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INSTRUÇÕES PARA REQUISIÇÃO DE ANÁLISES DE MICOTOXINAS 

 

 

O valor é de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), por amostra enviada, por micotoxina analisada - método 

ELISA (escolher entre aflatoxinas, fumonisinas, ocratoxina A, deoxinivalenol, zearalenona e toxina T-2), ou 

seja, o pacote completo de análises tem o custo de R$ 510,00 por amostra.  

 

A análise de deoxinivalenol em polpa cítrica (ou dietas que tenham este ingrediente em sua 

composição requer purificação adicional - Destacar esta informação na amostra enviada!  

 

O prazo de envio do laudo é de até 07 dias úteis a partir do recebimento da amostra. 

 

As amostras devem chegar ao laboratório até às 12:00 horas para serem processadas no mesmo dia. As 

amostras que chegarem depois desse horário serão processadas somente no dia útil seguinte. 

 

Os procedimentos de amostragem são de fundamental importância na análise de micotoxinas. Consulte o 

documento sobre procedimentos de coleta de amostras visando a detecção de micotoxinas.  

 

A ficha de requisição impressa deve acompanhar a amostra quando esta for enviada ao laboratório. 

 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

• Clientes SEM CADASTRO PRÉVIO (primeira solicitação): o pagamento deverá ser ANTECIPADO  

 

DADOS PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA 

BANCO SICOOB (código 756)  

Agência: 4092 

C/C: 5.000.567-7 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE 

CNPJ: 16.629.388/0001-24 

- Enviar comprovante junto com a amostra. 

 

 

• Clientes COM CADASTRO APROVADO: o pagamento será FATURADO. Após o envio do(s) 

laudo(s), nossa Fundação (FEPE) fará o envio por EMAIL da nota fiscal e boleto bancário. 
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ENVIO:  

 

As amostras devem ser enviadas para: 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Escola de Veterinária 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva 

A/C Profa Kelly Moura Keller 

Av. Antonio Carlos 6627 - Campus Pampulha 

Belo Horizonte - MG 

CEP: 31270-901 

*** Todas estas informações devem constar na identificação do destinatário, pois a UFMG possui um centro 

de recebimento de encomendas unificado para todo o campus Pampulha. Identificações incompletas podem 

resultar em atrasos e/ou extravios. 

 

Alternativamente, as amostras podem ser entregues diretamente na:  

Escola de Veterinária da UFMG - Ponto de referência: Em frente à entrada sul do Estádio do Mineirão  

Av. Pres. Carlos Luz 6627 - Pampulha 

Portaria do Prédio da Diretoria  

A/C Profa Kelly Moura Keller 

 

 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato. 

 


