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Frascos de colheita (ver informação no 
rótulo) 
A – Encher o frasco sem enxaguar; 
B – Enxaguar com a própria água antes de 
encher 
C – Não encher na totalidade 
D – Encher na totalidade, lentamente, 
evitando a formação de bolhas de ar 
Os frascos para análise microbiológica são 
esterilizados e embalados individualmente  

 

 Para a análise Microbiológica 
Desinfetar o local da torneira preferencialmente 
por flamejamento. 
Não sendo possível flamejá-la, desinfetar com 
algodão embebido numa  solução de 
hipoclorito de sódio (lixívia doméstica) ou álcool 
etílico a 70%. 
No caso de torneiras de plástico limpar a boca 
com algodão embebido na solução 
desinfetante e de seguida mergulhar a boca da 
torneira na solução desinfetante durante 2 a 3 
minutos. 

  

Identificar os frascos  
 
Lavar e desinfetar as  mãos com álcool 
etílico a 70º e deixar evaporar antes de 
prosseguir, ou calçar luvas novas 
descartáveis 
Garantir que os frascos estão abertos 
apenas o tempo estritamente necessário 
para efetuar a recolha das amostras 

 

  
 
Abrir a torneira com fluxo máximo durante 5 
a 10 segundos. 
Reduzir o fluxo e deixar correr a água até 
eliminar a influência do desinfetante e/ou da 
temperatura de flamejamento (cerca de 30 
segundos a 1 minuto). 

 

  
 
 
 
 

Escolher a torneira de água fria com 
maior  utilização. 

 

  
Sem fechar a torneira recolher a água para 
o frasco da  Microbiologia. 
Destapar o frasco nas proximidades da  
torneira e só durante o tempo necessário  
para a colheita, enchê-lo em  posição 
inclinada, sem tocar na torneira e  tapá-lo 
imediatamente; O frasco não deve ficar 
completamente  cheio (com o mínimo de 2 
cm de ar). 

 

  
 

Selecionar uma torneira sem qualquer 
dispositivo acoplado (borracha, filtro, 
dispositivo anti-espalhamento, 
mangueiras etc.).  Se não for possível 
encontrar uma torneira nestas condições, 
retirar os acessórios  adaptados à torneira 

 

 

 
 

 
 
 
Sem fechar a torneira, proceder à colheita 
para os frascos destinados à análise dos 
parâmetros físico-químicos  

 

  
 

Para análise de Chumbo, Níquel e 
Cobre:  
Sem escoamento prévio, abrir a torneira 
e recolher o primeiro litro de água 
estagnada num frasco preparado para a 
análise destes metais. Fechar a torneira. 

 

 
      
      

 
 
O transporte deve ser feito sob refrigeração 
(malas ou sacos isotérmicos com 
acumuladores de frio). 
Após a colheita, o intervalo máximo para 
entrega das amostras  não deve ultrapassar 
as 8 horas 
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