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1.OBJETIVO 

Estabelecer normas para a coleta de amostras destinadas às análises microbiológicas e físico-

químicas. Os procedimentos devem estar adequados para a manutenção da integridade da 

amostra. 

 

2.DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 

Manual de Coleta do Ministério da Agricultura, 3ª edição. 11/2019. 

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 23st Editions. 2017. Método 5210 B. 

 

3.RESPONSABILIDADES 

3.1 Gerente Microbiologia 

3.2 Gerente Físico Química 

3.3 Gerente Administrativo 

3.4 Coletador 

 

4.PROCEDIMENTOS 

A coleta da amostra constitui a primeira fase da análise do produto. Dentro do conceito de que a 

análise começa com a coleta da amostra, o cronograma de coleta deve estar bem integrado com 

o laboratório, devendo haver sincronismo entre a remessa e a capacidade do laboratório em 

executar as análises. 

O responsável pela colheita (funcionário do laboratório ou não) deverá seguir as instruções e os 

procedimentos do laboratório para colheita de amostras, conforme descritas a seguir. 

 

Obs: As análises de Branco de campo e viagem, de equipamento e de caixa são realizados 

conforme o POP 022 - Controle de qualidade analítico 

Todas as temperaturas das amostras são medidas na hora da coleta, com termômetro 

infravermelho, onde a  superfície do ponto em medição deve estar limpa, sem poeira, vapor, cristais 

de gelo ou outro material que possa interferir na leitura do mesmo ,registrada no protocolo de coleta 

e form. 097 controle do branco de campo.  

 

4.1Higienização pessoal 

Lavar as mãos e antebraços usando água e sabonete líquido. 
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Fonte:http://eliiasdaniel.blogspot.com/2009_08_01_archive.html 

 

Higienizar as mãos com solução de álcool 70%.  

Deve usar luvas de látex descartáveis. 

Não comer, fumar ou falar durante o procedimento de colheita de amostras. 

 

4.2 Recipiente para coleta  

Os recipientes utilizados nas coletas são etiquetados com o número de cadastro do cliente no 

sistema informatizado. Evitando assim possíveis erros no cadastro. Para a colheita de amostra de 

água utilizar recipientes limpos e estéreis, frascos de âmbar ou frascos de plástico adequados. 

Não abrir o frasco até o momento da colheita, evitar que a tampa entre em contato com qualquer 

objeto. 

Para análises microbiológicas de água clorada usar frasco de vidro contendo 0,1 mL de solução 

de tiossulfato de sódio 15% esterilizado no laboratório ou recipiente comercial de plástico ou 

embalagem esterilizados de volume pelo menos de 110 mL (para facilitar a homogeneização)  

Nas análises microbiológicas por método de membrana filtrante devem ser enviados volumes 

maiores (dependendo da solicitação). 
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Para análises físico-químicas devem ser enviadas um volume de no mínimo 500 mL em frascos 

de borosilicato ou de plástico  

Para a determinação de oxigênio dissolvido (OD) – IN SITU, a amostra de água deve ser colhida 

no frasco de borosilicato com tampa esmerilhada e ser preenchida sem deixar espaço vazio entre 

a tampa e o corpo do frasco, sendo que a medição de oxigênio dissolvido (OD) em campo será 

feito diretamente no corpo d’água ou balde de coleta. 

Ao se coletar amostras de materiais sólidos ou em pó, devem ser empregadas colheres, espátulas 

e/ou sondas esterilizadas. Quando não for possível homogeneizar a amostra, coletam-se porções 

de diversos pontos. Esse tipo de amostra deve ser protegido contra umidade. 

Para análises de efluentes, as amostras devem ser coletadas nos recipientes conforme descrito 

na Tabela 1. 

 

Observação: Para ensaios microbiológicos e físico-químicos de água são necessários volumes 

suficientes para atender as portarias e legislações vigentes. 

