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NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DO LTSP 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 O LTSP é um laboratório temático que não faz análises como prestação de serviços 
encomendados, mas sim, representa um espaço onde os usuários podem realizar seus 
estudos. 

 As análises são normalmente feitas pelos usuários (estudantes, bolsistas e técnicos 
contratados por projetos). 

 Por si só, isso já carrega a noção de que os usuários também são responsáveis por cuidar do 
laboratório, trazer seus reagentes, auxiliar na manutenção, etc. 

 
A UTILIZAÇÃO DO LTSP É FACULTADA AOS: 
 

 Pesquisadores, alunos e bolsistas do INPA; 

 Pesquisadores, alunos e bolsistas de instituições públicas e privadas, com projetos 
associados ao INPA, registrados na COPES; 

 Usuários (agricultores, etc.) de projetos do INPA ou a eles associados e registrados na 
COPES. 

 
RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS E ANÁLISE 

 

 As amostras serão entregues acompanhadas de uma lista com o número das amostras e 
suas identificações, e dos formulários de:  

1- Solicitação de uso das instalações e/ou equipamentos do laboratório de triagem; 

2- Solicitação de análises químicas e físicas de amostras de solos e material vegetal. 

 A realização das análises seguirá a ordem de entrada das amostras no laboratório; 

 As análises serão realizadas pelo solicitante com o apoio de um técnico do LTSP. O 
solicitante ficará responsável pela limpeza do material e instalações utilizadas. 

 A responsabilidade pelo armazenamento das amostras é inteiramente do solicitado; 

 Após a conclusão das análises, os usuários se responsabilizam por retirar as amostras no 
prazo de 4 semanas. Após este prazo, serão descartadas. 

 
SOLICITAÇÃO DE ANÁLISES 

 
 As solicitações de análises deverão ser feitas pelo orientador/responsável pela pesquisa à 

gestora técnica do laboratório (Roberta Silva, e-mail: roberta.silva@inpa.gov.br). 
 

 

 

AS ANÁLISES DAS AMOSTRAS SERÃO INICIADAS APENAS APÓS O 

RECEBIMENTO DOS REAGENTES E/OU MATERIAIS DE CONSUMO. 
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