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A amostragem é uma etapa crítica de um de estudo, monitoramento ou 

diagnóstico ambiental, pois o material coletado deve representar, de maneira fiel, 

as características do local amostrado. Desta forma, considerando a amostragem 

como a primeira etapa do ensaio, caso não seja bem executada, pode-se 

conduzir a resultados errôneos e, por consequência, tomadas de decisão 

inapropriadas. 
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7.3.1  O laboratório deve ter plano e método de amostragem quando realiza a 

amostragem de substâncias, materiais ou produtos para ensaios ou calibrações 

subsequentes. O método de amostragem deve considerar os fatores a serem 

controlados para assegurar a validade dos resultados do ensaio ou calibração 

subsequentes. O plano e o método de amostragem devem estar disponíveis no local 

onde a amostragem é realizada. Os planos de amostragem devem, sempre que 

razoável, basear-se em métodos estatísticos apropriados.  







 Manuseio de itens de ensaio 

 Sequência de prioridade na amostragem de acordo com os parâmetros de interesse 

 Descontaminação dos equipamentos  

 Medições de campo  

 Incerteza de amostragem 

 Garantia da Qualidade 

 Métodos e Matrizes 

 Ensaio de Proficiência (???) 



Manuseio de itens de ensaio 

FILTRAÇÃO PARA 

METAIS 

EVITAR AERAÇÃO 

PARA VOC 

BAIXA VAZÃO – BOMBA 

DE BEXIGA 

ÁGUA SUPERFICIAL - 

BATISCAFOS 

SOLO – USO DE 

Encore®  

SOLO – USO DE 

SERINGAS / METANOL 



Manuseio de itens de ensaio 

FILTRAÇÃO PARA METAIS EVITAR AERAÇÃO PARA VOC 
ÁGUA SUPERFICIAL - 

BATISCAFOS 



Acondicionamento e transporte do item de ensaio 

FRASCOS 
PRESERVAÇÃO 

QUÍMICA 

PRESERVAÇÃO 

FÍSICA 



Sequência de prioridade na amostragem de acordo com os 

parâmetros de interesse 



Descontaminação dos equipamentos  
PONTO 1 

PONTO 2 

PONTO 3 

ETC 



9.6 Medições de campo  

pH 

CE 

Cloro 

OD 

ORP 

TURBIDEZ 



9.7 Incerteza de amostragem   

DOQ-Cgcre-019  



GARANTIA DA QUALIDADE 



GARANTIA DA QUALIDADE 



GARANTIA DA QUALIDADE 



GARANTIA DA QUALIDADE 
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ÁGUAS SUPERFICIAIS  

• CETESB/ANA (2011)  

 

 

• ISO 5667 (Parte 4: lagos; Parte 6: 

rios e córregos; Parte 9: águas 

marinhas 



EFLUENTE LÍQUIDO 

• ABNT NBR 9897  

 

• ABNT NBR 9898 

 

• Guia Nacional da CETESB/ANA (2011) 

 

• SMWW (2017)  



SOLO 

• ABNT/NBR 15492,  

• ABNT/NBR 16434,  

• ISO 18400-101 e 102  

• HEER TGM, 2008  



SEDIMENTOS 

• Guia Nacional da CETESB/ANA (2011)  

• ISO 5667 (Parte 19: sedimentos marinhos, Parte 

12: sedimentos superficiais)  



COMUNIDADES AQUÁTICAS 

• Guia Nacional da CETESB/ANA 

(2011)  



9.2.3 Para a atividade de amostragem, o laboratório deve considerar os ensaios ou calibrações 

subsequentes associadas à amostragem que constem no seu escopo solicitado ou acreditado, 

para a participação com desempenho satisfatório em atividades de EP, na quantidade e  

frequência mínimas estabelecidas em 9.2.1 e 9.2.2.  
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