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Dados do laboratório 

PRC Nº 

371.01 

Registro de Saída 

225/2021 

Início do Processo  

23/03/2021 

Validade  

23/03/2022 

Nome da organização: 

AST ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 

CNPJ 

07.135.065/0001-93 

Nome do laboratório: 

AST ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Endereço (Rua, número e complemento) 

JOÃO PESSOA, Nº 246 

Bairro 

CANAÃ 

Município 

SETE LAGOAS 

CEP 

35700-299 

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: 

 

- Emissões atmosféricas: 

• Determinação de Material Particulado (MP) em dutos e chaminés de fontes 

estacionárias; 

• Determinação de Dióxido de Enxofre (SO2), Trióxido de Enxofre e Névoas de 

Ácido Sulfúrico (H2SO4) em dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

• Amostragem para determinação de Material Particulado (MP) em dutos e 

chaminés de fontes estacionárias; 

• Amostragem para determinação de Dióxido de Enxofre (SO2), Trióxido de 

Enxofre e Névoas de Ácido Sulfúrico (H2SO4) em dutos e chaminés de fontes 

estacionárias; 

• Determinação gases de combustão (O2, CO2 e NOx) de efluentes gasosos em 

dutos e chaminés utilizando o analisador portátil; 

• 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; 

https://www.rmmg.com.br/laboratoriosreconhecidos
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• 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. 

•  

- Gases e poluentes na atmosféricas: 

• Determinação de partículas totais em suspensão – PTS; 

• Amostragem para determinação de partículas totais em suspensão – PTS. 

•  

- Áreas Habitadas – Ambientes Internos e Externos: 

• Medição de Nível de Pressão Sonora (Ruído) 

 

Belo Horizonte, 04 de maio de 2021. 

 

 

_______________________________________ 
Rede Metrológica de Minas Gerais 

Coordenação da qualidade 


