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Dados do laboratório 

PRC Nº 

436.01 

Registro de Saída 

63/2021 

Início do Processo  

04/0/2021 

Validade  

04/02/2022 

Nome da organização: 

LABORATÓRIO CERTIFICAR LTDA 

CNPJ 

11.166.489/0001-92 

Nome do laboratório: 

Laboratório Certificar Ltda 

Endereço (Rua, número e complemento) 

Rua Berilo. 345 

Bairro 

Iguaçu 

Município 

Ipatinga 

CEP 

35.162-031 

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 extensão de escopo, para o escopo descrito abaixo: 

 

- Água bruta, água tratada, água para consumo humano e água residual: 

 Determinação de compostos orgânicos voláteis por GC-Head Space: 

o Benzeno – LQ: 1,4μg/L 

o Etilbenzeno – LQ: 1,4μg/L 

o Estireno – LQ: 1,4μg/L 

o Tolueno – LQ: 1,4μg/L 

o o-xileno – LQ: 1,4μg/L 

o m-p-Xileno – LQ: 2,8μg/L 

o Xileno – LQ: 1,4μg/L 

 Determinação da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) através do ensaio 

em 05 dias; 

 Determinação da demanda química de oxigênio (DQO) pelo método do refluxo 

fechado seguido de espectrofotometria; 

 Determinação de surfactantes aniônicos pelo método colorimétrico para 

substâncias ativas ao azul de metileno (MBAS); 

 Determinação de óleos e graxas pelo método de extração Soxhlet; 

https://www.rmmg.com.br/laboratoriosreconhecidos
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 Determinação de óleos minerais (hidrocarbonetos) pelo método com sílica gel; 

 Determinação de óleos vegetais e gorduras animais por cálculo pelo método 

com sílica; 

 Determinação de cianeto total e livre; 

 Determinação de fenóis pelo método espectrofotométrico direto; 

 Determinação de fenóis pelo método espectrofotométrico com extração com 

clorofórmio; 

 Determinação de fósforo pelo método colorimétrico com cloreto estanhoso; 

 Determinação de sólidos totais por secagem a 103-105°C; 

 Determinação de sólidos totais voláteis; 

 Determinação de sólidos totais fixos; 

 Determinação de sólidos suspensos totais por secagem a 103-105°C; 

 Determinação de sólidos suspensos voláteis; 

 Determinação de sólidos suspensos fixos; 

 Determinação de sólidos totais dissolvidos por secagem a 180°C; 

 Determinação de sólidos dissolvidos voláteis; 

 Determinação de sólidos dissolvidos fixos; 

 Determinação de sólidos sedimentáveis; 

 Determinação da turbidez pelo método nefelométrico; 

 Determinação da cor aparente pelo método da comparação visual; 

 Determinação da cor verdadeira pelo método espectrofotométrico - 

comprimento de onda único; 

 Determinação da cor aparente pelo método espectrofotométrico - comprimento 

de onda único; 

 Determinação de nitrogênio amoniacal pelo método titulométrico; 

 Determinação de nitrogênio amoniacal pelo método titulométrico; 

 Determinação de nitrogênio total pelo método do persulfato; 

 Determinação de nitrogênio orgânico pelo método macro Kjeldahl; 

 Determinação de nitrogênio Kjeldahl; 
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 Determinação de nitrito pelo método colorimétrico; 

 Determinação de nitrato pelo método de redução com cádmio; 

 Determinação de sílica pelo método colorimétrico com molibdosilicato; 

 Determinação da dureza por cálculo; 

 Determinação da dureza total pelo método titulométrico por EDTA; 

 Determinação da dureza de cálcio pelo método titulométrico por EDTA; 

 Determinação da dureza de magnésio pelo método titulométrico por EDTA; 

 Determinação de cálcio pelo método titulométrico por EDTA; 

 Determinação de magnésio pelo método titulométrico por EDTA; 

