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DADOS 2019 - Período: Janeiro 2019 a Dezembro 2019 

 

O Laboratório Central de Biologia Molecular Estrutural da Universidade Federal de Santa 

Catarina (CEBIME) é um centro multiusuário de pesquisa, ensino e extensão em biologia 

molecular estrutural que disponibiliza análises e tecnologias de última geração possibilitando o 

desenvolvimento de pesquisa de alto nível para a comunidade acadêmica (discentes, docentes, 

técnicos administrativos e pesquisadores) e empresas de qualquer área do conhecimento, seja 

local, nacional ou internacional. 

O CEBIME, subordinado à Superintendência de Projetos da Pró-Reitoria de Pesquisa da 

UFSC, foi inaugurado em 31/03/2011. O centro foi criado graças à ligação da UFSC com a Rede 

Proteoma do Estado de Santa Catarina e com a Rede Integrada de Estudos Genômicos e 

Proteômicos financiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio da Finep, pela Fapesc 

e UFSC. 

O CEBIME tem por finalidade estimular e promover avanços na pesquisa científica e 

tecnológica desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina e em outras instituições 

parceiras. Desta forma, o centro conta com um presidente que atua em conjunto com o corpo 

técnico-cientifico composto por três servidores Técnicos Administrativos em Educação 

responsáveis pelo atendimento externo (usuários e comunidade acadêmica), pela administração 

e manutenção do Laboratório Multiusuário de Espectrometria de Massas (Tabela 1) e um Comitê 

Gestor conforme Portaria Nº 245/2012/GR de 28 de Fevereiro de 2012 e um comitê de usuários 

conforme Portaria Nº 1084/2017/GR de 11 de Maio de 2017. O servidor Mauro Dutra integrou a 

equipe em 21 de janeiro de 2019 no lugar da servidora Elis Rosa (permutação de setores). A 

servidora Martina Blank está em afastamento para realizar pós-doutoramento em instituição 

estrangeira (início em abril 2019). 

 

Tabela 1. Quadro dos servidores técnicos administrativos em educação lotados no 

CEBIME. 

 

Cargo Servidor Equipamentos 

Químico Mauro Henrique Dartora Dutra  

(M.Sc. Química) 

Ion Trap, micrOTOF-Q II, UFLC Shimadzu. 

Bióloga Martina Blank  

(PhD. Biologia Celular e Molecular) 

Maldi TOF, Ion Trap, micrOTOF-Q II. 

Técnica em 

Biologia 

Vanessa Almeida de Oliveira  

(PhD. Bioquímica) 

Ion Trap, Maldi TOF, micrOTOF-Q II, UFLC 

Shimadzu e VP-ITC Microcal GE, 

 

 

 



Atividades desenvolvidas pelo corpo técnico-científico 

 

1. Auxiliar na manutenção geral da infraestrutura predial do Laboratório Multiusuário de 

Espectrometria de Massas; 

2. Operar os equipamentos espectrômetros de massas, microcalorímetro e demais 

equipamentos do Laboratório Multiusuário de Espectrometria de Massas; 

3. Controlar a qualidade do processo de análise; 

4. Realizar a manutenção e limpeza dos espectrômetros de massa, microcalorímetro, sistema 

de águas e demais equipamentos do Laboratório Multiusuário de Espectrometria de 

Massas; 

5. Preparar soluções e reagentes para uso no Laboratório Multiusuário de Espectrometria de 

Massas; 

6. Controlar estoque dos materiais de consumo do Laboratório Multiusuário de 

Espectrometria de Massas; 

7. Gerenciar o laboratório conjuntamente com o responsável pelo mesmo; 

8. Executar atividades administrativas de redação de memorandos e relatórios, cotações, 

acompanhamento de licitações, compras e recebimento de materiais; 

9. Realizar o inventário patrimonial anual; 

10. Redigir projetos de pesquisa e fomento; 

11. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

12. Participar de cursos de capacitação para a operação dos equipamentos do Laboratório 

Multiusuário de Espectrometria de Massas; 

13. Planejar e ministrar cursos de capacitação e extensão no Laboratório Multiusuário de 

Espectrometria de Massas; 

14. Executar outras atividades inerentes ao ambiente organizacional ou que venham a ser 

delegadas pela autoridade superior. 

