CERÂMICAS 
AVANÇADAS



UFRN | Centro de Ciências Exatas e da Terra

74

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes (LCL) tem experiência 
comprovada em vários métodos analíticos para controle da qualidade 
de solventes e combustíveis em geral. Destes métodos, destacam-se 
cromatografia a gás, espectrometria de massa, espectroscopia de absorção 
na região do infravermelho, pirólise de petróleo e análise térmica. Utilizando 
tais métodos, o LCL tem desenvolvido trabalhos científicos, os quais se 
encontram publicados em várias revistas nacionais e internacionais indexadas. 
Desde 2000, o LCL é o responsável pelas atividades de monitoramento da 
qualidade dos combustíveis automotivos nos estados do Rio Grande do 
Norte e Paraíba, por meio de contrato com a ANP (Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

SIGLA:
LCL

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Valter José Fernandes Júnior

CONTATO:
valter.ufrn@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Analisador de gasolina; analisador de goma; balança analítica; colorímetro 
digital; condutivímetro; cromatógrafo a gás com detectores DCE e DIC; 
densímetro de bancada; destiladores automáticos; estufa; fluorescência de 
Raios X; Horiba Mesa 7220; infravermelho FT-IR; pHmetro; refratômetro; 
termobalança; viscosímetro.

LABORATÓRIO DE COMBUSTÍVEIS E 
LUBRIFICANTES
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Computação Científica em Geofísica (LCCG) fornece 
suporte para realização de trabalhos de pesquisa ligados a alunos 
regularmente matriculados no curso de graduação em Geofísica da UFRN 
ou nas pós-graduações vinculadas ao Departamento de Geofísica da UFRN. 

SIGLA:
LCCG

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Carlos César Nascimento da Silva

CONTATO:
carloscesar@geofisica.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Combinação de switches e patch panels; computadores e workstations;  DIO 
e transceiver para recepção do sinal óptico; projetores; UPS New Blue G3 de 
10kVA e UPS APC de 2.2kVA (para o rack de comunicação).

LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO 
CIENTÍFICA EM GEOFÍSICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Computação Física e Fisiológica do PAIRG (PAIRGL2PC) 
dispõe de infraestrutura física e recursos para apoiar as pesquisas conduzidas 
pelos membros do Grupo de Pesquisa em Artefatos Físicos de Interação 
(PAIRG), especialmente nas áreas de computação física e computação 
fisiológica. 

SIGLA:
PAIRGL2PC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Leonardo Cunha de Miranda

CONTATO:
leonardo@dimap.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Não informado.

LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO 
FÍSICA E FISIOLÓGICA DO PAIRG
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Eletroquímica Ambiental e Aplicada (LEAA) avalia 
tratamentos eletroquímicos (oxidação eletroquímica, foto eletron-fenton, 
eletron-fenton, eletrocoagulação, entre outros) para descontaminação 
de compostos orgânicos presentes em efluentes domésticos e industriais, 
visando sua reutilização. Além disso, o LEAA realiza estudos eletroanalíticos 
para quantificar metais e compostos orgânicos, através de voltametrias, e 
trabalhos com inibidores de corrosão.

SIGLA:
LEAA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Carlos Alberto Martinez Huitle

CONTATO:
mhuitle@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balanças; computadores; condutivímetro; fontes e UV-Vis; fotômetros; 
geladeiras; microscópico óptico; pHmetro; potenciostato/galvanostato; 
reatores.

LABORATÓRIO DE ELETROQUÍMICA 
AMBIENTAL E APLICADA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Eletroquímica e Nanopartículas Aplicadas (LENA) atua 
na síntese e aplicação de nanopartículas de metais nobres, nos estudos em 
nanotoxicidade e na obtenção de energia via eletro-oxidação de álcoois.

SIGLA:
LENA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Luiz Henrique da Silva Gasparotto

CONTATO:
lhgasparotto@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Centrífuga; computador;  espectrofotômetro de ultravioleta.

LABORATÓRIO DE ELETROQUÍMICA E 
NANOPARTÍCULAS APLICADAS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Equipamentos Geofísicos (LEG) tem como principal 
objetivo apoiar atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas junto a alunos 
de graduação e pós-graduação em Geofísica.

SIGLA:
LEG

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Josibel Gomes de Oliveira Júnior

CONTATO:
josibel@geofisica.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; GPR; GPS; gradiômetro; gravímetro; resistivímetro; 
sismógrafo; VLF.

LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTOS 
GEOFÍSICOS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Espectroscopia Raman (LABESP) tem por finalidade 
apoiar projetos de pesquisa relacionados ao estudo dos minerais em escala 
nanométrica, através de um aparelho de espectrometria Raman, com 
microscópio acoplado. Nesse sentido, é possível analisar: minerais; minérios 
(opacos ou não); a relação entre os minerais e a análise de fluidos, inclusive 
de inclusões fluidas encontradas no interior de alguns minerais.

SIGLA:
LABESP

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Francisco Oliveira da Silva

CONTATO:
silva@geologia.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Espectrômetro Raman com microscópio acoplado.

LABORATÓRIO DE ESPECTROSCOPIA 
RAMAN
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Estudos Geoambientais (LEGEO) visa, de forma aplicada, 
desenvolver e facilitar atividades de pesquisa e extensão na área de 
geociências e geoprocessamento, principalmente sob os aspectos da 
geologia ambiental e urbana e da engenharia. O LEGEO também empenha-
se na execução de atividades de produção audiovisual voltadas ao ensino e 
divulgação das geociências.

SIGLA:
LEGEO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Ricardo Farias do Amaral

CONTATO:
projeto_corais@yahoo.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Câmera compacta; câmeras DSLR; computadores;  drones; estações 
meteorológicas de mão; GPS; lupa óptica e lupa digital; refletores de LED; 

tripés de cabeça fluida.

LABORATÓRIO DE ESTUDOS 
GEOAMBIENTAIS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

Construído com financiamento da Rede de Geofísica Aplicada (Petrobras/
ANP), o Laboratório de Geofísica Aplicada (LAGAP) realiza atividades 
de levantamento, processamento e interpretação de dados geofísicos, 
especialmente em problemas de exploração de bacias e estudos de 
análogos de reservatórios. Ao longo de sua existência, o LAGAP tem 
realizado: levantamentos gravimétricos e magnetométricos; processamento, 
inversão e interpretação de dados potenciais; aquisição, processamento e 
interpretação de dados de geofísica rasa (radar de penetração no solo - GPR 
e resistividade); processamento de dados sísmicos; inversão em métodos 
sísmicos, particularmente em tomografia e FWI.

SIGLA:
LAGAP

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Walter Eugênio de Medeiros

CONTATO:
walter@geofisica.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; estação de alto desempenho; GPR; GPS; gradiômetro; 
gravímetros; resistivímetro; sismógrafo; VLF.

LABORATÓRIO DE GEOFÍSICA 
APLICADA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Geologia e Geofísica de Petróleo (LGGP) dispõe de 
equipamentos e softwares que permitem à equipe de pesquisadores 
desenvolver projetos científicos e lecionar técnicas de geologia e geofísica 
aplicadas à caracterização de bacias e reservatórios de petróleo e gás. As 
principais atribuições e objetivos do LGGP são: apoiar atividades de ensino 
(graduação e pós-graduação) na área de Geologia e Geofísica de Petróleo, 
em associação com o Programa de Formação em Geologia, Geofísica e 
Informática no Setor Petróleo e Gás na UFRN (PRH-22), o Programa de Pós-
Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) e o Curso de Geologia; 
apoiar atividades de pesquisa acadêmica, em especial, teses de doutorado 
e mestrado, relatórios de graduação e temas de iniciação científica, ligadas 
ao PPGG, ao PRH-22 e ao Curso de Geologia; executar projetos científicos e 
atividades de capacitação e formação, demandados pela indústria e órgãos 
governamentais.

SIGLA:
LGGP

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Emanuel Ferraz Jardim de Sá

CONTATO:
emanuel@ccet.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; lupas; mesas de luz; microscópios petrográficos; plotter; 

sistema de projeção que inclui visualização 3D; workstations com softwares.

LABORATÓRIO DE GEOLOGIA E 
GEOFÍSICA DE PETRÓLEO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

Com uma área construída de 680 m2, distribuída em três andares, o 
Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo II (LGGP-II) abriga os 
Laboratórios de Modelagem Física Estrutural, Propriedades Físicas das 
Rochas, Caracterização de Material Granular, Microscopia e, em implantação, 
Laminação, Imageamento e Sedimentologia Avançada. As principais 
atribuições do LGGP-II são: abrigar atividades de pesquisa científica, tais 
como teses e dissertações, trabalhos de término de curso de graduação e 
de iniciação científica, ligadas ao Programa de Recursos Humanos da ANP 
- PRH-22 e ao curso de Geologia; apoiar o ensino de disciplinas; executar 
projetos de pesquisa e contribuir para a formação de recursos humanos 
especializados.

SIGLA:
LGGPII

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Fernando César Alves da Silva

CONTATO:
fernando@geologia.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balanças; computadores; contador de pontos; gamaespectrômetro portátil; 
máquinas fotográficas; medidor de condutividade térmica; microscópios com 
câmera digital; mini permeâmetro; Kappameter; Ring Shear Tester (RST); 
scanner a laser; sistema Particle Image Velocimeter (PIV); sistema para cálculo 
de densidade de rochas;  susceptibilímetros portáteis; viscosímetro.

