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Dados do laboratório 

PRC Nº 

438.01 

Registro de Saída 

107/2020 

Início do Processo  

11/03/2020 

Validade  

11/03/2021 

Nome da organização: 

Azevedo e Garcia Laboratório de Controle de Qualidade EIRELI 

CNPJ 

12.423.527/0001-08 

Nome do laboratório: 

Metha Controle de Qualidade 

Endereço (Rua, número e complemento) 

Rua Diamante, 900  

Bairro 

Arvoredo 2ª seção 

Município 

Contagem 

CEP 

32113000 

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: 

- Para água bruta, água tratada; água para consumo humano, água salina / água purificada/ 

agua salobra, água residual e efluentes: 

• Determinação da alcalinidade total, alcalinidade de carbonatos, alcalinidade de 

bicarbonatos e alcalinidade de hidróxido – método titulométrico; 

• Determinação da acidez - Método titulométrico; 

• Determinação de surfactantes aniônicos pelo método colorimétrico para 

substâncias ativas ao azul de metileno (MBAS); 

• Determinação de amônia - Método titulométrico; 

• Determinação de amônia – Método fenato; 

• Determinação da condutividade eletrolítica; 

• Determinação de demanda química de oxigênio (DQO); 

• Determinação de fenóis – Método espectrofotométrico; 

• Determinação da dureza total - Método titulométrico por EDTA; 

• Determinação de cálcio - Método titulométrico por EDTA; 

• Determinação de magnésio - Método titulométrico por EDTA; 

• Determinação de fosforo - Método colorimétrico; 

• Determinação de óleos e graxas - Método: Extração por solvente; 

• Determinação de sólidos dissolvidos totais - Método gravimétrico, 103ºC a 105ºC; 

https://www.rmmg.com.br/laboratoriosreconhecidos
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• Determinação de sólidos sedimentáveis - Método do cone Imhoff; 

• Determinação de sólidos suspensos totais - Método gravimétrico, 103ºC a 105ºC; 

• Determinação de sulfato - Método gravimétrico com secagem de resíduo; 

• Determinação de sulfeto - Método iodométrico; 

• Determinação de Turbidez - Método Nefelométrico; 

• Determinação de alumínio total e dissolvido - Método espectrofotométrico; 

• Determinação de Turbidez - Método Nefelométrico; 

• Determinação de alumínio total e dissolvido - Método espectrofotométrico; 

• Determinação de boro - Método espectrofotométrico; 

• Determinação de chumbo total e dissolvido - Método espectrofotométrico; 

• Determinação de cianeto - Método espectrofotométrico; 

• Determinação de cobre total e dissolvido - Método espectrofotométrico; 

• Determinação de cromo hexavalente total e dissolvido - Método 

espectrofotométrico; 

• Determinação de ferro total e dissolvido - Método espectrofotométrico; 

• Determinação de manganês total e dissolvido - Método persulfato; 

• Determinação de zinco total e dissolvido - Método espectrofotométrico; 

• Determinação de nitrato - Método espectrofotométrico; 

• Determinação de cloreto - Método argentométrico; 

• Carbonato de cálcio - Método titulométrico; 

• Determinação de pH - Método eletrométrico; 

• Determinação da condutividade eletrolítica; 

• Amostragem em ETE, ETA, fossas, poços, torneiras, bebedouros, minas, redes 

de distribuição sistemas alternativos de abastecimento público, piscinas e fontes 

de água mineral, indústrias, aterros sanitários e industriais, plantas de incineração 

de resíduos análise de: propriedades físicas, metais, compostos inorgânicos. 

• Temperatura - Método Termometria de Contato;  

• Determinação de pH - Método potenciométrico; 

• Determinação da condutividade eletrolítica; 

• Determinação de Turbidez pelo Método Nefelométrico; 

• Determinação de demanda biológica de oxigênio (DBO); 
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• Determinação de sulfato - Método turbidimétrico; 

• Contagem de Bactérias heterotróficas pelo método de contagem em placa; 

• Determinação de coliformes totais em 100 mL – presença ou ausência; 

• Determinação de Escherichia coli em 100 mL – presença ou ausência; 

• Determinação de sulfeto - Método colorimétrico; 

• Contagem de coliformes totais – NMP/mL; 

• Contagem de Escherichia coli – NMP/mL. 

- Para Produtos Químicos e Farmacêuticos: 

• Peso médio; 

• Carbonato de cálcio - Método titulométrico; 

 

 

Belo Horizonte, 27 de março de 2020. 

 

 

_______________________________________ 
Rede Metrológica de Minas Gerais 

Gerência da qualidade 


