
Ano 2013

Amostragem de Águas Superficiais, Solos e Sedimentos no Escopo do 

Sistema de Qualidade do LAPOC/CNEN
Aluna: Daniela de Assis Bócoli ; Orientador: Dr. Marcos Roberto Lopes do Nascimento

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Laboratório de Poços de Caldas

Apoio(s): FAPEMIG; CNPq

INTRODUÇÃO

O Laboratório de Poços de Caldas, LAPOC/CNEN, está

implementando Sistema de Qualidade com base na norma ISO-

IEC NBR 17025.

Em qualquer análise laboratorial, o processo de amostragem é de

fundamental importância para garantir a representatividade e

resultados confiáveis.

Estabelecer normas técnicas para o plano e procedimentos de

amostragem de águas, sedimentos e solos para incorporar o

Sistema de Qualidade dos laboratórios do LAPOC conforme

requisito da ISO-IEC NBR 17025.

METODOLOGIA

• Elaboração de plano de amostragem.

Define as atividades de coleta preservação, manuseio e

transporte das amostras.

• Elaboração dos formulários para os registros pertinentes.

• Definição dos aparelhos de medida em campo, quando

necessários (GPS, medidor de pH, de potencial redox,

condutivímetro, termômetros, etc.).

Técnica para coleta de águas superficiais 

• Escolha dos materiais apropriados para o tipo de coleta:

 Frascos de vidro e/ou plástico.

 Bombas de sucção.

Filtros e sistemas de filtragem.

 Dragas (sedimentos).

Trado ou pá (solos). 

•Soluções acondicionantes (ácidos e outros preservantes)

•Etiquetas de identificação das amostras. 

Trado manual para coleta 

de solos

Draga Van Veen para coleta de 

sedimentos

DESENVOLVIMENTO

Trabalho de Campo: Foram executadas duas campanhas de campo

nas Indústrias Nucleares do Brasil S.A., INB, para coleta de águas

superficiais, solos e sedimentos.

Está sendo redigida uma primeira minuta de amostragem de água

superficial.

Realizar mais acompanhamentos do processo de amostragem para

solos e sedimentos, para subsidiar a elaboração das referidas

normas.

• Standard Methods of Examination of Water and Wastewater - SMEWW 

Section 1-24; Eaton, AD; Clesceri, L.S and Greenberg, A.E. Eds. 30ª 

Ed.2010

• Instituto Nacional de Metrologia e Normatização, INMETRO – Norma No 

NIT DICLA-057 – Critérios para Acreditação da Amostragem de Águas e 

Matrizes Ambientais. Set/2010

• Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Coleta de Amostras de 

Água para Ensaios Físico-Químicos dos Serviços Homologados. ABNT 

NBR 9898, 2011.

• Ibid. Requisitos Gerais para a competência de Laboratórios de Ensaio e 

Calibração. ABNT NBR ISO-IEC 17025. 3ª Ed. 2011

Coleta de água superficial em campo 
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