LABORATÓRIO DE GEOLOGIA E 
GEOFÍSICA DO PETRÓLEO II



Centro de Ciências Exatas e da Terra | UFRN

85

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Geoquímica (LGQ) do Departamento de Geologia da 
Universidade do Rio Grande do Norte é contíguo ao Laboratório de Geologia 
e dispõe de sala de preparação de amostras, sala de balanças, via úmida, 
laboratório de análise por espectroscopia RAMAN e laboratório de análise 
por espectrometria de fluorescência de raios X. 

SIGLA:
Não informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Raquel Franco de Souza

CONTATO:
raquel@geologia.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitadores; balanças; capela; centrífuga; espectrofotômetro; estufas; forno 
mufla; prensa hidráulica. 

LABORATÓRIO DE GEOQUÍMICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGA) tem a finalidade de apoiar 
projetos de pesquisa que visam ao diagnóstico e monitoramento ambiental 
de áreas influenciadas por atividades antropogênicas, incluindo áreas 
urbanas, industriais e rurais. O LGA trabalha com os compartimentos solo, 
rocha alterada, águas superficiais continentais (rios, riachos, lagos e lagoas 
naturais e artificiais), água subterrânea e sedimentos de fundo. Nos últimos 
15 anos, o LGA tem apoiado atividades de campo (amostragens e medições 
in loco), preparação inicial de amostras (secagem, peneiramento, etc.), análise 
de parâmetros básicos em amostras e preparação de amostras e soluções 
para serem analisadas em laboratórios mais especializados.

SIGLA:
LGA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Germano Melo Júnior

CONTATO:
germano@geologia.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitador; balanças analíticas; capela; espectrofotômetro UV-Vis; estufa para 
secagem; GPS; liofilizador para amostras sólidas; medidor fotoionizador; 
medidor multiparamétrico; moinho para amostras sólidas; placa aquecedora; 
quarteador de amostras sólidas; sistema de dissolução por micro-ondas; 
sistema de produção de água ultrapura; veículo utilitário.

LABORATÓRIO DE GEOQUÍMICA 
AMBIENTAL
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Isolamento e Síntese de Compostos Orgânicos (LISCO) 
desenvolve pesquisas na área de química orgânica, mais especificamente nos 
temas: química dos produtos naturais; desenvolvimento de metodologias 
de síntese; estudo de reatividade; interações supramoleculares e seus 
desdobramentos interdisciplinares, tais como aplicações em áreas de 
relevância biológica e tecnológica. O LISCO conta com equipamentos e 
materiais básicos necessários para a preparação de extratos orgânicos, 
isolamento e purificação de metabólitos secundários, e ainda materiais para 
a realização de alguns procedimentos de semi-síntese orgânica.

SIGLA:
LISCO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
 Renata Mendonça Araújo

CONTATO:
renat.onca@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Banho-maria; balança; câmara escura de UV; capelas; estufa de secagem; 
evaporador rotatório; manta aquecedora.  

LABORATÓRIO DE ISOLAMENTO E 
SÍNTESE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Laminação (LABLAM) constitui-se de um espaço fechado, 
climatizado, que dispõe de bancadas para apoio de amostras de rocha, 
aquecedor e microscópio de luz transmitida.

SIGLA:
LABLAM

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Zorano Sérgio de Souza

CONTATO:
zorano@geologia.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Câmara de vácuo; mesa para acabamento e polimento, com tablets e lâminas; 
microscópio de luz transmitida; placa aquecedora; serras diamantadas para 
corte de rochas. 

LABORATÓRIO DE LAMINAÇÃO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Membranas e Colóides (LAMECO) é um laboratório 
dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento de sistemas poliméricos e 
colóides em geral. As principais linhas de pesquisa desenvolvidas por 
sua equipe técnica são: obtenção e caracterização de colóides e sistemas 
particulados em geral; incorporação/liberação de pequenas moléculas em 
sistemas poliméricos; reologia e caracterização de materiais poliméricos; 
membranas poliméricas; desenvolvimento de novos materiais poliméricos 
para aplicação em materiais têxteis; tecnologia dos tensoativos; petróleo e 
petroquímica; e corrosão.

SIGLA:
LAMECO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Juliana de Souza Nunes

CONTATO:
julianasnunes02@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitador de tubos; agitadores magnéticos; banho termostático; balanças 
analíticas; banhos ultrassônicos; bombas de vácuo e peristálticas; capela; 
destilador de água; estufas de esterilização e secagem; homogeneizador; 
espectrofotômetro; máquina universal de ensaios mecânicos; microscópio 
modular; turbidímetro. 

LABORATÓRIO DE MEMBRANAS E 
COLÓIDES
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Microscopia Estudantil (LABME) constitui-se em um espaço 
fechado, climatizado, com bancadas para suporte de microscópios e uma 
estante de aço. O Laboratório possui diversos microscópios, todos para 
estudo de minerais em grãos ou lâmina delgada (com ou sem lamínula).

SIGLA:
LABME

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Zorano Sérgio de Souza

CONTATO:
zorano@geologia.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Microscópio Leitz Laborlux 12 pol S; microscópio Olympus BX51; microscópios 
Lumen; microscópios Olympus BX41.

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA 
ESTUDANTIL
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Preparação de Amostras Geológicas (LABMPA) destina-se 
à preparação de amostras (fragmentação e/ou redução a pó de rochas e/
ou minerais) para estudos analíticos subsequentes (litogeoquímica, química 
mineral, geologia isotópica, difração de raios X).

SIGLA:
LABMPA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Zorano Sérgio de Souza

CONTATO:
zorano@geologia.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Britadores de mandíbula; capela com exaustor e bomba de vácuo; moinhos 
de bolas de ágata; moinho planetário; moinho de anéis de carbeto de 
tungstênio; moinhos de aço; separador magnético isodinâmico. 

LABORATÓRIO DE PREPARAÇÃO DE 
AMOSTRAS GEOLÓGICAS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Propriedades Físicas das Rochas desenvolve pesquisas 
sobre as propriedades físicas das rochas, como densidade, porosidade, 
condutividade hidráulica/permeabilidade, física de rocha digital e 
propriedades elásticas.

SIGLA:
Não Informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Milton Morais Xavier Júnior

CONTATO:
milton@geofisica.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balanças; capela; estufa; mufla; computadores; softwares; equipamentos para 
medida de densidade, porosidade, condutividade hidráulica e resistividade 
elétrica.

LABORATÓRIO DE PROPRIEDADES 
FÍSICAS DAS ROCHAS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Química Computacional (LQC), criado em 2017, tem como 
um de seus objetivos iniciar/consolidar colaborações com os laboratórios 
experimentais do Instituto de Química e de outros departamentos no que 
diz respeito a: investigações de dinâmica de reações químicas; cálculos de 
estrutura molecular e eletrônica; mudanças conformacionais e movimentações 
funcionais de biomoléculas; energias de ligação e afinidade ligante-receptor; 
e estabilidade termodinâmica de sólidos.  

SIGLA:
LQC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Davi Serradella Vieira

CONTATO:
davisv07@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores Core-i7 DELL XPS 8700; computadores Core-i7;  computadores 
HP quad-core para redação e análise de resultados; monitores diversos. 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA 
COMPUTACIONAL
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Química de Coordenação e Polímeros (LQCPOL) atua no 
desenvolvimento e avaliação de compostos de coordenação e materiais 
poliméricos com aplicações direcionadas, principalmente, para as áreas 
bioinorgânica e materiais. No que se refere à bioinorgânica, as principais 
áreas de interesse, atualmente, estão voltadas para obtenção de compostos 
com ação antitumoral, antibacteriana, vasodilatadora, cicatrizante ou para 
o tratamento da tuberculose. Na área de materiais, o LQCPOL tem atuado 
no desenvolvimento e estudo de materiais magnéticos e compostos 
fotossensíveis.

SIGLA:
LQCPOL

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Daniel de Lima Pontes

CONTATO:
pontesdl@yahoo.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitadores magnéticos; balança analítica; banho de areia; banho 
termostatizado com circulação; banho termostatizado para análise de 
viscosidade; banho ultrassom; bomba de vácuo; destilador; computadores; 
estufa; espectrofotômetro UV-Vis; pHmetro.

LABORATÓRIO DE QUÍMICA DE 
COORDENAÇÃO E POLÍMEROS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Sistemas em Chip (LASIC) atua na pesquisa científica e 
desenvolvimento de sistemas embarcados, buscando soluções otimizadas 
em desempenho, área, potência, confiabilidade, tempo real, dentre outros.

SIGLA:
LASIC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Mônica Magalhães Pereira

CONTATO:
monicapereira@dimap.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Não informado.

LABORATÓRIO DE SISTEMAS EM CHIP
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Tecnologias Energéticas (LTEN) desenvolve atividades 
de pesquisa e ensino na área multidisciplinar de tecnologias energéticas. 
Nesse contexto, petróleo e seus derivados são analisados em pesquisas 
associadas a adulteradores, marcadores e aditivos que melhoram a qualidade 
de combustíveis comerciais, utilizando ferramentas quimiométricas. Os 
pesquisadores do LTEN atuam em energias renováveis com a síntese de 
bioprodutos, tais como biogás, biodiesel, bioquerosene e biolubrificantes, 
além de derivados petroquímicos provenientes de biomassas residuais. Na 
área de adsorção, ocorre síntese e aplicação de peneiras moleculares com 
adsorventes novos e/ou advindos de fontes renováveis, usados no estudo da 
adsorção de compostos sulfurados, metais, corantes e captura de CO2.