 

4.3. Colheita de Água 

4.3.1.Água corrente de torneiras 

Limpar a parte externa da torneira. 

Deixar correr a água durante 2 a 3 minutos. Interromper o fluxo de água. 

Passar solução de álcool 70% ou Ácido Peracético a 0,03% com estabilidade de 3 dias.  

Deixar correr um filete pouco intenso de água. 

Retirar a tampa do frasco com cuidado e colher 2/3 de sua capacidade ou quantidade delimitada 

no frasco. 

Fechar o frasco de maneira a não ocorrer vazamento. Pode-se vedar com fita adesiva.  

Colocar o recipiente com a amostra dentro da caixa isotérmica de coleta. 

Acondicionar sob refrigeração (2 a 8ºC) até a entrega no laboratório. 

No caso de amostras colhidas em sacos plásticos (tipo Nasco) seguir rigorosamente as instruções 

do fabricante. 

 

4.3.2.Poços artesianos e semi-artesianos 

Utilizar uma torneira colocada no conduto ascendente do poço (torneira de descarga). Deixar a 

água correr durante 5 minutos e diminuir a vazão para colheita. 

Proceder como 4.3.1. 
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4.3.3. Reservatórios 

Utilizar o próprio frasco de colheita usando uma pinça de braços longos. 

Na impossibilidade desta opção, utilizar um frasco ou balde de metal com capacidade adequada, 

previamente higienizada com álcool 70% 

Submergir o frasco ou balde na água.  

Verter a água colhida para frasco estéril. 

 Fechar o frasco.  

Acondicionar sob refrigeração (2 a 8)°C até a entrega no laboratório. 

No caso de amostras colhidas em sacos plásticos (tipo Nasco) seguir rigorosamente as instruções 

do fabricante. 

 

4.3.4.Rios,lagos e vertentes 

Tomar o cuidado de não abrir a tampa do frasco antes do momento da colheita. 

Submergir o frasco a uma profundidade aproximada de 20cm, tomando-se o cuidado de dirigir a 

boca do frasco em sentido contrário à corrente, caso não seja possível utilizar um balde para a 

coleta. 

Abrir a tampa do frasco embaixo d’água e deixar a água entrar até ocupar 2/3 do seu volume, ou 

com uso do balde colocar a quantidade delimitada no frasco. 

Fechar a tampa do frasco ainda submerso ou imediatamente após o preenchimento do frasco. 

Acondicionar sob refrigeração até a entrega no laboratório; 

 

4.3.5 Efluentes 

Para efluentes poderão ser realizadas coletas do tipo simples ou composta, conforme a 

necessidade do cliente. 

 

4.3.5.1 Coleta simples 

Quando o volume de amostra é coletado ao acaso, num determinado instante, também chamado 

de amostra instantânea. Para coletas simples seguir as seguintes instruções: 

Realizar uma pequena amostragem em jarra para realizar as determinações de campo 

necessárias; 

Coletar a amostra nos frascos de coleta adequados conforme Tabela 1. 
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OBS: Caso seja necessária mais de uma bombona ou jarra de amostra, distribuir o volume nos 

frascos, de modo que todos os frascos recebam amostras de todas as bombonas ou jarras 

retiradas, garantindo assim a homogeneidade e representatividade das amostras, com exceção 

dos frascos para análises de microbiologia, óleos e graxas e voláteis que deverão ser coletados 

diretamente nos frascos adequados, conforme Tabela 1. 

