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É de suma importância preencher corretamente todos os dados do 
Roteiro de Coleta, pois, estas informações são determinantes para 
realização das análises. É obrigatório inserir dados referente ao 
nome do Ponto, Hora da Coleta de cada ponto, Procedência (ex: cx. 
separadora, mina, córrego, torneira etc), natureza (ex: bruta ou 
tratada e temperatura se possível.

A Bioética Ambiental fornece frascos de plástico, providos de boca larga e tampa, 
perfeitamente limpos e tampados, com tampa e gargalo cobertos com papel de alumínio, 
esterilizados em autoclave e acondicionados em saco plástico.

Veja a seguir algumas instruções para coleta deste tipo de amostra.

ROTEIRO DE COLETA1

AMOSTRAGEM 2

 

USE LUVAS NÃO UTILIZE UTENSÍLIOS

Favor coletar a amostra de bacteriológico 
(CT/CF), primeiro e contra o vento, evitar o 
contato com a amostra, utilize luvas, se possível, 
tomando cuidado para não haver contaminação. 
Pedimos que não utilize utensílios, só em último 
caso, afim de se evitar qualquer contaminação.
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O frasco deve ser cheio deixando um espaço de 2cm (2 dedos) da 
tampa, é de grande importância que haja este espaço com 
presença de oxigênio para a preservação dos organismos da 
amostra.

Tampe os frascos até travar o 
lacre. Certifique-se de que as 
tampas estejam bem apertadas, 
mas evite apertá-las em excesso, 
pois isso pode danificá-las ou 
danificar os frascos. 
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Assim que realizar a amostragem, pedimos 
que enviem a amostra no menor prazo 
possível, para que chegue no laboratório num 
prazo de 24 horas e acrescente gelo para 
mantê-la refrigerada.
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É de suma importância preencher corretamente todos os dados do 
Roteiro de Coleta, pois, estas informações são determinantes para 
realização das análises. É obrigatório inserir dados referente ao 
nome do Ponto, Hora da Coleta de cada ponto, Procedência (ex: cx. 
separadora, mina, córrego, torneira etc), natureza (ex: bruta ou 
tratada e temperatura se possível.

As porções da amostra devem ser coletados em intervalos de tempo predefinidos. É 
recomendado que a cada alíquota coletada, deverá ser armazenada em frascos ou 
bombonas.

As porções coletadas devem ser conservadas sob refrigeração. No final da coleta as 
amostras devem ser homogeneizadas em baldes para formar uma coleta composta e 
distribuída em seus respectivos frascos de coleta.

ROTEIRO DE COLETA1

SEQUÊNCIA DE FRASCOS A SEREM COLETADOS 2
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Este parâmetro e recomendado que se faça de hora em hora com cada coleta 
realizada. Deverá retirar uma alíquota para a medição do pH.
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nonononononononononononononononononononononononononononononoPrimeiro frasco a ser coletado. Para esta análise não e recomendado coletar amostras 
composta, uma vez que os Óleos e Graxas da amostra podem ficar aderidos no material 
da amostragem (Baldes, Frascos, etc). Este frasco deverá ser coletado na primeira 
coleta.
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Da amostragem composta este será o primeiro 
frasco. O frasco deverá ser coletado completamente 
evitando aeração no momento de transpor a amostra 
da caneca para o frasco de coleta.

�DBO�DBO�DBO �DQO�DQO�DQO

nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono

Terceiro frasco a ser coletado: O frasco deverá ser coletado completamente.
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nononononononononononononononoEste será o último frasco a ser coletado. No final do balde sempre os sólidos ficara sedimentado por 

isso e muito importante a homogeneização final da amostra. O frasco deverá ser coletado 
completamente.
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Apoiar todos dentro da caixa de modo que no transporte o frasco não quebre; Assim que 
realizar a coleta, pedimos que enviem a amostra no menor prazo possível. 

Fosfato Total e Nitrogênio Amoniacal: Segundo frasco a ser 
coletado. Cuidado no momento de transpor a amostra da 
caneca para o frasco, pois o mesmo está preservado com 
Ácido Sulfúrico. O frasco deverá ser coletado 
completamente não deixando derramar o material.
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EXPLICATIVO PARA REALIZAÇÃO
 DE AMOSTRAGEM COMPOSTA
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