SIGLA:
LTEN

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Luciene da Silva Santos

CONTATO:
luciene_car@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Analisador de enxofre total; centrífuga de bancada; CPP 5Gs; densímetro 
digital portátil; destilador; detector de ponto de anilina aap-6; evaporador 
rotativo; forno tubular para calcinação; MiniVap VPXpert; ponto de 
entupimento AFP 102; rampas de aquecimento com temperatura máxima 
de 1200 °C; salinômetro; seta multiflash; titulador volumétrico; viscosímetro.

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIAS 
ENERGÉTICAS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório Didático de Petrofísica é utilizado no ensino de experiências 
relacionadas à disciplina de propriedades físicas das rochas, componente 
curricular do curso de Geofísica.

SIGLA:
Não informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Milton Morais Xavier Júnior

CONTATO:
milton@geofisica.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Calor específico; condutividade hidráulica/permeabilidade; densidade; 
porosidade; resistividade elétrica.

LABORATÓRIO DIDÁTICO DE 
PETROFÍSICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Nordeste brasileiro, por ser uma área sísmica, necessita de monitoramento 
contínuo dessa sismicidade e de ações de assessoramento técnico aos 
gestores públicos e privados e à população atingida. É neste âmbito que 
o Laboratório Sismológico se insere: responsabilidade social, produção de 
conhecimento, inovação e capacitação de recursos humanos. O LabSis é 
um espaço integrado que permite realizar todas as atividades de pesquisa 
e ensino em Sismologia, envolvendo tanto o ensino de graduação como de 
pós-graduação. O laboratório reúne também, em um só ambiente, todos os 
pesquisadores, técnicos e alunos que atuam na área de Sismologia, Física 
de Rochas e Geofísica Espacial não só do Departamento de Geofísica, mas 
também do Departamento de Geologia. O LabSis apresenta ambientes 
adequados para armazenamento, manuseio, preparação e conserto de 
equipamentos, armazenamento de amostras, parte indispensável para o 
desenvolvimento das atividades. O LabSis possui ainda ambientes adequados 
para recepção em tempo real de dados sismológicos, processamento, 
inversão e interpretação destes dados sismológicos, bem como dados 
petrofísicos e geológicos. 

SIGLA:
LABSIS

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Aderson Farias do Nascimento

CONTATO:
aderson@geofisica.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Acelerômetros; antenas; aparatos para medição de densidade, porosidade, 
condutividade hidráulica/permeabilidade e resistividade elétrica; 
computadores; dispositivos para aquisição de dados; drone; estufa; forno 
mufla; litoteca - mesa para descrição de amostras; osciloscópios; registradores; 
sensores; sismogramas de papel; sismômetros; osciloscópio.

LABORATÓRIO SISMOLÓGICO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

Química Biológica e Quimiometria (QBQ) é um laboratório de uso restrito 
destinado à resolução de problemas biológicos e químicos a partir da 
utilização de métodos matemáticos, estatísticos e computacionais.

SIGLA:
QBQ

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Kássio Michell Gomes de Lima

CONTATO:
kassiolima@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balança analítica; freezer, geladeira e frigobar; espectrofotômetro NIR; 
espectrofotômetro UV-Vis.

QUÍMICA BIOLÓGICA E QUIMIOMETRIA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Estudos Experimentais em Linguagem (LEELIN) é utilizado 
no estudo experimental da relação entre linguagem e cognição.

SIGLA:
LEELIN

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Mahayana Cristina Godoy

CONTATO:
mgodoy@cchla.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computador.

LABORATÓRIO DE ESTUDOS 
EXPERIMENTAIS EM LINGUAGEM
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O  Laboratório de Planejamento Urbano e Regional (LABPLAN) foi iniciado 
em 2009 com o objetivo de fortalecer e ampliar os Grupos e Núcleos de 
Pesquisa sobre Planejamento Urbano e Regional na UFRN, em especial, 
no recém-criado Departamento de Políticas Públicas (DPP) e do Programa 
de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais (PPEUR). A estratégia 
fundamental consistiu em estruturar o LABPLAN para acolher no PPEUR os 
grupos de pesquisa existentes sobre a temática do Planejamento Urbano, 
Estudos Rurais e Políticas Públicas. Contudo, por problemas de execução do 
Projeto, as instalações do LABPLAN só foram concluídas em 2014, estando 
entre 2009 e 2014 nas dependências do Núcleo Avançado de Políticas 
Públicas. A infraestrutura administrativa do DPP, o PPEUR e os Grupos de 
Pesquisa existentes estão acomodados em suas novas dependências, assim 
como o Núcleo Avançado de Políticas Públicas, sala de estudos, sala de 
professores, auditórios e salas de apoio. No térreo estão localizados dois 
auditórios, uma sala de Acervo Bibliográfico e sala Multimeios; no primeiro 
piso os grupos de pesquisa; no terceiro piso o laboratório de informática, sala 
de aulas teóricas e os grupos Sociedade, Meio ambiente e Desenvolvimento, 
Economia Criativa e Cidades Contemporâneas; no quarto piso localiza-se o 
grupo Estudos Conceito.

SIGLA:
LABPLAN

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Maria do Livramento Miranda Clementino

CONTATO:
mlmclementino@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; projetor multimídia.

LABORATÓRIO DE PLANEJAMENTO 
URBANO E REGIONAL
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC) é vinculado ao 
Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó (DHC-
CERES), campus de Caicó da UFRN. Seus objetivos são: atender, de maneira 
adequada, à demanda por acervos arquivísticos, sobretudo, com problemas 
de conservação; guardar sob custódia fundos arquivísticos, recolhidos 
parcial ou integralmente, e tratados do ponto de vista técnico como um 
conjunto orgânico, respeitado o Princípio da Proveniência dos Fundos; criar 
e manter acervo documental voltado para a História do Rio Grande do Norte 
e, particularmente, do Seridó; apoiar e transferir conhecimento técnico a 
projetos que tenham como meta a criação e implantação de arquivos públicos 
municipais na região do Seridó; oferecer espaço para aulas práticas de 
componentes curriculares do curso de História. O Labordoc possui cadastro 
no Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) como entidade custodiadora de 
acervo arquivístico sob nome BR RNLABORDOC.

SIGLA:
LABORDOC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Helder Alexandre Medeiros de Macedo

CONTATO:
heldermacedox@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Câmera digital; filmadora digital; GPs; impressora laser; notebook; scanners. 

LABORATÓRIO DE DOCUMENTAÇÃO 
HISTÓRICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Ecologia do Semiárido (LABESA) tem sua estrutura física 
dividida em 3 partes: gabinete do coordenador; sala com bancadas para 
acomodar mais ou menos 12 estagiários; e uma sala com bancadas central e 
lateral, onde se encontram os equipamentos utilizados nas análises.

SIGLA:
LABESA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Renato de Medeiros Rocha

CONTATO:
renatocaico@yahoo.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balanças de precisão; bomba de vácuo; decibelímetro; desumidificador; 
espectrofotômetro; estufa; lupas binoculares; luxímetro; medidor de pH; 
medidor de oxigênio; microscópios binoculares; mufla; refratômetro.

LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DO 
SEMIÁRIDO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Educação, Novas Tecnologias e Étnicos-Raciais (LENTE) 
tem como principais objetivos: problematizar a formação inicial oferecida pelo 
curso de Pedagogia, referente às demandas sociais de educação das classes 
trabalhadoras; produzir conhecimentos sobre as leis 10.639/03 e 11.645/08, 
com vistas à formação continuada e oferecimento de assessorias em regime 
de colaboração às escolas, secretarias estaduais e municipais de educação; 
possibilitar a articulação entre as dimensões formativas ensino, pesquisa e 
extensão sob a forma de pesquisas interdisciplinares que contemplem os 
campos do currículo escolar, das tecnologias educacionais em sua vertente 
educomunicativa e da educação das relações étnico-raciais nas variadas 
modalidades de educação; educar para o convívio antirracista com vistas 
à construção de uma sociedade mais inclusiva, tendo como referência as 
epistemologias descolonizadoras dos currículos.

SIGLA:
LENTE

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Maria de Fátima Garcia

CONTATO:
maria_defatima@yahoo.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Microcomputadores; projetor multimídia. 

LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO, NOVAS 
TECNOLOGIAS E ESTUDOS ÉTNICO-
RACIAIS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Ensino de História e Educação Patrimonial (LENHEP) é um 
espaço que busca vincular ensino, pesquisa e extensão na área de Ensino de 
História e Educação Patrimonial, com ênfase na História Local. Coadunam-
se a esse exercício discussões em torno do eixo teórico-metodológico 
do Ensino de História (relações étnico-raciais, de gênero e sexualidade, 
discussões em torno das identidades, das políticas e projetos educacionais, 
das problematizações com os livros didáticos, das políticas curriculares), dos 
estágios supervisionados, das atividades do PIBID e das reflexões em torno 
das metodologias de ensino.