 

4.3.5.2 Coleta composta 

É uma mistura de várias amostras simples colhidas no mesmo ponto de amostragem durante um 

período de tempo pré-estabelecido e representativo. Para coletas de amostras compostas, os 

seguintes cuidados devem ser observados: 

Coletar a amostra de hora em hora, por um período de aproximadamente 5 horas, ou de acordo 

com a vazão do efluente e/ou da licença de operação do empreendimento, ou de acordo com a 

indicação do cliente, procedendo da seguinte maneira: 

- Coletar a primeira amostra em jarra e realizar as determinações de campo (pH,umidade e 

temperatura); 

- Colocar a amostra coletada dentro de um balde ou bombona. A cada hora seguinte, proceder a 

coleta da mesma maneira, realizando as verificações em campo antes de misturar com a amostra 

que já está no balde ou bombona; 

- Anotar, no PROT. 058 – Ficha de campo, a cada fração coletada as determinações de campo 

realizadas (pH, umidade e temperatura), bem como a data e horários das amostragens; 

- Ao final do período, homogeneizar a amostra e transferir para os frascos adequados conforme 

Tabela 1. 

- Rotular os frascos com suas respectivas identificações; 

- Se for solicitada a análise de DBO, Óleos e Graxas ou Microbiologia, retirar uma amostra simples 

para estas análises, de uma das frações durante o período de coleta (recomenda-se na porção 

intermediária) e não da amostra que foi homogeneizada no final do período. 

- As coletas deverão seguir a sequência de amostragem conforme descrito abaixo: 

 

4.3.5.2.1 Análises microbiológicas 

Coletar a amostra a ser analisada, em frasco adequado e esterilizado e preservado conforme 

Tabela 1. 

Não utilizar meios de transferência de amostra, como canecas ou jarras, coletar diretamente nos 

frascos, conforme a seguir: 
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- Remova a tampa do frasco, com todos os cuidados de assepsia, tomando precauções para evitar 

a contaminação da amostra; 

- Segurar o frasco próximo da base; 

- Efetuar o enchimento do frasco com a amostra, deixando um espaço vazio de aproximadamente 

2,5 a 5,0 cm do topo. 

- Fechar o frasco imediatamente após a coleta; 

- Rotular o frasco com sua respectiva identificação; 

 

4.3.5.2.2 Análises Físico Químicas 

Coletar a amostra nos frascos de coleta adequados conforme Tabela 1. 

Cada frasco deve ser preenchido com a amostra, até o início do gargalo; 

Rotular os frascos com suas respectivas identificações. 

Preencher o Form. 083 - Controle de Preparo de Frascos para Coleta, para cada preparo de kits 

de coletas. O número do lote do kit será fixado na frascaria, e  na ficha de coleta. 

Os dados da coleta e equipamentos utilizados in loco devem ser registrados no PROT. 058 – Ficha 

de coleta ou no próprio protocolo de coleta. 

 

4.4.Acondicionamento e Remessa de amostras 

O frasco ou a embalagem , com a amostra, deverá ser acondicionado em recipiente isotérmico 

com gelo (2 a 8)°C. A temperatura deste recipiente é controlada e registrada no FORM. 005 – 

Controle de temperatura. 

O tempo entre a colheita e o recebimento no laboratório e ensaio não deverá exceder 24 horas 

para águas (cloradas) tratadas, 12 horas para águas (não cloradas) não tratadas e 6 horas para 

águas muito poluídas, caso não seja possível armazenar a amostra refrigerada. 

Para amostras recebidas em um período de no máximo 8h entre coleta e recebimento no laboratório, 

verificar o acondicionamento em caixa isotérmica com gelo. Para amostras que no momento do 

recebimento no laboratório decorreu período superior a 8h a partir da sua coleta, verificar a 

temperatura, devendo atender o limite de 2 a 8°C. 

Para efluentes, o prazo de análise de está descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Armazenamento e preservação de amostras para ensaios físico-químicos (Água e 

Efluente) 
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Parâmetro Tipo de 

frasco 

Volume 

mínimo 

Preservação Prazo para 

análise 

Metais 

(análises ICP) 

P,V 500 mL HNO3 50% até pH<2,0 180 dias 

Mercúrio P,V 1000 mL HNO3 50% até pH<2,0 28 dias 

Cianeto P,VA 200 mL NaOH 6N até  pH>12 

Refrigerar a ≤6°C 

24 horas 

Sulfeto Frasco 

tipo DBO 

200 mL 

O frasco não 

deve conter 

bolhas. 

