
 

CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO DAS CÂMARAS DE CRESCIMENTO DE PLANTAS 

 

1. As câmaras são de uso exclusivo dos professores orientadores do Programa de Pós-Graduação 

em Fitopatologia. Caso o professor oriente em outro programa, a justificativa para uso deve ser 

encaminhada à chefia do DFP. 

2. O agendamento deverá ser realizado pelo professor orientador por meio de formulário online. 

Não é permitido o uso das câmaras sem agendamento prévio.  

3. Os agendamentos devem ser realizados com antecedência máxima de 30 e mínima de 7 dias do 

início do período previsto de utilização. 

4. A cada professor será permitido o agendamento de no máximo 50% das bancadas de cada 

câmara. No caso de agendamentos que envolvam períodos de utilização superiores a 30 dias, 

apenas duas bancadas poderão ser utilizadas. Casos específicos deverão ser justificados junto à 

chefia. 

5. As câmaras serão reguladas paras as temperaturas de 19oC (uma câmara), 22oC (duas câmaras), 

25oC (uma câmara) e 28oC (duas câmaras). Não será permitida a alteração da temperatura, salvo 

com autorização prévia do professor responsável. Caso seja autorizada, todos os usuários serão 

comunicados. 

6. As bancadas dentro das câmaras de crescimento deverão ser devidamente identificadas com um 

cartaz contendo as seguintes informações: nome do usuário, do orientador, da cultura e a espécie 

do patógeno. O material não etiquetado será descartado sem aviso prévio. Findo o período de 

reserva, todo o material deverá ser imediatamente descartado. A não retirada do material e limpeza 

da área utilizada na câmara implicará em impedimento de uso nos próximos três meses. 

7. Em hipótese alguma, deverá haver manipulação de solo ou material vegetal dentro das câmaras 

de crescimento. Todo material vegetal deverá dar entrada nas câmaras já em seus recipientes 

definitivos. 

8. O usuário é responsável pela limpeza das câmaras. Derramamentos acidentais de solo, água, 

soluções nutritivas, etc. deverão ser imediatamente removidos. Diariamente, o usuário deverá fazer 

também uma limpeza das câmaras, especialmente para a eliminação de folhas, inflorescências e 

frutos que caírem no piso. 

9. Quaisquer dúvidas sobre o funcionamento das câmaras de crescimento poderão ser dirigidas ao 

professor responsável. 

 


