
ROTEIRO PARA EXECUÇÃO DE ANÁLISES NO LAMAT 
 

O roteiro a seguir visa esclarecer os procedimentos básicos para execução de análises no Laboratório 
Multiusuário de Análise Térmica – LAMAT. 
 

1. Fazer o download e preencher a FICHA DE DESCRIÇÃO DE ANÁLISE LAMAT. 
 

2. Estimar valor da análise com o SIMULADOR DE CUSTOS DE ANÁLISE LAMAT. O usuário que não possui panelinha de 
alumínio para amostra de DSC deverá acrescentar o valor da mesma ao custo da análise, selecionando essa informação 
no simulador, assim o preço da panelinha (R$ 25,00) será acrescido no valor da análise. O simulador de custos serve 
como estimativa do valor da análise. Para o valor definitivo entrar em contato solicitando orçamento, fornecendo os 
parâmetros de análise. Usuários externos e que não pertençam à lista de signatários do LAMAT também devem 
solicitar o seu orçamento via e-mail: lamat.ufrgs@gmail.com. 
 
OBS: Somente serão aceitas panelinhas fornecidas pelo usuário se as mesmas forem compatíveis com os 
equipamentos (DSC Q20 e DSC Q2000 da TA Instruments). 
 

3. Aceito o valor do orçamento, agendar por e-mail dia/horário para entrega das amostras com a FICHA DE DESCRIÇÃO 
DE ANÁLISE LAMAT em mãos. As amostras devem ser acondicionadas conforme NORMAS DE ACONDICIONAMENTO DE 
AMOSTRAS LAMAT. 
 
OBS: Amostras com parâmetros de análise idênticos podem ser entregues em uma única ficha apenas listando as 
diferentes amostras. 
 

4. Entrar em contato com o LAMAT solicitando DOC para o pagamento das análises ou conta bancária da Central Analítica 
para depósito bancário. 
 

5. Após efetivar o pagamento no banco, enviar cópia digital do comprovante de pagamento para o e-mail do LAMAT. 
 

6. Aguardar contato da equipe LAMAT agendando dia/horário para retirada* do material da análise. 
 

7. Aguardar o envio dos resultados via e-mail. 
 

8. Para informações mais detalhadas de cada análise (DSC, FTIR, TGA, etc) consultar o documento REQUISITOS TÉCNICOS 
DAS ANÁLISES NO LAMAT. 
 
*O LAMAT não se responsabiliza pelo destino e conteúdo das amostras. Isso é de inteira responsabilidade do 
orientador e do aluno. A não observância desse item poderá acarretar ao usuário restrições de utilização previstas pelo 
Comitê Gestor. 
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