Resfriamento (em gelo) 
Adicionar 4 gotas de solução 

2N de acetato de zinco/100 

mL da amostra, aguardar 15 

minutos e adicionar NaOH até 

pH entre 9 e 10 

 

7 dias 

 

DQO P,V 200 mL Preservar com H2SO4 1:1 até 

pH < 2 Refrigerar a ≤6°C 

 

7 dias 

Fenóis P,V 1000 mL Preservar com H2SO4 1:1 até 

pH < 2 e Refrigerar a ≤6°C 

 

24 horas 

Nitrogênio 

amoniacal 

P,V 250 mL H2SO4 1:1 até pH < 2 e 

Refrigerar a ≤6°C 

 

24 horas 

Óleos e graxas VA, boca 

larga 

1000 mL HCl 1:1 até pH < 2 e Refrigerar 

a ≤6°C 

 

28 dias 

Condutividade P,V 250 mL Refrigerar a ≤6°C 28 dias 

Cor P,V 250 mL Refrigerar a ≤6°C 48 horas 

Odor, Sabor, 

Gosto 

P 250 mL Refrigerar a ≤6°C O mais breve 

possível / 24 

horas 

Cromo 

hexavalente 

P,V 250 mL Refrigerar a ≤6°C 24 horas 

DBO P,V 500 mL Refrigerar a ≤6°C 48 horas 

Nitrato P,V 250 mL Refrigerar a ≤6°C 48 horas 

Nitrito P,V 250 mL Refrigerar a ≤6°C 48 horas 

Sílica P 200 mL Refrigerar a ≤6°C 28 dias 



Revisado por: Poliana Almeida Aprovado por: Fúlvia Arantes Folha: 8/13 

 PROCEDIMENTO PARA COLHEITA, 
COLETA, ENVIO E PRESERVAÇÃO 

DE AMOSTRAS 

Identificação: POP 007 

Revisão: 09 
Emissão: 11/2020 

 

 

 

Sulfato P,V 300 mL Refrigerar a ≤6°C 28 dias 

Surfactantes P,V 200 mL Refrigerar a ≤6°C 48 horas 

Sólidos totais, 

sedimentáveis, 

suspensos e 

dissolvidos 

P,V 2000 mL Refrigerar a ≤6°C 7 dias 

Turbidez P,V 200 mL Refrigerar a ≤6°C e manter ao 

abrigo da luz 

48 horas 

Fluoreto P 250 mL Não aplicável 28 dias 

Cloreto  P,V 250 mL Não aplicável 28 dias 

pH P,V 200 mL Refrigerar a ≤6°C Sempre que 

possível 

analisar na hora 

/ 6 horas 

Cloro 

residual/total 

P,V 100 mL Não aplicável Em campo / 15 

minutos 

Temperatura  P,V 100 mL Não aplicável Em campo  

Demais 

análises 

P,V  

500 mL 

Refrigerar a ≤6°C O mais rápido 

possível 

 

P = polietileno; V = vidro borossilicato; VA = vidro âmbar  

 

OBSERVAÇÃO: A verificação da preservação das amostras, conforme tabela acima, é feita de 

acordo com o que está descrito no POP 022 – Controle de qualidade analítico. 

 

4.4.2. Alimentos 

4.4.2.1. Alimentos produzidos em embalagens individuais 

Deve completar 500g ou a capacidade do saco plástico estéril (tipo Nasco). 

As amostras oficiais são identificadas com a cinta e/ou lacre de identificação destacável da 

Solicitação Oficial de Análise (SOA), protegida por plástico para evitar danificações. 

