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Dados do laboratório 

PRC Nº 

167.01 

Registro de Saída 

320/2020 

Início do Processo  

18/09/2020 

Validade  

18/09/2021 

Nome da organização: 

Medições Ambientais Consultoria 

CNPJ 

38.485.926/0001-97 

Nome do laboratório: 

Laboratório de análises físico-químicas MEAM 

Endereço (Rua, número e complemento) 

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2.201 

Bairro 

Carlos Prates 

Município 

Belo Horizonte 

CEP 

30.710-020 

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 e extensão de escopo, para o escopo descrito abaixo: 

 

- Emissões Atmosféricas: 

 Determinação de material particulado em chaminés e dutos de fontes 

estacionárias; 

 Determinação de material particulado com sistema filtrante no interior de 

chaminés e dutos de fontes estacionárias; 

 Determinação de compostos orgânicos totais e hidrocarbonetos com 

analisador F.I.D em chaminés e dutos de fontes estacionárias; 

 Determinação de cloro livre e ácido clorídrico em chaminés e dutos de fontes 

estacionárias; 

 Determinação de amônia gasosa em chaminés e dutos de fontes 

estacionárias; 

 Determinação de dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono e 

oxigênio utilizando o aparelho de Orsat em chaminés e dutos de fontes 

estacionárias; 

 Medições de compostos orgânicos gasosos por cromatografia; 

 Determinação de dióxido de enxofre, em chaminés e dutos de fontes 

estacionárias; 

https://www.rmmg.com.br/laboratoriosreconhecidos
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 Determinação de dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, e névoa de ácido 

sulfúrico em chaminés e dutos de fontes estacionárias; 

 Determinação de dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, 

hidrogênio, nitrogênio e oxigênio por cromatografia gasosa; 

 Determinação de óxidos de nitrogênio em fontes estacionárias; 

 Determinação de monóxido de carbono e oxigênio em emissões utilizando 

analisadores portáteis; 

 Determinação de sulfeto de hidrogênio em chaminés e dutos de fontes 

estacionárias; 

 Determinação da velocidade e vazão em chaminés e dutos de fontes 

estacionárias; 

 Determinação de umidade em chaminés e dutos de fontes estacionárias; 

 Cálculo do ácido fluorídrico e fluoretos em chaminés e dutos de fontes pelo 

método do íon específico; 

 Cálculo de dioxinas e furanos em emissões de fontes estacionárias; 

 Cálculo de compostos orgânicos semi voláteis em emissões de fontes 

estacionárias; 

 Cálculo de metais em emissões de fontes estacionárias; 

 Cálculo de compostos orgânicos voláteis utilizando trem de amostragem em 

chaminés e dutos de fontes estacionárias; 

 Cálculo de cianeto de hidrogênio em chaminés e dutos de fontes 

estacionárias; 

 Amostragem e determinação de granulometria com Pré-impactador de 

cascata em fontes estacionárias; 

- Ar Externo: 

 Determinação de partículas totais em suspensão no ar ambiente; 

 Determinação de partículas inaláveis no ar */ambiente; 

 Determinação de dióxido de enxofre no ar ambiente; 

 Determinação de poeira sedimentável total no ar ambiente; 
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 Determinação de dióxido de nitrogênio no ar ambiente; 

 Determinação de amônia em ar ambiente; 

 Determinação de fluoretos em ar ambiente; 

- Áreas habitadas – ambientes internos e externos: 

 Avaliação de Ruído Ambiental; 

 

Belo Horizonte, 29 de Setembro de 2020. 

 

 

_______________________________________ 
Rede Metrológica de Minas Gerais 

Gerência da qualidade 


