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Dados do laboratório 

PRC Nº 

298.01 

Registro de Saída 

343/2019 

Início do Processo  

08/08/2019 

Validade  

08/08/2020 

Nome da organização: 

ECOAMB PESQUISAS AMBIENTAIS LTDA 

CNPJ 

004422520001-70     

Nome do laboratório: 

Ecoamb Pesquisas Ambientais LTDA 

Endereço (Rua, número e complemento) 

Rua Camiloana, nº32 

Bairro 

Brasileia 

Município 

Betim 

CEP 

32600-296 

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 de escopo, para o escopo descrito abaixo: 

- Para Emissões atmosféricas: 

 Determinação de Material Particulado em dutos e chaminés de fontes 

estacionárias; 

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

sulfúrico em dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

 Amostragem para determinação de Material Particulado em dutos e chaminés 

de fontes estacionárias; 

 Amostragem para determinação de dióxido de enxofre, trióxido de enxofre e 

névoas de ácido sulfúrico em dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

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

chaminés de fontes estacionárias; 

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

chaminés de fontes estacionárias; 

 Amostragem para determinação de cloro livre e ácido clorídrico em efluentes 

gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

https://www.rmmg.com.br/laboratoriosreconhecidos
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 Amostragem para determinação de Ácido Fluorídrico e Fluoretos pelo Método 

do eletrodo de Íon Específico em efluentes de dutos e chaminés de fontes 

estacionárias; 

 Amostragem para determinação de metais em efluentes gasosos de dutos e 

chaminés de fontes estacionárias; 

 Amostragem para determinação de sulfeto de hidrogênio em efluentes gasosos 

em dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

 Amostragem para determinação de compostos orgânicos Voláteis em efluentes 

de dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

 Amostragem para determinação de compostos orgânicos Voláteis em efluentes 

de dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

 Determinação de compostos orgânicos Voláteis em efluentes de dutos e 

chaminés de fontes estacionárias; 

 Amostragem para determinação de compostos orgânicos Semi-Voláteis em 

efluentes de dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

 Amostragem para Determinação de dioxinas e furanos em efluentes gasosos 

em dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

 Amostragem e determinação de Óxidos de Nitrogênio, Monóxido de Carbono e 

Oxigênio em dutos e chaminés de fontes estacionárias (através de analisador 

portátil); 

 Amostragem e determinação dos gases de combustão utilizando o Orsat; 

 Amostragem e determinação da massa molecular seca em dutos e chaminés 

de fontes estacionárias; 

 Amostragem para Determinação de Óxidos de Nitrogênio em dutos e chaminés 

de fontes estacionárias; 

 Amostragem para Determinação da concentração de amônia e seus compostos 

em dutos e chaminés de fontes estacionárias; 
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 Amostragem para determinação da concentração de partículas totais em 

suspensão no ar ambiente; 

 Amostragem para determinação da concentração de partículas inaláveis pelo 

método do amostrador de grande volume acoplado a um separador inercial de 

partículas; 

 Amostragem para determinação de dióxido de enxofre no ar ambiente; 

 Amostragem para determinação de dióxido de nitrogênio no ar ambiente; 

 Amostragem e determinação de gás de escapamento emitido de motor diesel 

– Avaliação do teor de fuligem com a escala de Ringelmann; 

 Amostragem para determinação da taxa de poeira sedimentável total. 

- Para áreas externas: 

 Medição de nível de pressão sonora. 

- Para Gases e Poluentes da atmosfera: 

 Determinação da concentração de partículas totais em suspensão no ar 

ambiente; 

 Determinação da concentração de partículas inaláveis pelo método do 

amostrador de grande volume acoplado a um separador inercial de partículas; 

 Determinação de dióxido de enxofre no ar ambiente; 

 Amostragem para determinação da taxa de poeira sedimentável total. 

 

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2019. 

 

 

_______________________________________ 
Rede Metrológica de Minas Gerais 

Gerência da qualidade 