 

4.4.2.2. Alimentos comercialmente estéreis 

Colher aleatoriamente três amostras do mesmo lote e identificar. 
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4.4.2.3. Alimentos produzidos ou embalados em peças de grande volume ou peso 

Quando o alimento a ser amostrado para análise for produzido ou embalado individualmente em 

grande peso ou volume, pode ser realizado o fracionamento, desde que o mesmo seja realizado 

em condições assépticas com toda a responsabilidade por qualquer alteração da mesma. 

Proceder conforme abaixo para o fracionamento e colheita de amostras deste tipo:  

Colocar o alimento em ambiente limpo, livre de poeira e de correntes de ar. 

Limpar externamente a embalagem usando solução de álcool 70%.  

Utilizar luvas descartáveis. 

Abrir a embalagem com auxílio de tesoura ou bisturi estéril. Tomar cuidado para não contaminar o 

produto através de contato com as mãos, superfícies ou qualquer objeto não estéril. 

Com o auxílio de bisturi, tesoura, pinça, colher, espátula, faca ou concha estéril, transferir para 

saco plástico estéril ou para frasco estéril porções de diversos pontos do alimento até totalizar 500g 

ou capacidade do saco plástico estéril 

Imediatamente após a colheita fechar cuidadosamente o saco plástico ou frasco; 

Identificar a amostra com dados originais da embalagem (lote, data de fabricação, data de validade)  

Não serão analisadas pelo laboratório, as amostras recebidas em desacordo com quaisquer dos 

itens estabelecidos nesta norma. 

 

4.5 Procedimento para uso de embalagem Nasco 

 

 

 

4.6 Monitoramento ambiental 

Inicialmente, fazer a higienização conforme item 4.1 

O monitoramento microbiológico de salas deve incluir a quantificação do conteúdo microbiano do ar 

ambiental. O objetivo pretendido é obter estimativas representativas da carga microbiana do 

ambiente. 
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O método utilizado na coleta são placas de sedimentação que é o mais amplamente disseminado 

devido a sua simplicidade.  

São utilizados 4 placas prontas com os meios Ágar Caseína, Ágar PCA e Ágar Sabouraud ou meios 

similares, tem sua superfície exposta por tempo pré estabelecido com o cliente e em locais 

determinados, a placa deve ficar exposta por 15 minutos. 

 

4.6.1 Petrifilm 

Nas placas Petrifilm são utilizados 4 placas pré hidratadas com :Água peptonada a 0,1% 

Essa quantidade de placa pode ser alterada para duas desde que a periodicidade da amostra seja 

frequente  (semanal).a placa deve ficar exposta por 15 minutos.  

 

* Tempo de exposição: O laboratório preconiza 15 minutos de exposição da placa. Porém 

cabe ao cliente alterar esse tempo de acordo com a sua necessidade. 

4.7 Coletas de SWABS 
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4.7.1 Definições 

SWAB – utensílio utilizado para colheita de determinadas amostras. 

Diluente – água peptonada – 40 mL 

Meio Stuart – Swab haste plástica com meio de cultura  

 

4.7.2 Amostragem 

A utilização deste método está limitada a análises de superfícies limpas e desinfetadas, secas, 

lisas, suficientemente grandes. É realizado sempre antes de iniciar a produção, nunca durante a 

mesma, a menos que seja exigida pelo cliente. 

A coleta é realizada nos equipamentos, estruturas e mãos. 

Antes da coleta deve ser pré-estipulado junto ao cliente a necessidade ou não de delimitadores, o 

que deve ser informado no protocolo de coleta ou protocolo de entrega de amostras. As amostras 

devem ser colhidas preferencialmente em área de 20 cm2 delimitada por molde esterilizado, e swab 

umedecido caso seja utilizado diluente. 

Com o auxílio de um SWAB embebido em diluente ou Meio Stuart o mesmo deve ser friccionado 

na superfície a ser coletada, ou caso seja escolhido pelo cliente uso de delimitadores, a coleta 

deve ser feita na área do delimitador. 

