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RESULTADO FINAL 

 

A avaliação das propostas submetidas ao Edital 23/2019, nesta etapa, foi realizada em três passos, conforme 

os critérios estabelecidos no edital: 

1. Avaliação pela FACEPE das propostas submetidas pelos coordenadores de Pernambuco; 

2. Avaliação pela FAPESP das propostas submetidas pelos coordenadores de São Paulo; 

3. Conciliação dos resultados, com a produção da relação das propostas aprovadas por ambas as agências. 

Pelo lado da FACEPE as propostas recebidas foram analisadas pelo Comitê Avaliador composto pelos seguintes 

pesquisadores convidados, que emitiu parecer quanto ao mérito científico: 

Avaliador Área 

André Telles da Cunha Lima - UFBA FÍSICA 

Carlos Eduardo de Rezende - UENF GEOQUÍMICA 

César de Castro Martins - UFPR QUÍMICA 

 

As seguintes propostas foram aprovadas simultaneamente pela FACEPE e pela FAPESP, condição necessária 

para a concessão de financiamento: 

Processo 
Proponente de 

Pernambuco 

Proponente 

de São Paulo 
Projeto 

APQ-0043-7.02/20 
Cristiano Wellington 

Noberto Ramalho 

Maria de Los 

Angeles 

Gasalla 

Os vazamentos de petróleo e suas 

consequências nas dinâmicas 

socioambientais e econômicas das 

comunidades pesqueiras do litoral de 

Pernambuco 

APQ-0036-1.06/20 
Jandyson Machado 

Santos 

Leandro Wang 

Hantao 

Desenvolvimentos analíticos visando 

estudos com amostras reais do 

derrame de petróleo na costa litorânea 

de Pernambuco: simulações, 

caracterizações químicas e bioensaios 

de ecotoxicidade 
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APQ-0078-2.05/20 
Paulo Jorge Parreira 

dos Santos 

Vagner 

Roberto Elis 

Avaliação da severidade e 

monitoramento do impacto por óleo 

nas praias e recifes do litoral do 

nordeste, através do uso de múltiplas 

abordagens, ferramentas e tecnologias 

inovadoras 

APQ-0084-2.05/20 
Paulo Sergio Martins 

de Carvalho 

Italo Braga de 

Castro 

Avaliação do impacto e monitoramento 

ecotoxicológico e químico de 

hidrocarbonetos de petróleo em áreas 

recifais e rios impactados pelo aporte 

de petróleo emulsificado no litoral 

Pernambucano 

 

De acordo com os critérios do edital, não poderão ser financiadas as propostas que foram aprovadas 

unicamente por uma das agências financiadoras. Todos os proponentes pernambucanos receberão nos 

próximos dias correspondência da FACEPE com os pareceres que fundamentaram a análise de sua proposta. 

A FAPESP fará o equivalente com seus respectivos proponentes. 

 

Recife, 08 de setembro de 2020. 

 

 

 

José Fernando Thomé Jucá 

Diretor Presidente 

Paulo Cunha 

Diretor Científico 

 

 


