
Tabela de Preços 

 

- Sistema de Cromatografia HPLC 

FCFRP 
Un. 

Externas 
Indústria Especificações 

R$ 40,00 R$ 90,00 R$ 250,00 
Amostras 

individuais * 

R$ 100,00 R$ 130,00 R$ 500,00 Utilização/ dia * 

* O usuário deve fornecer os consumíveis 

 

- Sequenciador N-terminal de Proteínas e Peptídeos 

FCFRP 
Un. 

Externas 
Indústria Especificações 

R$ 400,00 R$ 500,00 R$ 800,00 Custo fixo 

R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 Custo por ciclo 

OBs. - O custo total será dado pela formula: Custo fixo + número de aminoácidos X Custo por 

ciclo. 

 

-Sintetizador de Peptídeo 

O valor a ser cobrado pela síntese de peptídeos foi calculado de duas formas:  

1- A central multiusuário NÃO FORNECERÁ os consumíveis e reagentes para a síntese do peptídeo.  

Neste caso, é de responsabilidade do usuário fornecer à central multiusuário todos os consumíveis e 

reagentes necessários para a síntese do peptídeo.  

Importante destacar que estes consumíveis e reagentes tem que ser de boa procedência e específicos 

para síntese química. A central fornecerá ao usuário as especificações de todo o material a ser 

utilizado na síntese química. 

    O valor a ser cobrado, por síntese de peptídeo, está apresentado na Tabela A. 

A 

 

 

 

 

OBS. Caso seja necessário repetir a síntese de um determinado peptídeo, será cobrada esta nova síntese.  

 

 

 

FCFRP-USP UNIDADES  
EXTERNAS 

INDÚSTRIA ESPECIFICAÇÃO 

 

R$ 200,00 

 

R$ 300,00 

 

R$ 800,00 

 

Custo fixo por síntese 

de peptídeo 



2- A central multiusuário fornecerá todos os consumíveis e reagentes necessários para a síntese do 

peptídeo.  

     Neste caso, o valor a ser cobrado está apresentado na Tabela B. 

B 

Escala de síntese FCFRP- USP Unidades  
Externas 

Indústria Especificação 

0,4mMol 700,00 800,00 1.000,00 Custo fixo 

 497,00 597,00 697,00 Custo por ciclo 

     

1,0mMol 1.600,00 1.700,00 2.000,00 Custo fixo 

 666,00 766,00 966,00 Custo por ciclo 

 

O custo total, dependendo da escala, será dado pelo custo fixo  +  número de Fmoc aminoácidos X custo 

por ciclo 

 

 


