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Dados do laboratório 

PRC Nº 

543.01 

Registro de Saída 

321/2020 

Início do Processo  

25/09/2020 

Validade  

25/09/2021 

Nome da organização: 

FAZ ANALISES 

CNPJ 

 

Nome do laboratório: 

FAZ ANALISES 

Endereço (Rua, número e complemento) 

Luiz Fernando Quirino, 160 

Bairro 

Jardim Inconfidência 

Município 

Uberlândia 

CEP 

38.411-630 

UF 

MG 

OBS: Esta declaração não tem validade de Reconhecimento de Competência, não substituindo a Lista de Serviços 

Reconhecidos. Os laboratórios reconhecidos estão disponíveis no site da RMMG, na área: Reconhecimento – 

Laboratórios Reconhecidos (https://www.rmmg.com.br/laboratoriosreconhecidos). 

 

O Laboratório descrito acima está em processo de Reconhecimento de Competência por 

motivo de reavaliação, para o escopo descrito abaixo: 

 

- Alimentos, Ambiental, Cosméticos, Saneantes e Medicamentos: 

 Bolores e Leveduras -Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade; 

 Estafilococos coagulase positiva-Determinação Quantitativa pela Técnica de 

Contagem em Superfície; 

 Determinação quantitativa e qualitativa de Bacillus cereus; 

 Clostrídios Sulfito Redutores - Determinação quantitativa pela técnica de 

contagem em profundidade; 

 Amostragem. 

- Matriz Alimentos, Ambiental, Água natural/água subterrânea/água superficial/ água 

tratada, Cosméticos, Saneantes e Medicamentos: 

 Escherichia coli -Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade 

 Determinação quantitativa e qualitativa de Coliformes termotolerantes; 

 Escherichia coli O157 - Determinação pela técnica de Presença/Ausência em 

25g – presuntivo - E.coli O 157 (incluindo H7).; 

https://www.rmmg.com.br/laboratoriosreconhecidos


 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE LABORATÓRIO EM PROCESSO 

FORMULÁRIO Nº 

F029 

REV. Nº 

03 

 
REVISADO EM: 

14/06/2018 

 

PÁGINA 

2 / 5 

 

 Enterobacteriaceae - Determinação quantitativa pela técnica de contagem em 

profundidade; 

 Salmonella spp - Determinação qualitativa pela técnica de 

Presença/Ausência; 

 Salmonella typhimurium – Caracterização antigênica/sorotipificação; 

 Salmonella enteritidis – Caracterização antigênica/sorotipificação; 

 Clostridium perfringens - Determinação quantitativa pela técnica de contagem 

em profundidade; 

 Listeria sp e Listeria monocytogeneses quantitativa pela técnica de contagem 

em profundidade; 

 Listeria monocytogenes - Determinação qualitativa pela técnica de 

Presença/Ausência. (VIDAS) 

 Listeria spp - Determinação qualitativa pela técnica de Presença/Ausência 

(VIDAS LPT). 

 Determinação quantitativa e qualitativa de Contagem total de bactérias 

Pscicrófilas; 

 Bactérias Mesófilas aeróbias e anaeróbia- Determinação quantitativa pela 

técnica de contagem em profundidade; 

 Campylobacter spp. – Determinação qualitativa pela técnica de Presença / 

Ausência (Imunoensaio) Presença/Ausência; 

 Determinação quantitativa e qualitativa  de coliformes totais; 

 Determinação quantitativa e qualitativa de Pseudomonas aeruginosa 

- Alimentos, Ambiental, Cosméticos, Saneantes e Medicamentos, Água natural/água 

subterrânea/água superficial/ água tratada/ efluentes: 

 Determinação de pH; 

- Água natural/água subterrânea/água superficial/ água tratada/ efluentes: 

 Determinação de turbidez; 

 Determinação de condutividade elétrica; 
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 Determinação de temperatura; 

 Determinação do aspecto; 

 Determinação de cor por espectrofotometria; 

 Determinação de matéria orgânica; 

 Determinação de sabor e odor; 

 Determinação de sólidos totais e Resíduo de Evaporação por secagem a 103 

– 105 ºC; 

 Determinação de sólidos sedimentáveis, decantáveis e materiais 

sedimentáveis; 

 Determinação de sólidos suspensos totais por secagem a 103 – 105 ºC; 

 Determinação de sólidos dissolvidos totais e resíduo de evaporação por 

secagem a 180 ºC; 

 Determinação de óleos e graxas pelo método de extração Soxhlet; 

 Determinação de dureza total; 

 Determinação de cloreto; 

 Determinação de nitrogênio amoniacal; 

 Determinação de cromo hexavalente total e dissolvido; 

 Determinação de cloro residual, combinado, total; 

 Determinação de fenóis e índices de fenóis; 

 Determinação de fluoreto; 

 Determinação de sulfetos totais e dissolvidos; 

 Determinação de sulfato; 

 Determinação de surfactantes aniônicos; 

 Determinação de cianeto total; 

 Determinação de nitrito; 

 Determinação de sílica; 

 Determinação da demanda química de oxigênio; 

 Determinação da demanda bioquímica de oxigênio; 

 Determinação de elementos químicos por ICP 
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 Alumínio Total, Arsênio, Bário, Boro, Cádmio, Chumbo, Cobalto, Cobre, 

Cromo Total, Estanho, Ferro, Manganês, Mercúrio, Níquel, Prata, Selênio, 

Vanádio, Zinco; 

 Determinação de alcalinidade; 

 Determinação de nitrato; 

 Determinação de dióxido de cloro 

- Alimentos, bebidas, rações e produtos relacionados: 

 Determinação de umidade e sólidos totais; 

 Determinação de cinzas; 

 Determinação de Nitrogênio total e Proteína pelo método Kjeldahl; 

 Determinação de gordura pelo método Soxhlet e Método Butirométrico; 

 Determinação de acidez; 

 Determinação de fosfatase; 

 Determinação de peroxidase; 

 Determinação de amido; 

 Determinação de índice crioscópico; 

 Determinação de estabilidade em alizarol; 

 Determinação de digestibilidade em pepsina; 

 Determinação de minerais pelo método ICP; 

- Carne: 

 Detecção de ractopamina 

- Água purificada: 

 Ensaio de pureza 
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Belo Horizonte, 29 de Setembro de 2020. 

 

 

_______________________________________ 
Rede Metrológica de Minas Gerais 

Gerência da qualidade 