SIGLA:
LENHEP

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Juciene Batista Félix Andrade

CONTATO:
jucieneandrade@yahoo.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Microcomputadores.

LABORATÓRIO DE ENSINO DE 
HISTÓRIA E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Estudos Geográficos (LABORGEO) desenvolve estudos 
sobre a história do pensamento geográfico, as tendências teórico-
metodológicas da Geografia, a formação e a dinâmica atual de cidades, 
considerando circuitos espaciais de produção e circuitos da economia urbana, 
e saberes geográficos no espaço escolar. O LABORGEO está disponível 
para a sociedade potiguar, sobretudo, para a seridoense, no que se refere à 
realização de estudos e/ou de orientações sobre aspectos que caracterizam 
a atual dinâmica territorial do estado ou da região, principalmente, no que 
tange às instâncias social, econômica e política.

SIGLA:
LABORGEO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Diego Salomão Cândido de Oliveira Salvador

CONTATO:
diegosalomao84@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Câmera fotográfica; computadores; impressoras a laser; projetor multimídia.

LABORATÓRIO DE ESTUDOS 
GEOGRÁFICOS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Geoprocessamento e Geografia Física (LAGGEF) 
desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em Geografia Física e 
Geoprocessamento.

SIGLA:
LAGGEF

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Marco Túlio Mendonça Diniz

CONTATO:
aneto@cb.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Câmeras fotográficas; computadores; drone; estação total; ferramentas 
analógicas de atividade de campo; GPS; tablets.

LABORATÓRIO DE 
GEOPROCESSAMENTO E GEOGRAFIA 
FÍSICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Governança Pública (LabGov) trata-se de um laboratório 
multidisciplinar, cujo objetivo é analisar e desenvolver formas de pensar 
a administração pública e a democracia a partir das novas tecnologias de 
informação e comunicação. As atividades desenvolvidas no LabGov possuem 
caráter transdisciplinar, agregando conhecimentos de várias áreas, tais 
como Direito, Ciências Contábeis, Administração, Design e Sistemas de 
Informação. No LabGov, os pesquisadores lidam com problemas concretos, 
buscando soluções tecnológicas para as situações apresentadas. Para tanto, 
parte de duas premissas fundamentais: a primeira, de que toda informação 
pública deve ser disponibilizada em formato aberto; a segunda, de que o 
conhecimento transdisciplinar cooperativo é capaz de expandir as formas de 
pensar soluções para problemas coletivos.

SIGLA:
LABGOV

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Elias Jacob de Menezes Neto

CONTATO:
contato@eliasjacob.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; impressora a laser.

LABORATÓRIO DE GOVERNANÇA 
PÚBLICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de História e Práticas de Pesquisa (LHCP) dispõe de um 
ambiente propício para o desenvolvimento de atividades relacionadas à 
iniciação científica: leituras, sondagens, orientações, produção escrita, entre 
outras. No LHCP, cada um dos professores integrantes possui mesas de 
trabalho, as quais são divididas com seus respectivos bolsistas. Anualmente, 
a coordenação do LHCP promove um seminário interno com o objetivo de 
analisar trabalhos que serão submetidos a eventos científicas.

SIGLA:
LHCP

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Evandro dos Santos

CONTATO:
laboratorio.lhcp@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Microcomputadores; secador de papel.

LABORATÓRIO DE HISTÓRIA E 
PRÁTICAS DE PESQUISA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Pesquisa e Estudos Turísticos (LAPET) consiste em um 
espaço para discussão e produção de estudos e pesquisas científicas no 
campo do turismo. O LAPET é destinado a docentes do Departamento de 
Ciências Sociais e Humanas, professores convidados e discentes dos cursos 
de graduação e pós-graduação lato sensu do campus de Currais Novos da 
UFRN.

SIGLA:
LAPET

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Marcelo da Silva Taveira

CONTATO:
marceloturismo@yahoo.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; impressoras multifuncionais do tipo jato de tinta.

LABORATÓRIO DE PESQUISAS E 
ESTUDOS TURÍSTICOS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório Didático de Geociências (LADGEO) abriga mais de 200 
amostras de minerais, rochas e solos representativos da diversidade do 
Brasil, em especial do semiárido brasileiro. Além disso, o LADGEO dispõe de 
equipamentos para: identificação e descrição de minerais petrográficos e de 
atributos de solos; determinação de densidade do solo, porosidade total e 
condutividade hidráulica do solo em meio saturado.

SIGLA:
LADGEO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
José João Lelis Leal de Souza

CONTATO:
jjlelis@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balança de precisão de quatro casas decimais; computadores; estufa; lupa 
com luminária LED.

LABORATÓRIO DIDÁTICO DE 
GEOCIÊNCIAS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório Lampear de Pesquisa em Pedagogia e do PIBID (LAPESPE) 
objetiva: fomentar a pesquisa no campo da educação, com destaque para 
as temáticas ligadas à sociedade, educação, história e direitos humanos; 
abrigar as produções de estudo como monografias, dissertações, teses, 
livros e outras produções acadêmicas; garantir espaço para discussões e 
rodas de conversas oriundas dos estudos; garantir espaço para discussões 
dos bolsistas do PIBID no que se refere à vinculação entre educação superior 
e educação básica; promover a produção de materiais didático-pedagógicos 
e a criação de metodologias ativas junto aos alunos do curso de Pedagogia.

SIGLA:
LAPESPE

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Grinaura Medeiros de Morais

CONTATO:
grinauraufrn@yahoo.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computador; impressora; scanner.

LABORATÓRIO LAMPEAR DE 
PESQUISA EM PEDAGOGIA E DO PIBID
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório Multiusuário de Monitoramento Ambiental (LAMMA) 
desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão, sendo sede do grupo de 
pesquisa Geoecologia e Biogeografia de Ambientes Tropicais – TRÓPIKOS.

SIGLA:
LAMMA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Multiusuário

COORDENADOR(A):
Diógenes Félix da Silva Costa

CONTATO:
lamma@ceres.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitador eletromagnético de peneiras; aparelhos GPS com câmera; balança 
de precisão; câmeras fotográficas; computadores; destilador; estação 
meteorológica; forno mufla; impressora HP-Officejet Pro8600; notebook; 
pHmetro de bancada; projetor multimídia; termômetro de solo.

LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE 
MONITORAMENTO AMBIENTAL





Centro de Tecnologia | UFRN

117

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

Criado em 2017, o Laboratório de Análises de Petróleo, Gás Natural e Água 
Produzida (LAPGAP) possui infraestrutura necessária para a realização de 
análises de água produzida, petróleo e gás natural, mensurando diversas 
propriedades, tais como: pH, turbidez e condutividade da água produzida; 
BSW, densidade, grau API e viscosidade de petróleo bruto; fator volume-
formação do gás, pressão de bolha e razão de solubilidade de amostras de 
petróleo e gás natural.

SIGLA:
LAPGAP

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Lindemberg de Jesus Nogueira Duarte

CONTATO:
ljduarte@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitadores magnéticos; cilindro de recombinação e transferência; equilibrium 
flash separator; espectrofotômetro; Fluid Eval Education Version (Célula PVT); 
HPHT density measures; manta aquecedora; manual gasometer 4L; minicélula 
PVT - Fluid Eval; MRR 1000; positive displacement pump 500CC/15KPSI; 
salinômetro portátil; TOG - Infracal (EQ); turbidímetro portátil.

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE 
PETRÓLEO, GÁS NATURAL E ÁGUA 
PRODUZIDA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Aquisição e Processamento de Sinais e Imagens Médicas 
(LAPSIM) tem como objetivo utilizar as imagens digitais no desenvolvimento 
de pesquisas e produtos na área de saúde, empregando técnicas de 
processamento digital de imagens para facilitar o diagnóstico precoce. Em 
suma, o LAPSIM desenvolve pesquisas relacionadas às seguintes áreas: análise 
de sinais e imagens; realidade aumentada, mobile health, telemedicina, 
informática médica, sistemas de informação em saúde, sistemas inteligentes 
de apoio à decisão, sinais e imagens médicas, tecnologias assistivas, análise 
e integração de dados, sistemas embarcados para equipamentos médicos.

SIGLA:
LAPSIM

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Heliana Bezerra Soares

CONTATO:
helianabs@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores.

LABORATÓRIO DE AQUISIÇÃO E 
PROCESSAMENTO DE SINAIS E 
IMAGENS MÉDICAS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Automação em Petróleo (LAUT) conta com uma área de 
620 m2, incluindo 5 salas de pesquisa (com capacidade para 50 pessoas no 
total), auditório, sala de reuniões e biblioteca. Atualmente, o LAUT fornece 
serviços tanto para a indústria quanto para pessoas físicas, como é o caso 
dos serviços em automação predial e residencial. Para saber mais sobre o 
laboratório, acesse o endereço www.laut.dca.ufrn.br.

SIGLA:
LAUT

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
André Laurindo Maitelli

CONTATO:
maitelli@dca.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
CA3R; computador; controle trifásico; fonte de tensão; inversor; kit de dados 
para CLP; manta didática de controle; notebook; osciloscópio; sistema 
didático; switch; transmissor de pressão; usina de controle robótico com PLC. 

LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO EM 
PETRÓLEO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Biomecânica e Tecnologia Assistiva (TecBio) desenvolve 
atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas para a avaliação e 
desenvolvimento de projetos biomédicos, com foco principal na avaliação 
biomecânica de dispositivos assistivos.