 Determinação de cloreto pelo método argentométrico; 

 Determinação da alcalinidade pelo método titulométrico; 

 Determinação da acidez total e livre pelo método titulométrico; 

 Determinação de dióxido de carbono total e livre e formas de alcalinidade por 

meio de cálculo; 

 Determinação de sulfato pelo método turbidimétrico; 

 Determinação de sulfeto pelo método colorimétrico com azul de metileno; 

 Determinação por meio de cálculo do sulfeto de hidrogênio não ionizado; 

 Determinação de fluoreto pelo método colorimétrico; 

 Determinação de cromo hexavalente pelo método colorimétrico; 

 Determinação de cromo trivalente por cálculo; 

 Determinação de Alumínio total e solúvel por espectrometria de absorção 

atômica de chama: Método direto de chama de óxido nitroso-acetileno. 

 Determinação de Bário total e solúvel por espectrometria de absorção atômica 

de chama: Método direto de chama de óxido nitroso-acetileno. 

 Determinação de Berílio total e solúvel por espectrometria de absorção atômica 

de chama: Método direto de chama de óxido nitroso-acetileno. 

 Determinação de Boro total e solúvel por espectrometria de absorção atômica 

de chama: Método direto de chama de óxido nitroso-acetileno. 

 Determinação de Estanho total e solúvel por espectrometria de absorção 

atômica de chama: Método direto de chama de óxido nitroso-acetileno. 
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 Determinação de Vanádio total e solúvel por espectrometria de absorção 

atômica de chama: Método direto de chama de óxido nitroso-acetileno. 

 Determinação de mercúrio por espectrometria de absorção atômica por vapor 

frio 

 Determinação de Cádmio total e solúvel por espectrometria de absorção 

atômica de chama: método direto de chama ar-acetileno. 

 Determinação de Cromo total e solúvel por espectrometria de absorção atômica 

de chama: método direto de chama ar-acetileno. 

 Determinação de Cobalto total e solúvel por espectrometria de absorção 

atômica de chama: método direto de chama ar-acetileno. 

 Determinação de Cobre total e solúvel por espectrometria de absorção atômica 

de chama: método direto de chama ar-acetileno. 

 Determinação de Ferro total e solúvel por espectrometria de absorção atômica 

de chama: método direto de chama ar-acetileno. 

 Determinação de Chumbo total e solúvel por espectrometria de absorção 

atômica de chama: método direto de chama ar-acetileno. 

 Determinação de Lítio total e solúvel por espectrometria de absorção atômica 

de chama: método direto de chama ar-acetileno. 

 Determinação de Manganês total e solúvel por espectrometria de absorção 

atômica de chama: método direto de chama ar-acetileno. 

 Determinação de Níquel total e solúvel por espectrometria de absorção atômica 

de chama: método direto de chama ar-acetileno. 

 Determinação de Prata total e solúvel por espectrometria de absorção atômica 

de chama: método direto de chama ar-acetileno. 

 Determinação de Potássio total e solúvel por espectrometria de absorção 

atômica de chama: método direto de chama ar-acetileno. 

 Determinação de Sódio total e solúvel por espectrometria de absorção atômica 

de chama: método direto de chama ar-acetileno. 

 Determinação de Zinco total e solúvel por espectrometria de absorção atômica 

de chama: método direto de chama ar-acetileno. 
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 Determinação de Arsênio total e solúvel por geração de hidreto /espectrometria 

de absorção atômica: geração contínua 

 Determinação de ferro total e solúvel pelo método colorimétrico com 

fenantrolina 

 Determinação de manganês total e solúvel pelo método colorimétrico com 

persulfato 

 Determinação de condutividade eletrolítica 

 Determinação de aparência 

 Determinação de cloro residual Livre e Total pelo método colorimétrico com N, 

N-dietil-p-fenilenodiamina (DPD) 

 Determinação de pH pelo método eletrométrico.  