O SWAB deve ser esfregado 10 vezes no sentido horizontal, vertical e diagonal exercendo uma 

pressão firme na superfície. Após passar na área desejada, ele deve ser colocado de volta ao 

frasco (tanto de diluente como Stuart). A amostra deve ser transportada em caixa isotérmica.  

 

4.8 Técnica para transporte e preservação de amostras: 

As amostras devem representar o mais fielmente possível o lote de onde são obtidas. Regras 

básicas para a obtenção de amostras são resumidas a seguir: 

� Deve ser protegida contra contaminação. 

� A temperatura de armazenagem da amostra não pode alterar a microflora. 

� A refrigeração deve ser suficiente para evitar a destruição ou o crescimento de 

microorganismos. 

� As amostras coletadas congeladas devem ser mantidas nesse estado. 

� As amostras devem ser examinadas, no máximo, transcorridas 24h depois de sua 

obtenção, exceto águas que deve ser 24h após a sua coleta.  
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Sempre que possível tais amostras devem ser enviadas em sua embalagem original, para evitar 

modificações em suas características originais. Quando tal procedimento for inviável, em função 

do volume mínimo disponível para coleta, aceitar-se o fracionamento pela pessoa que a efetuar, 

desde que o mesmo seja realizado em condições adequadas, cabendo nesse caso ao fracionador 

da amostra, toda a responsabilidade pela modificação das características iniciais do produto. 

Após o recebimento, as amostras deverão ser estocadas adequadamente até o momento da 

análise. As refrigeradas perecíveis deverão ser analisadas em um período máximo de 24 horas; 

as congeladas deverão ser mantidas a –18 °C, no mínimo, por período não superior a 7 dias. 

Amostras não perecíveis deverão ser estocadas em lugar fresco e protegidas de umidade, e 

analisadas em um prazo máximo de 3 dias. 

Iniciar a análise microbiológica das amostras o mais cedo possível após a coleta para evitar 

mudanças inesperadas na população microbiana. 

 

4.9 Protocolo de coleta 

Ao agendar uma coleta que irá ser realizada pelo laboratório, o sistema gera um protocolo de coleta 

contendo os dados do cliente e as observações necessárias para a coleta em duas vias. Após realizar 

a coleta, tanto o cliente como o laboratório, ficam com uma via deste protocolo com assinatura de 

ambas as partes. Esse protocolo é guardado pelo laboratório por um ano e depois é rasgado e 

descartado.  

Caso o cliente resolva retirar ou acrescentar alguma coleta na hora da mesma, o coletador descreve 

o que foi realizado a mão e o cliente assina embaixo dessas anotações. 

 

5. Recebimento das amostras pelo laboratório 

O recebimento das amostras pelo laboratório após a realização da coleta deve-se ser realizado de 

acordo com o POP 006 – Recebimento e inspeção de amostras. 

 

6. REGISTROS 

Identificação Armazenamento Recuperação Proteção Tempo de 

Retenção 

Descarte 

Controle de 

temperatura 

(FORM. 005) 

 

Pasta 

 

Por tipo de 

documento 

 

Acesso 

restrito ao 

laboratório 

 

5 anos 

(arquivo 

morto) 

 

Destruição 
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Ficha de coleta 

(PROT. 058) 

 

Pasta 

 

Por tipo de 

documento 

 

Acesso 

restrito ao 

laboratório 

 

5 anos 

(arquivo 

morto) 

 

Destruição 

Controle de Preparo 

de Frascos para 

Coleta 

(FORM. 083) 

 

Pasta 

 

Por tipo de 

documento 

 

Acesso 

restrito ao 

laboratório 

 

5 anos 

(arquivo 

morto) 

 

Destruição 

Controle de Branco 

de Campo 

(FORM. 097) 

 

Pasta 

 

Por tipo de 

documento 

 

Acesso 

restrito ao 

laboratório 

 

5 anos 

(arquivo 

morto) 

 

Destruição 

 
 

 

 