 

 

EQUIPAMENTOS 

  

Os equipamentos instalados no CEBIME foram adquiridos com recursos CT-INFRA, 

projetos FINEP/MCT Genoprot, FAPESC, CNPq Pesquisa, The Academy of Science for The 

Developing World, International Foundation for Sciences, PADCTIIISBIO, Instituto Milênio de 

Biologia Estrutural e Bioimagem, INCT de Biologia Estrutural e Bioimagem, CAPES Pró-

equipamentos, dentre outros. A Plataforma Multiusuária de Espectrometria de Massas do 

CEBIME atualmente dispõe de três espectrômetros de massas responsáveis pela maior demanda 

de atendimento: Autoflex III Smartbeam MALDI TOF/TOF, Amazon X Ion Trap e micrOTOF-Q II 

(Bruker Daltonics, Bremen, Alemanha). Além destes são disponibilizados um UFLC Shimadzu, 

um VP-ITC MicroCal GE, um Sistema de Fotodocumentação Kodak, um Sistema de água ultrapura 



Millipore e outros equipamentos auxiliares.  

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

As estatísticas de uso demonstram que desde a sua implementação, em 2011, o CEBIME 

já realizou mais de 48.800 análises beneficiando 60 grupos de pesquisa de 18 programas de pós-

graduação de 7 centros de ensino da UFSC nos campi Florianópolis, Araranguá e Curitibanos e 

ainda grupos de outras instituições nacionais e internacionais nas grandes áreas do 

conhecimento: Ciências Biológicas (Bioquímica, Fisiologia, Farmacologia, Microbiologia, 

Botânica, Genética), Ciências Exatas e da Terra (Física, Química, Geociências, Oceanografia), 

Engenharias (Química, Materiais, Biomédica), Ciências Agrárias (Agronomia, Recursos Florestais 

e Engenharia Florestal, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Recursos Pesqueiros e Engenharia de 

Pesca) e Ciências da Saúde (Odontologia, Farmácia, Nutrição). Até o presente momento o 

LabMMass/CEBIME/UFSC prestou serviços e colaborações a grupos de pesquisa de outras 

instituições - brasileiras e internacionais - somando mais de 26 instituições, dentre elas 7 

universidades federais, 3 institutos federais, 3 universidades estaduais, 1 rede de laboratórios 

nacionais agropecuários (LANAGRO), 3 instituições privadas e ainda cooperação com 9 

universidades internacionais.  

No período de Janeiro à Dezembro de 2019 os espectrômetros de massas auxiliaram nas 

análises 4559 amostras. O número total de amostras analisadas desde 2012 até Dezembro de 

2019 está representado na Figura 1 enquanto o número de amostras analisadas por 

equipamento no período de Janeiro até Dezembro de 2019 está representado na Figura 2.  

 

Figura 1 - Número de amostras analisadas na plataforma de espectrometria de massas de 

2012 a 2019. 

 
 

Fonte: CEBIME 

 



Figura 2 - Número de amostras analisadas por equipamento na plataforma de 

espectrometria de massas entre Janeiro e Dezembro de 2019. 

 

 
Total de amostras analisadas em 2019: 4559 

 

Fonte: CEBIME 

 

A Figura 3 apresenta os centros de ensino que utilizaram a infraestrutura multiusuária 

do CEBIME no de 2019 e o total de amostras analisadas por cada centro. A diversificação dos 

centros de ensino que utilizam o laboratório central reflete o reconhecimento das atividades 

exercidas no Laboratório Multiusuário de Espectrometria de Massas do CEBIME pela 

comunidade cientifica, bem como da sua consolidação como centro multiusuário na UFSC. 

 

Figura 3 - Número total de amostras analisadas por centro de ensino na plataforma de 

espectrometria de massas em 2019. 

 

 
Total de amostras analisadas em 2019: 4559 

Fonte: CEBIME 

 



ATIVIDADES DE ENSINO E EXTENSÃO 

 

O CEBIME contribui para a formação de recursos humanos através do oferecimento de 

serviços especializados, aulas práticas nos cursos de graduação em Ciências Biológicas e 

Farmácia, treinamentos e cursos de extensão à comunidade científica nacional e internacional. 

Em 2019 o CEBIME iniciou parceria com o Prof. Dr. Luiz Augusto S. Madureira para visita técnica 

dos alunos da disciplina de Espectrometria de Massas ofertada pelo Programa de Pós-graduação 

em Química. 

Em 2017 o CEBIME participou do projeto de extensão “Curso Proteômica e MALDI-

TOF/TOF – Centro Brasileiro Argentino de Biotecnologia” do Departamento de Ciência dos 

Alimentos do Centro de Ciências Agrárias que resultou no curso internacional “Curso de 

Proteômica como ferramenta analítica em biossegurança: Identificação de proteínas por MALDI-

TOF/TOF – Chamada CNPq/MCTIC/CBAB Nº 13/2016” sediado nas instalações do 

Departamento de Ciência dos alimentos e no CEBIME.  

 

PRODUÇÃO CIENTIFICA 

 

A Figura 4 apresenta as publicações científicas (artigos, teses, dissertações, TCCs, 

congressos) dos  usuários nos últimos anos.  