 Determinação de oxigênio dissolvido pelo método com eletrodo de membrana 

 Amostragem em rios, lagos, represas, sistemas alternativos de abastecimento 

público, poços freáticos e profundos, nascentes, minas e balneabilidade de 

praias de água doce, estação de tratamento de água (ETA), sistema de 

reservação, redes de distribuição, sistemas alternativos de abastecimento 

público etc. 

 Determinação de cloro residual Livre e Total pelo método colorimétrico com N, 

N-dietil-p-fenilenodiamina (DPD)  

 Determinação de pH pelo método eletrométrico 

 Determinação de temperatura  

 Determinação de oxigênio dissolvido pelo método com eletrodo de membrana 

 Determinação de condutividade eletrolítica 

 Determinação de Aparência 

 Amostragem por purga de baixa vazão 

 Determinação de compostos orgânicos voláteis por GC-Head Space: 

o Cloreto de Metileno 

o Trans 1,2 Diclorobenzeno 

o 1,1 Dicloroeteno 

o Cis 1,2 Diclorobenzeno 
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o Clorofórmio 

o Tetracloreto de Carbono 

o Tricloroeteno 

o Bromodicloro 

o Dibromocloro 

o Monoclorobenzeno 

o 1,3 Diclorobenzeno 

o 1,4 Diclorobenzeno 

o 1,2 Diclorobenzeno 

 Determinação de Urânio total e solúvel por espectrometria de absorção atômica 

de chama: método direto de chama ar-acetileno 

 Determinação de Molibdênio total e solúvel por espectrometria de absorção 

atômica de chama: método direto de chama ar-acetileno 

 Determinação de Selênio total e solúvel por geração de hidreto /espectrometria 

de absorção atômica: geração contínua 

 Determinação de Antimônio total e solúvel por geração de hidreto 

/espectrometria de absorção atômica: geração contínua  

 Determinação de Cloramina 

 Determinação de Dicloramina 

 Determinação de Cloramina 

 Determinação de Dicloramina 

 Determinação de Potencial Redox pelo método eletrométrico 

 Determinação de Potencial Redox pelo método eletrométrico 

 

- Áreas habitadas – ambiente interno e externo 

 Medição do nível de pressão sonora – Método Simplificado e Detalhado 

 

 

 



 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE LABORATÓRIO EM PROCESSO 

FORMULÁRIO Nº 

F029 

REV. Nº 

03 

 
REVISADO EM: 

14/06/2018 

 

PÁGINA 

7 / 8 

 

- Água bruta, água tratada, água para consumo humano e água residual: 

 Determinação de Coliformes Totais por Substrato Enzimático 

(Presença/Ausência). 

 Determinação de Escherichia coli por Substrato Enzimático 

(Presença/Ausência). 

 Determinação de Coliformes Totais por Substrato Enzimático (Quantitativo) e 

tubos múltiplos. 

 Determinação de Escherichia coli por Substrato Enzimático (Quantitativo) e 

tubos múltiplos. 

 Determinação de Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 

 Endotoxinas Bacterianas - Determinação semiquantitativa pela técnica de Gel-

Clot (LAL). 

 

 - Efluente Atmosférico e Qualidade do Ar: 

 Partículas Inaláveis, Totais em Suspensão e Finas 

 Amostragem de partículas finas medidas como PM2,5 na atmosfera 

 Amostragem de Partículas Inaláveis 

 material particulado de emissões atmosféricas 

 óxidos de enxofre proveniente de chaminés 

 Amostragem de óxidos de enxofre em dutos e chaminés 

 material particulado proveniente de chaminés 

 Amostragem de material particulado em dutos e chaminés 

 velocidade e vazão de gases em dutos e chaminés 

 massa molar de gases em dutos e chaminés 

 Umidade em dutos e chaminé 
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Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2021. 

 

 

_______________________________________ 
Rede Metrológica de Minas Gerais 

Coordenação da qualidade 


