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Capítulo 01. Finalidade e Aplicação 
 

Atendimento acadêmico prioritário (graduação e pós-graduação) da Universidade 
Federal Rural da Amazônia e órgãos parceiros que possuam convênios e/ou contrato de 
cooperação técnica, além de prestação de serviços para empresas privadas ou públicas 
mediante pagamento pelas análises solicitadas. 
 
Capítulo 02. O funcionamento dos Laboratórios 
 
2.1  Das análises 
 

São as análises necessárias ao bom desenvolvimento das aulas das disciplinas de 
Bromatologia, Análise de Minerais, Análise Qualitativa de Alimentos e Microbiologia Aplicada 
para o Curso de Zootecnia e afins. 
 
2.1.1 Análise Quantitativa de Alimentos 
 

a. Proteína Bruta 
b. Matéria Seca 
c. Fibra em Detergente Neutro (FDN) 
d. Fibra em Detergente Ácido (FDA) 
e. Extrato Etéreo 
f. Lignina 
g. Cinzas 
h. pH 
i. Nitrogênio Amoniacal 
j. Energia Bruta 
k. Macro e microminerais 
l. Digestibilidade in vitro 

 
2.1.2 Análise Qualitativa de Alimentos 
 

a. Acidez 
b. Peróxido 
c. Rancidez 
d. Índice de Iodo 
e. Índice de Saponificação 
f. Urease 
g. Classificação de grãos 
h. Umidade 
i. Microbiológica de alimentos, ração e forragem 
j. Alimentos e rações via infravermelho próximo 
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2.2  Da requisição de análises 

 
As análises necessárias às aulas práticas ocorrerão conforme planejamento prévio 

letivo entregue ao Comitê Gestor na semana anterior ao início do semestre letivo ou 20 (vinte) 
dias antes do previsto para o início das atividades nas dependências do laboratório (ANEXO I). 

 
Poderão ser realizadas análises fora do planejamento do laboratório, desde que 

requisitadas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias (ANEXO II), mediante aprovação do 
Comitê Gestor, e que todos os reagentes sejam provenientes do próprio solicitante, não 
cabendo à Instituição providenciar material de consumo e/ou permanente para tais fins. 

 
Em caso de análises fora da rotina do laboratório e de marcha desconhecida ou 

diferente da utilizada normalmente no LABNUTAN, a responsabilidade pelos resultados obtidos 
será exclusivamente do solicitante, não cabendo ressarcimento dos custos operacionais de 
utilização da estrutura e das instalações. 
 
2.3  Horário de Funcionamento 
 
O laboratório funcionará no período de 8:00h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h, de segunda a 
sexta, em dias sem feriado, seguindo o horário de atividade normal da UFRA. 
 
Podem ser consideradas as seguintes particularidades: 
 

a. No caso de aluno de pós-graduação, a necessidade de trabalho em feriados e finais de 
semana poderá acontecer mediante assinatura de termo de responsabilidade pelo 
Orientador e que seja programado com no mínimo 10 dias de antecedência (ANEXO III). 
 

b. Em casos eventuais em que o processo de marcha laboratorial estendeu-se além do 
horário de funcionamento do laboratório, desde que programado e com anuência do 
orientador e do técnico responsável. 

 
 
Capítulo 03. Do pagamento por serviços prestados 

 
O recurso para o correto funcionamento dos laboratórios com a finalidade de 

atendimento às aulas práticas de graduação e pós-graduação será repassado pela UFRA na 
forma de material de consumo, manutenção e aquisição de novos equipamentos. Para tanto, ao 
final de cada ano orçamentário será entregue planejamento e orçamento para manutenção do 
LABNUTAN no ano seguinte, sendo este planejamento de responsabilidade do Comitê Gestor e 
devidamente homologado pelo Colegiado do Instituto de Saúde e Produção Animal. 

 
O uso do laboratório para fins didáticos e de pesquisa deverá considerar: 

 
a. Quando pesquisa, o custo com reagentes e com a manutenção (reposição de vidraria e 

conserto de equipamentos) será de responsabilidade do solicitante e do responsável 
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pela execução das análises, estabelecida por uma declaração de responsabilidade 
(ANEXO IV); 
 

b. Quando em aulas práticas de graduação e pós-graduação, o custo com reagentes e com 
a manutenção dos equipamentos será de responsabilidade da própria UFRA, relevando 
os fatores de segurança e cuidado no uso dos equipamentos e das vidrarias. Caso fique 
comprovado mal uso ou abuso na utilização do material dentro do laboratório, o usuário 
arcará com a reparação dos danos causados; 

 
c. Qualquer serviço prestado para empresas públicas ou privadas, que não possuam 

convênios ou similar, deverá ser cobrado baseado numa tabela de custo mínimo por 
análise e programada conforme o valor de mercado atual. A tabela de custos será 
reajustada ao fim de cada ano pelo Comitê Gestor do LABNUTAN, mediante orçamentos 
dos produtos e serviço de manutenção vigentes no mercado, e servirá de base para 
cobrança por análises realizadas no decorrer do ano seguinte. 
 

Quaisquer recursos adquiridos pelo LABNUTAN serão processados de acordo com a 
Legislação vigente. 
 