SIGLA:
TECBIO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Danilo Alves Pinto Nagem

CONTATO:
nagem@ufrnet.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; projetor multimídia; impressoras; multímetro; televisor.

LABORATÓRIO DE BIOMECÂNICA E 
TECNOLOGIA ASSISTIVA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Caracterização dos Materiais (LCM) condiciona amostras 
(metálicas, cerâmicas, poliméricas, entre outras) para a realização de ensaios 
de dureza ou para sua visualização, através de técnicas de microscopia óptica, 
microscopia eletrônica, fluorescência de raio X (FRX) e difração de raio X.

SIGLA:
LCM

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Maurício Mhirdaui Peres

CONTATO:
mauricioperes@ct.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Mesa bancada; capela; estabilizador; microscópio óptico; lupas; morsa; 
lixadeira manual; lixadeira politriz automática; balanças; politriz precisão; 
ultrassom.

LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO 
DOS MATERIAIS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Engenharia de Reservatórios de Petróleo (LABRES) 
visa à realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de 
Engenharia de Reservatórios de Petróleo, dentre as quais, destacam-se: 
preparação de plug de rocha; limpeza de plug de rocha; determinação de 
propriedades petrofísicas, tais como porosidade, permeabilidade, pressão 
capilar e resistividade; e recuperação avançada de petróleo.

SIGLA:
LABRES

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Marcos Allyson Felipe Rodrigues

CONTATO:
marcos.allyson@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Dean Stark; dessaturador/pressão capilar; dessecador; determinação de 
propriedades elétricas nas condições (P,T); determinação de propriedades 
elétricas nas condições ambiente; extrator de plug; limpador de amostras; 
permeabilímetro a gás; permeabilímetro a líquido; porosímetro de hélio; 
saturador automático; sistema CFS 700; sistema coreval; soxhlet; SRP 350.

LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE 
RESERVATÓRIOS DE PETRÓLEO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

Laboratório de ensino, pesquisa e extensão.

SIGLA:
LABETRE

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Caroline Dantas Vilar Wanderley

CONTATO:
carolinevilar@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitador magnético; balança digital; banho maria; bomba a vácuo; capela 
de exaustão; centrífuga de bancada digital; estufa bacteriológica; máquina 
de prototipagem; medidor de pH; microscópios ópticos; projetor multimídia.

LABORATÓRIO DE ENGENHARIA 
TECIDUAL E REABILITAÇÃO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Estudos Avançados em Manutenção e Engenharia da 
Confiabilidade (LABMAN) tem como objetivo desenvolver pesquisa em 
Manutenção e Engenharia da confiabilidade em Ativos Físicos, gerando 
conhecimento capaz de elevar a disponibilidade e confiabilidade de ativos 
utilizados em ambiente de produção de bens e serviços. 

SIGLA:
LABMAN

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso restrito

COORDENADOR(A):
Herbert Ricardo Garcia Viana

CONTATO:
herbertviana@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores.

LABORATÓRIO DE ESTUDOS 
AVANÇADOS EM MANUTENÇÃO E 
ENGENHARIA DA CONFIABILIDADE
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Estudos da Madeira (LABEM) é um espaço interdisciplinar 
do Departamento de Arquitetura e Urbanismo em associação com a Escola 
Agrícola de Jundiaí e o Departamento de Engenharia Mecânica. O LABEM 
concentra esforços no desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao uso 
sustentável de madeiras, especialmente aquelas provenientes da Caatinga, 
aplicadas à arquitetura e como fonte de energia. Para mais informações sobre 
o laboratório, acesse o site www.labem.ct.ufrn.br.

SIGLA:
LABEM

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Multiusuário

COORDENADOR(A):
Edna Moura Pinto

CONTATO:
emourapinto@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balança eletrônica semi-analítica (série UX); computador; estufa de 150 L, 
220 V; furadeira de bancada; impressora; microscópio; morsa; medidor de 
umidade instrutherm portátil; paquímetro digital; scanner de mesa; torno.

LABORATÓRIO DE ESTUDOS DA 
MADEIRA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Fluidos de Perfuração, Completação e Estimulação 
(LAFPEC) é utilizado no desenvolvimento de disciplinas de graduação e 
para complementar as atividades de pesquisa e extensão. Nesse contexto, 
o LAFPEC realiza análises de caracterização de fluido de perfuração, 
completação e estimulação através de ensaios de reologia, filtração, fração 
de sólidos e líquido, análise química, entre outros.

SIGLA:
LAFPEC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Vanessa Cristina Santanna

CONTATO:
vanessasantanna@yahoo.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitador magnético com aquecimento; balanças; banho termostatizado; 
capela de exaustão; destilador de água tipo Pilsen 10L/h; estufa de secagem 
e esterilização; estufa Roller Oven com célula; forno mufla; mesa agitadora; 
viscosímetro; pHmetro de bancada; computador. 

LABORATÓRIO DE FLUIDOS DE 
PERFURAÇÃO, COMPLETAÇÃO E 
ESTIMULAÇÃO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos 
(LAMNRC) foi construído a partir de um projeto aprovado no CT-INFRA 8 
(FINEP). O LAMNRC apresenta duas alas principais. A primeira, conhecida por 
Sala de Síntese, possui uma sala para o difratômetro de raios X e outra sala 
para a termobalança TG/ATD. Já a segunda, chamada de Sala de Reatores, 
possui 3 compartimentos independentes: sala dos reatores para síntese 
de carbetos e nitretos de metais refratários, sala do reator fotocatalítico 
e sala do reator a membrana cerâmica. No laboratório, trabalham alunos 
oriundos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) 
e do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 
(PPGCEM).

SIGLA:
LAMNRC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Carlson Pereira de Souza

CONTATO:
carlson@ufrnet.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Balanças;  bombas a vácuo de alta pressão; controladores de fluxo de gases 
digitais; cromatógrafo a gás; difratômetro de raios X; fluxímetro; prensa 
hidráulica; reator a membrana; rotâmetros e interface de aquisição de dados; 
sistema reacional com agitação mecânica equipado com reator de mistura e 
duas buretas digitais eletrônicas; termobalança TG/ATD.

LABORATÓRIO DE MATERIAIS 
NANOESTRUTURADOS E REATORES 
CATALÍTICOS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Neuroengenharia (LABNEURO) é especializado na 
realização de pesquisas na área de neuroengenharia, com foco principal no 
desenvolvimento de tecnologias assistivas e na instrumentação biomédica.

SIGLA:
LABNEURO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
George Carlos do Nascimento

CONTATO:
georgegcn@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Biblioteca  de componentes eletrônicos; estação de solda; fonte de 
alimentação; gerador de sinais; impressora 3D; microscópios; multímetros; 
osciloscópios.

LABORATÓRIO DE 
NEUROENGENHARIA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Simulação Numérica (LASIMPET) desenvolve atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. No âmbito do ensino, o laboratório permite 
a realização de aulas de simulação numérica de reservatórios de petróleo 
e teste de poços, que podem ser complementadas com aulas práticas, 
apresentando aos alunos os diferentes softwares já desenvolvidos e a sua 
aplicação na indústria de petróleo. Além disso, desenvolve-se no laboratório 
trabalhos de conclusão de curso, estágio supervisionado e iniciação científica. 
No que diz respeito à pesquisa, o LASIMPET atua na análise da aplicação de 
diferentes métodos de recuperação avançada aos reservatórios de petróleo, 
contribuindo para a otimização do processo de recuperação de petróleo. 
Como atividades de extensão, o laboratório pode ser utilizado para realização 
de cursos abertos à comunidade com a finalidade de difundir conhecimentos 
na área de simulação de reservatórios de petróleo.

SIGLA:
LASIMPET

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Jennys Lourdes Meneses Barillas

CONTATO:
jennys@eq.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Desktops; monitores.

LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO 
NUMÉRICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Transferência de Calor (LTC) pertence ao Departamento 
de Engenharia Mecânica e está situado no Núcleo Tecnológico Industrial, 
do Centro de Tecnologia da UFRN. No LTC, são desenvolvidas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão em engenharia térmica.

SIGLA:
LTC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Multiusuário

COORDENADOR(A):
George Santos Marinho

CONTATO:
gmarinho@ct.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Bancada de calibração de termopares; bancada de construção de termopares; 
cabine central  para coleta de dados de temperatura; calibrador de medidores 
de temperatura; células de teste; concentrador de energia solar; pirômetros 
ópticos e de contato; sistemas de aquisição de dados de temperatura; termo-
higrômetros.

LABORATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA 
DE CALOR
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório Modelagem e Simulação de Biossistemas (SIMBIOS) tem 
como objetivo desenvolver, simular e analisar modelos matemáticos-
computacionais de sistemas biológicos. Com essa abordagem, busca-se 
organizar e integrar informações e permitir a formulação de novas hipóteses 
acerca dos processos biológicos para a descoberta de conhecimento.

SIGLA:
SIMBIOS

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Beatriz Stransky Ferreira

CONTATO:
beatriz.stransky@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; projetor.

MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE 
BIOSSISTEMAS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório OPEN INNOVATION (OI) tem como objetivos: congregar 
pesquisadores cujos projetos se organizem a partir de um tema de interesse 
comum; desenvolver pesquisas de natureza científica e tecnológica; 
introduzir a pesquisa científica aos discentes de graduação e pós-graduação; 
desenvolver pesquisas multidisciplinares;  integrar ensino, pesquisa e extensão 
universitária; estimular intercâmbios e parcerias para o desenvolvimento 
de pesquisas; difundir o conhecimento produzido no âmbito da UFRN e 
divulgá-lo à sociedade. O OI está associado às seguintes linhas de pesquisa: 
gestão estratégica em serviços hospitalares, engenharia clínica, inteligência 
tecnológica e inovação aberta, internacionalização e mercado exportador.

SIGLA:
OI

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Hélio Roberto Hekis

CONTATO:
hekis1963@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computador; impressora multifuncional; projetor multimídia; televisor.

OPEN INNOVATION
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório Petrofísica e Geofísica (PETROGEO) atua na pesquisa e no 
desenvolvimento de técnicas de imageamento sísmico, através da utilização 
de computação de alto desempenho e técnicas de programação paralela.  
Além disso, o PETROGEO desenvolve atividades de ensino e pesquisa com 
softwares de sísmica de reflexão e petrofísica, muito utilizados na indústria 
do petróleo.

SIGLA:
PETROGEO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
German Garabito Callapino

CONTATO:
german@ct.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; estação de trabalho; servidor para computação de alto 
desempenho; softwares.

PETROFÍSICA E GEOFÍSICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Agroindústria do CVT Jundiaí (LAGRIN) desenvolve 
atividades na área de processamentos de frutas, tais como fermentação 
alcoólica e láctica, fruta cristalizada, fruta desidratada e licores.

SIGLA:
LAGRIN

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
José Barros da Silva

CONTATO:
barros.eaj@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Autoclave de bancada; balança digital; balança semi-analítica; banho-maria; 
chapa aquecedora; destiladores; estufas; forno elétrico; forno micro-ondas; 
freezer horizontal; medidor de pH; microscópico; refrigerador duplex; tacho 
concentrador para alimentos.

LABORATÓRIO DE AGROINDÚSTRIA 
DO CVT JUNDIAÍ
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Análise e Pesquisa em Sementes (LAPS-GETSem) reúne 
pesquisadores e estudantes de graduação da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) 
e de instituições parceiras para realizar atividades de pesquisa relacionadas 
à produção e à tecnologia de sementes cultivadas ou florestais. As pesquisas 
desenvolvidas no laboratório envolvem germinação, vigor, armazenamento, 
análise de imagens e efeito de estresses bióticos e abióticos na fisiologia das 
sementes. O LAPS-GETSem também acolhe atividades de ensino, onde se 
realizam as aulas e atividades relacionadas aos componentes curriculares da 
área de sementes, ministrados na graduação e pós-graduação.

SIGLA:
LAPS

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Multiusuário

COORDENADOR(A):
Márcio Dias Pereira

CONTATO:
marcioagron@yahoo.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Autoclave; balanças; câmaras de germinação do tipo BOD;  capela com 
exaustor; condutivímetro de bancada; espectrofotômetro; estufas de secagem 
para determinação da umidade; impressora multifuncional; lupas de braço, 
aumento de 8,5 vezes e iluminação de LED; microcentrífuga refrigerada; 
microscópio com câmera acoplada a televisor; microscópios ópticos.

LABORATÓRIO DE ANÁLISE E 
PESQUISA EM SEMENTES
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Carcinicultura (LACA) desenvolve cultivos experimentais 
de camarões de água doce e marinhos voltados para consumo ou fins 
ornamentais. O LACA está estruturado para o cultivo dos animais na fase de 
larvicultura, berçário e engorda, com capacidade de manter os reprodutores 
e os juvenis, respeitando a biossegurança ambiental e atentando para o 
bem-estar animal. Dentre as linhas de pesquisa desenvolvidas no laboratório, 
destacam-se o melhoramento de linhagem de espécies ornamentais, nutrição 
de camarões, estruturas de cultivo e avaliações de desempenho zootécnico 
e biológico.

SIGLA:
LACA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Karina Ribeiro

CONTATO:
ribeiro_k@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Aquários; freezer; geladeira; microscópio; soprador de ar.

LABORATÓRIO DE CARCINICULTURA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos (LCQA) é amplamente 
utilizado para ministração de aulas, bem como para realização de pesquisas 
e ações de extensão em Geografia Física e Geoprocessamento nos níveis de 
graduação e pós-graduação.

SIGLA:
LCQA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Multiusuário

COORDENADOR(A):
Cláudia Souza Macêdo

CONTATO:
csmacedo.ufrn@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Autoclaves; balança analítica; banho-maria; BOD; contador de colônias; 
cromatógrafo; destiladores; estufas; mufla; pHmetro; refrigerador com visor.

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE 
QUALIDADE DE ALIMENTOS
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LABORATÓRIO DE ENSINO E 
PESQUISA DA ESCOLA AGRÍCOLA DE 
JUNDIAÍ

SIGLA:
LABEP

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Robson Alexsandro de Sousa

CONTATO:
roalsoagro@yahoo.com.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Condutivímetro de bancada; destilador; microscópio; pHmetro portátil.

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Ensino e Pesquisa (LABEP) da Escola Agrícola de Jundiaí 
conta com infraestrutura para a ministração de aulas práticas relacionadas às 
disciplinas da área de Ciências Agrárias, especificamente, de Solos, Irrigação 
e Fisiologia Vegetal.
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Genética e Melhoramento Florestal (LabGeM) desenvolve 
estudos de genética de populações com espécies florestais de importância 
econômica e ecológica. As pesquisas realizadas visam à conservação 
genética e/ou ao melhoramento das espécies. O LabGeM recebe alunos da 
graduação e pós-graduação, além de pesquisadores. Para saber mais sobre 
o laboratório, acesse o endereço www.labgem.com.br.

SIGLA:
LABGEM

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Multiusuário

COORDENADOR(A):
Fábio de Almeida Vieira

CONTATO:
vieirafa@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitadores; balanças; capela de exaustão; centrífuga; destilador de água; 
espectrofotômetro; estereomicroscópio; estufa bacteriológica; fontes para 
eletroforese; fotodocumentador; microscópio óptico.

LABORATÓRIO DE GENÉTICA E 
MELHORAMENTO FLORESTAL
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Parasitologia Animal (LABPARASITO) tem como finalidade 
principal o desenvolvimento de pesquisas e ensino ligado ao estudo de 
parasitos de animais. Sua criação remonta ao ano de 2014 e, desde então, 
vem contribuindo para desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e 
extensão na área de Parasitologia.

SIGLA:
LABPARASITO

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Henrique Rocha de Medeiros 

CONTATO:
hrdemedeiros@outlook.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computador; freezer; geladeira; microscópio. 

LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA 
ANIMAL
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Sementes Florestais (LSF) é um laboratório multiusuário 
que tem como finalidade principal contribuir nas atividades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, capacitando e formando recursos humanos, 
apoiando atividades de iniciação científica e pesquisas da pós-graduação, 
promovendo atividades de ensino e extensão, entre outras ações. O LSF 
realiza pesquisas referentes à análise, fisiologia e bioquímica de sementes 
florestais nativas e exóticas, com ênfase em germinação, armazenamento e 
vigor de sementes, além da seleção de árvores matrizes nativas da Caatinga 
e da Mata Atlântica. 

SIGLA:
LSF

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Multiusuário

COORDENADOR(A):
Mauro Vasconcelos Pacheco

CONTATO:
pachecomv@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Autoclave; balanças; câmara de armazenamento de sementes; capela de 
exaustão de gases; condutivímetro de bancada; dessecadores; destiladores 
de água; estufas de secagem; germinador; microscópios estereoscópicos; 
refrigerador.

LABORATÓRIO DE SEMENTES 
FLORESTAIS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Solos e Resíduos Orgânicos possui infraestrutura para 
realização de estudos nas áreas de Fertilidade, Nutrição de Plantas e Manejo 
e Conservação do Solo. Criado em 2015, o laboratório conta com uma área 
total de 160 m2, distribuídos entre sala de preparo de amostras, sala para 
técnicos e alunos, sala de análises química de solo, tecido vegetal e resíduos 
orgânicos, sala para aulas práticas e sala de aula com capacidade para 25 
pessoas.

LABORATÓRIO DE SOLOS E RESÍDUOS 
ORGÂNICOS

SIGLA:
Não Informado

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Gualter Guenther Costa da Silva

CONTATO:
gualtermve@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitador de tubos; agitador magnético sem aquecimento; balança analítica; 
bloco digestor; bomba a vácuo; capela em PVC para exaustão de gases; 
chapa aquecedora; condutivímetro; controlador de temperatura; deionizador; 
espectrofotômetro; estufa de circulação forçada; estufa para secagem e 
esterilização; fotômetro de chama; medidor de pH; mufla.
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Tecnologias Aplicadas às Ciências Agrárias (TAPIOCA) 
desenvolve tecnologias e automatismos a serem empregados na área 
de Ciências Agrárias. Para tal, utiliza-se conhecimentos de inteligência 
computacional, visão computacional e modelagem de sistemas em ciências 
agrárias e meio ambiente.

