
Plano de gestão de item da Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa (IMP)

Equipamento
ou 

Laboratório

Descrição

Cromatógrafo gasoso modelo GC-2014 
Shimadzu

Foto

Agência financiadora Convênio(s)
CV 01.11.0137/2011/ ABRUEM

PPG Ciências Florestais (PPGF)

Professores 
Responsáveis

1. Carlos Magno de Sousa Vidal
2. Jeanette Beber de Souza
3.

Alocação
Laboratório é Multiusuário Laboratório de Saneamento Ambiental e Qualidade 

da Água - UNICENTRO.( x  ) Sim (   ) Não
Normas de 
utilização

Dias e horários disponíveis para o atendimento aos usuários: Segunda à sexta das 
08:00h às 17:00h.

Responsável pelo agendamento: Ana Maria Charnei
Telefone (ramal, celular):3421-3210 E-mail: amcharnei@unicentro.br
Nome(s) de quem dará suporte para realização das análises (docente, técnico, 
pós-graduando, bolsista): Carlos Raphael Pedroso (pós-graduando), Ana Maria 
Charnei (técnica)

Pré- preparo da amostra: (descrever necessidades...): a depender do tipo de 
extração empregada, sendo que, para cada extração é necessária experiência prévia 
do pesquisador, que deverá vir munido da metodologia a ser utilizada. Ainda, 
podem ser necessárias vidarias, acessórios e reagentes.

Reagentes necessários para cada amostra: Solventes de alta pureza (grau 
GC/HPLC), Detergente extran neutro

Tempo estimado para análise de cada amostra: variável; em média de 15 a 30 
min.

Equipamentos de segurança necessários e normas de segurança: Luvas nitrílicas 
ou de látex, capela de exaustão de gases (manuseio com solventes), jalecos, 
sapatos e óculos de proteção.

Custo por amostra analisada (taxa) R$___(quando for o caso)



Manutenção preventiva e emergencial: (descrever necessidades técnicas): Troca 
de septo do liner (aproximadamente a cada 100 injeções); troca e limpeza do liner 
(aproximadamente a cada 100 injeções), septo para vials (consumível), troca 
micro-seringa e coluna (variável), troca dos cilindros de gases de alta pureza 
(variável), manutenção do cromatógrafo e detectores (variável), limpeza dos vials 
(extran) e do liner (ultrassom e extran). 

Observações (treinamento específico para utilização do equipamento, outras 
informações adicionais necessárias): treinamento de fundamentos e operação de 
cromatografia gasosa pela Shimadzu ou um químico/alguém experiente neste tipo 
de equipamento.

Este plano deve ser atualizado sempre que houver mudanças em algum de seus itens