 
Capítulo 03. A administração dos laboratórios 
 

Será indicado um comitê gestor de Laboratórios pelo Diretor do Instituto de Saúde e 
Produção Animal, através de portaria interna do ISPA, considerando atuação nas áreas de 
Nutrição Animal e preferencialmente ligado ao Curso de Graduação em Zootecnia (UFRA – 
Belém). 

Ao Comitê Gestor são atribuídas as funções de planejamento orçamentário para correto 
funcionamento do LABNUTAN, priorizando o ensino de graduação, e de prestação de contas de 
todas as ações realizadas pela unidade no final de cada ano orçamentário. 
 

São ainda atribuições do Comitê Gestor: 
 

a.  Zelar pelo patrimônio e controlar o uso do LABNUTAN. 
 

b. Decidir a programação de uso do laboratório, assim como fiscalizar o atendimento do 
cronograma programado. 

 
c. Responsabilizar-se por qualquer recurso oriundo de fontes externas ou internas por 

serviços prestados junto à UFRA. 
 

d. Responder por qualquer atividade realizada nas dependências do LABNUTAN. 
 

e. Disponibilizar as normas de utilização do laboratório, bem como os custos relacionados 
às análises previamente. 
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Capítulo 04. Das disposições gerais 
 

O não cumprimento deste regulamento implicará em sanções cabíveis como suspensão 
temporária do uso dos laboratórios para atividades de ensino ou pesquisa, e ou ressarcimento 
de equipamentos e materiais utilizados indevidamente. 

Os casos omissos serão tratados em primeira instância pelo Comitê Gestor e 
posteriormente pelo Instituto da Saúde e Produção Animal. 
 
 
 
 

Belém – PA, 17 de março de 2015. 
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Anexo I - PLANEJAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO PARA AULAS PRÁTICAS   
 
 

Data / Horário Disciplina Título da Prática Complexo* Material de 
Consumo 

Equipamentos e 
Instrumentos 

Número de 
Alunos / Curso 

Observações 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

*Complexos: I – Lab. Análise Quantitativa; II – Lab. Análise Qualitativa; III – Lab. Análise de Minerais; IV – Lab. Análise Microbiológica 
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Anexo II – SOLICITAÇÃO DE USO DE LABORATÓRIOS 

 
Complexo*:  
Solicitante (docente): 
Telefone:                                                         e-mail: 
Atividades: 
(     ) Trabalho de Conclusão de Curso                           (     ) Pesquisa de Graduação 
(     ) Pesquisa de Pós-Graduação                                   (     ) Empresa / Produtor 
(     ) Outros: ________________________________ 
Título do trabalho/Objeto de análise: 
 
Resumo das principais atividades a serem desenvolvidas no laboratório: 
 
 
 
 
Material de Consumo (descrever detalhadamente): 
 
 
 
 
Equipamentos (descrever detalhadamente): 
 
 
 
 
Dias de utilização do laboratório: 
 
Responsável pela realização das atividades (aluno/pesquisador): 
 
Contatos do responsável pelas atividades: 
Telofone:                                                                 e-mail: 
 
Belém – PA , ____  de __________________ de 20____ 
 
Solicitante:                                                                           Comitê Gestor: 
 
________________________________                         ________________________________ 
 
Obs.: O solicitante é responsável pela manutenção e limpeza dos equipamentos, utensílios, 

vidrarias e área física do local em uso. 
*Complexos: I – Lab. Análise Quantitativa; II – Lab. Análise Qualitativa; III – Lab. Análise de 

Minerais; IV – Lab. Análise Microbiológica 
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Anexo III – TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

Belém – PA, ____ de _______________ de 20 ___ 
 
Ao  
Comitê Gestor dos Laboratórios de Nutrição Animal 
 
 
O(a)s aluno(a)s: 
____________________________________________________________  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
do(s) curso(s) _________________________________________________  
no período de _____/_____/_____ a _____/______/______, no horário de 
__________________________, realizarão atividades relacionadas à 
pesquisa _____________________________________________________ 
executando as análises de _______________________________________ 
____________________________________________________________. 
Responsabilizo-me pelas atividades desempenhadas por tais aluno(a)s no 
presente período. 
 
Cordialmente, 
 
 

____________________________ 
Docente/Orientador 

 
 

Ciente: __________________________ Data:  _____/_____/______ 
   Comitê Gestor dos Laboratórios  
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Anexo IV – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

 
Belém – PA, ____ de _______________ de 20 ___ 
 
 
 
Ao  
Comitê Gestor dos Laboratórios de Nutrição Animal 
 
 
Eu, _________________________________________________________   

do(s) curso(s) _________________________________________________  

declaro ter conhecimento das normas de utilização dos laboratórios de 

nutrição animal – LABNUTAN, do Instituto da Saúde e Produção Animal 

(ISPA), responsabilizando-me assim a cumprir tais regulamentos em prol do 

bom uso e aproveitamento das instalações e equipamentos neles contidos. 

 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Docente/Orientador Nome do Discente 

 Identificação (matrícula) 
 
 

Ciente: __________________________ Data:  _____/_____/______ 
   Comitê Gestor dos Laboratórios  