SIGLA:
TAPIOCA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Multiusuário

COORDENADOR(A):
Alessandra Mendes Pacheco Guerra Vale

CONTATO:
aneto@cb.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Câmera digital; computadores; kits arduino; microscópio óptico.

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIAS 
APLICADAS ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS
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LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE 
NUTRIÇÃO ANIMAL

SIGLA:
LMNA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Multiusuário

COORDENADOR(A):
Emerson Moreira de Aguiar

CONTATO:
emersonmaufrn@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Analisador de fibras; analisador elementar de nitrogênio; autoclave; balanças 
analíticas de precisão; bloco digestor; cromatógrafo gasoso FID; cromatógrafo 
líquido; destilador de água ultrapura; destiladores de nitrogênio; digestor; 
espectrofotômetro de absorção atômica; estufas; extratores.

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório Multiusuário de Nutrição Animal (LMNA) utiliza técnicas de 
análises específicas a fim de proporcionar conhecimento e informações que 
possam promover o desenvolvimento tecnológico sustentável. Atualmente, 
há uma grande demanda de empresários e produtores rurais do estado do 
Rio Grande do Norte que buscam não só o desenvolvimento de projetos de 
pesquisas em parceria com o LMNA, mas também a prestação de serviços, 
como consultoria e análises químicas de matérias-primas, alimentos, rações 
e produtos acabados.



ESCOLA
DE CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA



Escola de Ciências e Tecnologia | UFRN

147

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Pesquisas Atmosféricas (LPA) atua no desenvolvimento de 
pesquisas em Dinâmica da Atmosfera, Termodinâmica da Atmosfera, Física 
da Ionosfera, Microfísica de Nuvens, Estudo do Clima, Geomagnetismo, 
Previsão do Tempo, Descrição de Atmosfera e Constituição Química da 
Atmosfera.

SIGLA:
LPA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Deusdedit Monteiro Medeiros

CONTATO:
deusdeditmedeiros@ect.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; impressora; televisores.

LABORATÓRIO DE PESQUISAS 
ATMOSFÉRICAS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Processamento de Sinais e Redes Elétricas Inteligentes 
(PROREDES) atua, dentre outros tópicos, no desenvolvimento e testes de 
novas tecnologias relacionadas às redes inteligentes de energia elétrica; no 
desenvolvimento de técnicas de controle de geradores eólicos e painéis 
solares interligados à rede elétrica; no estudo de proteção, controle e análise 
de qualidade da energia de sistemas elétricos; no estudo de eficiência 
energética; e no desenvolvimento de técnicas de processamento digital de 
sinais para aplicações em tempo real.

SIGLA:
PROREDES

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Flávio Bezerra Costa

CONTATO:
flaviocosta@ect.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; dispositivos de medição, controle e proteção e sistemas 
elétricos; geração de energia eólica; rede elétrica inteligente. 

LABORATÓRIO DE PROCESSAMENTO 
DE SINAIS E REDES ELÉTRICAS 
INTELIGENTES
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Percussão e Performance Mediada por Recursos 
Tecnológicos (LAPER2ME) fornece instrumentos de percussão juntamente 
com recursos tecnológicos necessários para contemplar performances 
musicais interativas.

SIGLA:
LAPER2ME

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Cleber da Silveira Campos

CONTATO:
cleberdasilveiracampos@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Amplificador para contrabaixo elétrico; bateria RMV; baterias Odery; câmera 
Canon EOS 5D Mark III (sem lente); estação de trabalho (Computador Mac 
Pro); Glockenspiel ADAMS; Gran Cassa ADAMS; jogo Temple Blocks ADAMS; 
marimba 4 1/3 ADAMS; quinteto de tímpanos ADAMS; set’s de pratos UFIP;  
tela de projeção; vibrafone ADAMS; xilofone ADAMS. 

LABORATÓRIO DE PERCUSSÃO 
E PERFORMANCE MEDIADA POR 
RECURSOS TECNOLÓGICOS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório Ensinamus (ENSINAMUSLAB) realiza atividades associadas ao 
Grupo de Pesquisa ENSINAMUS. O espaço permite ainda a realização de 
ensaios, aulas, reuniões, orientações, defesas, palestras e aulas.

SIGLA:
ENSINAMUSLAB

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Radegundis Aranha Tavares Feitosa

CONTATO:
radegundistavares@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computador; instrumentos musicais (trompa); projetor.

LABORATÓRIO ENSINAMUS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical (LAVIR-IMT) 
realiza estudos dos aspectos virológicos, epidemiológicos, filogenéticos e 
evolutivos de arbovírus, com ênfase nas espécies dengue, zika e chikungunya. 
Através desses estudos, o LAVIR busca contribuir para o desenvolvimento 
tecnológico, inovação e formação de recursos humanos.

SIGLA:
LAVIR

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Josélio Maria Galvão de Araújo

CONTATO:
joselio@cb.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitadores; Balança; banho-maria; capelas; computadores; 
espectrofotômetro; fontes e cubas de eletroforese; incubadoras; mesa 
agitadora; microcentrífugas; microscópio de fluorescência e invertido; PCR 
em tempo real com notebook; pHmetro; termocicladores; transiluminadores 
UV e de luz branca; ultra-freezer, freezers e refrigeradores; vortex.

LABORATÓRIO DE VIROLOGIA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

Estabelecido no Instituto de Química, o Laboratório de Peneiras Moleculares 
(LABPEMOL) foi criado em 2011 com o objetivo de realizar estudos de 
síntese, caracterização e aplicação de peneiras moleculares. As peneiras 
moleculares englobam vários materiais, entre os quais se destacam as zeólitas, 
os materiais mesoporosos, os materiais lamelares, as argilas pilarizadas, os 
materiais deslaminados, os carvões e os óxidos. Os materiais sintetizados 
são caracterizados por diversas técnicas complementares rotineiramente 
executadas no laboratório: Difração de Raios X (DRX), Análise Química 
(FRX), Medidas de Adsorção de N2 (área e volume de poros), Análises 
Termogravimétricas (ATG) e Espectroscopia na Região do Infravermelho (IR). 
Os materiais são aplicados em catálise, processos de adsorção e separação, 
liberação controlada de fármacos e tratamento de águas e efluentes.

SIGLA:
LABPEMOL

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Sibele Berenice Castellã Pergher

CONTATO:
sibelepergher@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitadores; balanças; bombas de vácuo; cromatógrafo; difratômetro de raios 
X; espectrômetro; estufa; fluorescência de raios X – FRX; fornos; geladeiras; 
liofilizadores; mesa agitadora; muflas; pHmetros; Reator Parr; sistema de TPX; 
sistemas de blocos digestores; sistemas de reação com injeção via bomba 
peristáltica; sistemas de reação com saturador de vapor.

LABORATÓRIO DE PENEIRAS 
MOLECULARES
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Tecnologia de Tensoativos (LTT) desenvolve trabalhos na 
área de tensoativos e seus demais sistemas, tais como síntese de novos 
tensoativos, emulsão, microemulsão, nanoemulsão, desenvolvimento de 
sistemas coloidais de tensoativos e polímeros, óleos vegetais e minerais e 
estudos de adsorção em diferentes superfícies e interfaces. Além disso, o LTT 
desenvolve estudos direcionados ao segmento de petróleo, como recuperação 
avançada, tratamento de combustíveis e efluentes e desenvolvimentos de 
novos produtos. 

SIGLA:
LTT

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Alcides de Oliveira Wanderley Neto

CONTATO:
alcides@quimica.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Agitador magnético com e sem controle de temperatura; balanças; capela; 
centrífugas; cromatógrafo; destilador; espectrofotômetro de infravermelho; 
estufa; índice de refração; mantas aquecedoras; polarímetro e tamanho 
de partícula; rotaevaporador; simulador de poço e petroxy; sistemas de 
destilação; tensiômetro.

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE 
TENSOATIVOS
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NÚCLEO TECNOLÓGICO EM 
CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE 
PETRÓLEO

SIGLA:
NTCPP

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Júlio Cézar de Oliveira Freitas

CONTATO:
juliofreitasj@hotmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Autoclave; câmara de cura; consistômetros; difratômetro de raios X; 
expansibilímetro; granulômetro; Hamilton Beach; máquina de ensaio 
mecânico; microdurômetro; moinho de bolas; permeabilímetro a gás; 
picnômetro por intrusão de hélio; porosímetro a gás; termo balança; UCA 
alta temperatura; UCAtwin; viscosímetros; wettability teste; cortadeira 
isométrica.

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Núcleo Tecnológico em Cimentação de Poços de Petróleo (NTCPP) foi 
concebido através da coalizão interna entre o Centro de Ciências Exatas 
e da Terra (CCET-UFRN), o Centro de Tecnologia (CT-UFRN) e o Centro 
de Pesquisa da Petrobras (CENPES). O NTCPP foi criado para atender à 
demanda científica e tecnológica e de recursos humanos do setor produtivo 
de óleo e gás do país, sobretudo, da região norte e nordeste. Na graduação, 
o NTCPP contribui com o Instituto de Química e os Departamentos de 
Engenharia de Petróleo, Engenharia Química e Engenharia de Materiais na 
complementação prática das atividades profissionais das respectivas áreas 
com oportunidades de estágios, trabalhos final de curso, aulas práticas, entre 
outros. Na pós-graduação, atende a diversos programas no desenvolvimento 
de dissertações de mestrado e teses de doutorado, de caráter científico e 
tecnológico, para atender às necessidades tecnológicas do setor de petróleo 
e gás. Na extensão, este núcleo transfere conhecimentos gerados nas 
empresas, indústrias e na sociedade em geral, através da participação em 
eventos, como também proporciona treinamento para técnicos e operadores.
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Neurobiologia da Visão (LNV) investiga representações 
corticais em nível de população a partir da utilização de técnicas de 
imageamento óptico e registros de multi-eletrodo. A abrangente informação 
espacial obtida pela técnica de imageamento é complementada pela 
precisão temporal dos registros eletrofisiológicos feitos em regiões corticais 
de interesse previamente identificadas. De forma a investigar a contribuição 
de diferentes circuitos córtico-corticais para representações corticais, o LNV 
oferece suporte para a aplicação de técnicas de desativação.