 

Figura 4 - Produção científica do CEBIME de 2015 a 2019 

 

Fonte: CEBIME 

 

CONDUTAS E IMPLEMENTAÇÕES DO CEBIME 

 

Sistema de Requisição de análises online 

Em 2019 foi implementado o sistema de requisição de análises online. Anteriormente os 

usuários preenchiam um formulário que enviavam por email e traziam impresso e assinado no 

dia das análises. Com o novo sistema todo o processo de requisição ocorre de forma online 



através de um formulário Google onde o usuário faz um pré-cadastro com dados acadêmicos e 

insere o arquivo com a lista de amostras a serem analisadas (assinado digitalmente pelo 

orientador). O sistema trouxe agilidade no sistema de agendamento e controle do perfil dos 

usuários e análises realizadas. O formulário Google gera planilhas que facilitam a coleta de dados 

para os relatórios de atividades anuais. 

 

Figura 5 – Requisição de análises online. 

 

Fonte: CEBIME 

 

Figura 6 – Formulário para requisição de análises online. 

 

 



Ampliação da jornada 

 

No ano de 2019 o horário de atendimento ocorreu por 12 horas ininterruptas 

compreendendo o horário das 7h00 às 19h00 (de 18 de fevereiro a 20 de dezembro). A 

ampliação do horário de atendimento, com 12 horas ininterruptas, permitiu um maior tempo 

disponível para realização das análises nos equipamentos ativos. Com a inatividade dos 

equipamentos AUTOFLEX MALDI-TOF (inativo outubro 2018 - dezembro 2019), Amazon e LCMS 

(inativos de julho-dezembro 2019) houve uma sobrecarga de demanda de análises para o 

equipamento micrOTOF-QII. Sem o atendimento ampliado não teria sido possível atender a 

todas as solicitações de análises.  

 

PROJETOS FINEP APROVADOS 

 

Em 2019 iniciaram os processos de contratação dos projetos FINEP  aprovados (SOS 

equipamentos 450/2018, SOS equipamentos 637/2018 e CT-INFRA 03/2018). 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS NO ANO DE 2019 

 

Recursos para manutenção dos equipamentos  

 

Em 2019 a plataforma ficou descoberta de contrato de manutenção durante todo o ano 

devido a não disponibilização de recursos para a manutenção preventiva ou corretiva dos 

equipamentos. Devido à falta de recursos para o serviço de manutenção alguns equipamentos 

ficaram fora de atividade: AUTOFLEX MALDI-TOF (inativo outubro 2018 - dezembro 2019), 

Amazon e LCMS (inativos de julho-dezembro 2019). Algumas metodologias foram adaptadas 

para que o equipamento micrOTOF-QII suprisse, na medida do possível, as demandas dos outros 

equipamentos. As Figuras 1 e 2 demonstram a queda no número de análises devido a 

impossibilidade de uso dos equipamentos supracitados. Devido à sobrecarga de amostras o 

micrOTOF-QII sofreu desgastes e necessita de manutenção para que possa permanecer em uso.   

 

Problemas com instalações e infraestrutura predial 

 

Ainda em 2019 o prédio do CEBIME não houve avanço na resolução de um sistema de 

nobreak e gerador elétrico ativo (SPA 033973/2015). O nobreak instalado no CEBIME não está 

funcional, pois necessita de manutenção corretiva para a substituição de uma placa eletrônica e 

de seu sistema de baterias. Em 2019 a plataforma teve equipamentos danificados devido a 



desligamentos da rede elétrica. Tratando-se de equipamentos de alto custo de aquisição e 

manutenção é imprescindível que o prédio tenha um sistema de proteção a oscilações da rede 

elétrica. 

Não houve avanço na apresentação de uma solução para a instalação de aparelhos de ar 

condicionado independentes do sistema chiller (SPA 59380/2018 e SPA 008979/2018). O 

sistema de refrigeração atual apresenta muitos episódios de vazamentos nos condicionadores e 

nas tubulações do sistema de refrigeração por água fria, vazamentos estes que usualmente são 

expressivos em termos de quantidade de água devido à pressão exercida pelas bombas do 

chiller. Esses vazamentos colocam os equipamentos do laboratório em risco por conta da 

umidade relativa da sala e por conta das inundações. 

Até dezembro de 2019 não houve execução ou apresentação de solução para a 

construção de um acesso pavimentado ao prédio do CEBIME (SPA 047943/2013). Não há 

calçada para pedestre e tão menos rampa para acesso de cadeirantes. Em dias de chuva intensa 

os servidores, alunos e usuários não conseguem entrar ou sair do prédio devido à inundação da 

área que é próxima a um córrego.  


