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Dados do laboratório 

PRC Nº 

590.01 

Registro de Saída 

289/2020 

Início do Processo  

14/08/2020 

Validade  

14/08/2021 

Nome da organização: 

AGUIA BRASIL ASSESSORIA E TREINAMENTOS EM SEG. TRABALHO 

CNPJ 

20.059.494/0001-97 

Nome do laboratório: 

AGUIA BRASIL ASSESSORIA E TREINAMENTOS EM SEG. TRABALHO 

Endereço (Rua, número e complemento) 

Rua Dos Carijos, 136 SALA 705 

Bairro 

Centro 

Município 

Belo Horizonte 

CEP 

30.120-060 

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 inicial de escopo, para o escopo descrito abaixo: 

- Gases e poluentes na atmosfera: 

 Determinação de partículas totais em suspensão - PTS. LQ: 5,16µg/m3; 

 Amostragem para determinação de partículas totais em suspensão – PTS. 

- Emissões Atmosféricas: 

 Determinação de material particulado em efluentes em dutos e chaminés de 

fontes estacionárias; 

 Determinação de dióxido de enxofre, trióxido de enxofre e névoa de ácido 

sulfúrico em efluentes em dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

 Determinação de pontos de amostragem em dutos e chaminés de fontes 

estacionárias; 

 Amostragem para determinação da velocidade e vazão dos gases em dutos e 

chaminés de fontes estacionárias; 

 Amostragem para determinação da massa molecular seca em dutos e 

chaminés de fontes estacionárias; 

 Amostragem e determinação do teor de umidade dos efluentes em dutos e 

chaminés de fontes estacionárias; 

https://www.rmmg.com.br/laboratoriosreconhecidos
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 Determinação de dióxido de carbono, monóxido de carbono e oxigênio 

utilizando aparelho de Orsat em chaminés e dutos de fontes estacionárias; 

 Determinação de monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e oxigênio em 

emissões utilizando analisadores portáteis; 

 Amostragem para determinação de material particulado em efluentes em 

dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

 Amostragem para determinação de dióxido de enxofre, tri óxido de enxofre e 

névoa de ácido sulfúrico em efluentes em dutos e chaminés de fontes 

estacionárias. 

- Áreas    habitadas – ambientes internos e externos: 

 Medição de nível de pressão sonora (ruído). 

 

 

Belo Horizonte, 10 de Setembro de 2020. 

 

 

_______________________________________ 
Rede Metrológica de Minas Gerais 

Gerência da qualidade 