SIGLA:
LNV

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Kerstin Erika Schmidt

CONTATO:
kschmidt@neuro.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Bomba de respiração; Cooling FMY; capnógrafo GE; Imager 3001; mesa anti-
vibração.

LABORATÓRIO DE NEUROBIOLOGIA 
DA VISÃO
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Centro Multiusuário de Bioinformática (BioME) tem como finalidade 
principal fornecer serviços de análise de dados oriundos de diferentes 
plataformas em larga escala. O BioME conta com um corpo de docentes/
pesquisadores líderes nacionais na área de bioinformática, com ampla 
experiência na coordenação de projetos em rede e de grande porte, 
atuando em diferentes eixos da bioinformática, como genômica, proteômica, 
transcriptômica, biologia de sistemas, bioinformática estrutural e modelagem 
de sistemas. Adicionalmente, o BioME tem como finalidades: disponibilizar 
soluções em bioinformática, apoiando atividades de pesquisa, ensino e 
extensão, demandas do setor produtivo e a comunidade externa (pública e 
privada); agregar de forma operacional técnicas analíticas e equipamentos 
para condução de pesquisa científica e tecnológica na área de bioinformática; 
desenvolver estratégias de agregação de tecnologias voltadas para o uso 
compartilhado de equipamentos computacionais avançados e de alto custo.

SIGLA:
BIOME

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Multiusuário

COORDENADOR(A):
Sandro José de Souza

CONTATO:
sandro@neuro.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Blade System (108 núcleos de processamento); Cluster (212 núcleos de 
processamento); computadores.

CENTRO MULTIUSUÁRIO DE 
BIOINFORMÁTICA
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Aprendizagem de Máquinas e Instrumentação 
Inteligente (LAMII) desenvolve pesquisas voltadas para área de Inteligência 
Computacional, Otimização, Sistemas Embarcados e Computação 
Reconfigurável.

SIGLA:
LAMII

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Marcelo Augusto Costa Fernandes

CONTATO:
mfernandes@dca.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; equipamentos de análise e medição; kits de desenvolvimento 
em sistemas embarcados e computação reconfigurável.

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM 
DE MÁQUINAS E INSTRUMENTAÇÃO 
INTELIGENTE
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SIGLA:
LAPPS

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Samuel Xavier de Souza

CONTATO:
samuel@dca.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; impressora.

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Arquiteturas Paralelas para Processamento de Sinais 
(LAPPS) abriga as atividades do Grupo de Pesquisa em Sistemas de 
Computação e Comunicações Energeticamente Eficientes.

LABORATÓRIO DE ARQUITETURAS 
PARALELAS PARA PROCESSAMENTO 
DE SINAIS
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Informática na 
Educação (LIIfE) é vinculado ao Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em 
Informática na Educação (GIIfE). O espaço é utilizado para o desenvolvimento 
de projetos de professores do Instituto Metrópole Digital (IMD) e de outros 
departamentos parceiros na área de Tecnologia Educacional.

SIGLA:
LIIFE

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Dennys Leite Maia

CONTATO:
dennys@imd.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Desktops; notebook; impressora multifuncional; projetores multimídia.

LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR 
DE ESTUDOS E PESQUISAS EM 
INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO
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LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM

SIGLA:
PROTOLAB

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Júlio César Paulino de Melo

CONTATO:
julio.melo@imd.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Não informado.

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Prototipagem (PROTOLAB) fornece suporte no 
desenvolvimento de protótipos mecânicos e eletrônicos relacionados às 
pesquisas realizadas em laboratórios associados ao Núcleo de Pesquisa 
e Inovação em Tecnologia da Informação (nPITI). O PROTOLAB domina 
ferramentas e processos voltados ao desenvolvimento de protótipos, tais 
como técnicas para prototipagem de placas de circuito impresso com até 
6 camadas, soldagem semiautomatizada de componentes eletrônicos, 
usinagem de peças mecânicas em múltiplos materiais e impressão 3D de 
peças mecânicas.
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Sinais e Imagens Médicas (LABSIM) desenvolve pesquisas e 
produtos na área de saúde, visando a formação de alunos, disseminação de 
conhecimento e tecnologia e melhoria da qualidade de vida da população. 
Além disso, o LABSIM promove pesquisas relacionadas aos seguintes temas: 
mobile health, telemedicina, informática médica, sistemas de informação em 
saúde, sistemas inteligentes de apoio à decisão, sinais e imagens médicas, 
tecnologias assistivas, análise e integração de dados, sistemas embarcados 
para equipamentos médicos. 

SIGLA:
LABSIM

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Heliana Bezerra Soares

CONTATO:
helianabs@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; impressora.

LABORATÓRIO DE SINAIS E IMAGENS 
MÉDICAS
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LABORATÓRIO DE SISTEMAS 
EMBARCADOS

SIGLA:
LASEM

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Samaherni Morais Dias

CONTATO:
sama.ufrn@gmail.com

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Fontes DC ajustável; geradores de sinais; kits para desenvolvimento de projetos 
com DSPs; kits para desenvolvimento de projetos com microcontroladores; 
kits para desenvolvimento de projetos em FPGA; microcontroladores; 
multímetros de bancada; osciloscópios digitais.  

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Sistemas Embarcados (LASEM) tem por missão a concepção 
(estudo, desenvolvimento e implementação) de sistemas embarcados, 
predominantemente digitais, envolvendo tecnologias avançadas de projeto 
e de síntese de circuitos de baixa e média complexidade, com software 
embarcado em microcontroladores e DSPs, e circuitos de média e alta 
complexidade, com software embarcado em DSPs ou com hardware e 
software embarcados em FPGAs para supervisão e atuação.
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Tecnologias Educacionais, Assistivas e Multimídia (TEAM) 
atua no desenvolvimento de tecnologias para robótica na educação com 
foco em ações de extensão e divulgação institucional. O objetivo é gerar 
inovações que gerem resultados positivos tanto em projetos educacionais 
como também nas áreas de tecnologias assistivas de multimídia.  

SIGLA:
TEAM

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui

CONTATO:
aquilesburlamaqui@ect.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; equipamento de transmissão de TV digital interativa; 
impressora; kits de robótica; televisor; vídeo games.

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS, ASSISTIVAS E 
MULTIMÍDIA
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LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO 
E MICROELETRÔNICA

SIGLA:
LIME

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Sebastian Yuri Cavalcanti Catunda

CONTATO:
catunda@dca.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Computadores; osciloscópios; fonte de alimentação; instrumentos de 
medição e aquisição de dados de tensão; gerador de sinais; impressora.

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório de Instrumentação e Microeletrônica (LIME) atua promovendo 
pesquisas nas áreas de instrumentação e microeletrônica, abarcando temas 
como sistemas de aquisição de dados, arquiteturas de sistemas de medição, 
concepção e  caracterização de circuitos integrados analógicos, mistos e de 
rádio frequência.
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Laboratório para Inovação de Sistemas em Chip (LabISiC) tem como missão 
desenvolver tecnologias experimentais e estudos avançados nos diferentes 
temas que envolvem o projeto de sistemas em chip, buscando, dessa forma, 
inovação tecnológica com soluções que tragam benefício à sociedade.

SIGLA:
LABISIC

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Kayo Gonçalves e Silva

CONTATO:
kayo@imd.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Não informado.

LABORATÓRIO PARA INOVAÇÃO DE 
SISTEMAS EM CHIP
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DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO:

O Smart Environment Laboratory (STELA) destina-se à pesquisa, ao 
desenvolvimento e à inovação na área de ambientes inteligentes com foco 
em aspectos de infraestrutura e redes. O STELA congrega professores 
e alunos que desenvolvem pesquisa aplicada em sistemas embarcados, 
redes de computadores e engenharia de software, com expertise no 
desenvolvimento de soluções de internet das coisas (IoT), infraestrutura 
de nuvem e suas aplicações. Toda a atuação do STELA possui um forte 
componente de segurança cibernética, considerando aspectos de segurança 
de redes, desenvolvimento de software seguro, gestão de identidades e 
controle de acesso, privacidade, ataque/defesa cibernética e perícia forense.

SIGLA:
STELA

CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO:
Uso Restrito

COORDENADOR(A):
Carlos Eduardo da Silva

CONTATO:
kaduardo@imd.ufrn.br

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:
Desktops com monitores; desktops sem monitores; kit de desenvolvimento 

Arduino e Raspberry Pi; Switch de 48 portas; TV 40 polegadas. 

SMART ENVIRONMENT LABORATORY








