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A monitorização da qualidade da água 
contempla uma análise bacteriológica e 
uma análise físico-química. 
Efetuar a marcação antecipada da data da 
entrega das amostras para os contactos  
indicados em rodapé.  
 

 
              

              

 
 
Submergir o segundo frasco A tapado à 
profundidade aproximada de 30 cm, 
ligeiramente inclinado para cima para 
evitar a perda de aditivo, e abrir 
cuidadosamente para encher. Fechar e 
identificar o frasco como “profundidade”.  

 

       

        

Todo o material é fornecido pelo 
laboratório.  
Os frascos com aditivo não devem ser 
enxaguados antes de colher e não devem 
ser completamente cheios de modo a 
permitir a homogeneização da amostra 
(A). Os frascos sem aditivo devem ser 
enxaguados com a própria água e devem 
ser completamente cheios, lentamente, 
evitando a formação de bolhas de ar (B, 
E).  

 
           

 
 
Destapar o frasco plástico B e enxaguar 
com a própria água antes de encher.  
Submergir o frasco tapado à 
profundidade aproximada de 30 cm, abrir  
e encher completamente. Fechar e 
identificar o frasco. 

 

        

                        
                             

 
 
A colheita deverá ser efetuada junto ao 
rebordo interno da piscina num ponto 
afastado do local de injeção do 
desinfetante e das entradas de água. 

 

 

                             

 
 
Repetir o passo 8 utilizando o frasco de 
vidro E Este frasco deverá ficar 
completamente cheio de modo que ao 
colocar a tampa ocorra transbordo de 
água. 

 

  

                      

 
 
 
Antes de colher a amostra, o técnico deve 
lavar bem as  mãos e os braços e 
desinfetar com álcool  a 70%.  

 

 

            

 
 
Caso pretenda analisar trihalometanos, 
deverá incluir a colheita de 3 frascos de 
vidro âmbar de 20 mL com aditivo.  Para 
a colheita utilizar um frasco de 0,5 L ou 1 
L limpo e previamente enxaguado.  

 

 

           
 

 
Retirar o invólucro plástico de um dos 
frascos A, retirar a tampa e mantê-la na 
mão virada para baixo Mergulhar o frasco 
A em posição inclinada, sem que o bucal 
fique completamente submerso. Deslocar 
o frasco para a frente até ao seu 
enchimento, de modo a captar a camada 
superficial. 

 

 
     
 

 
Submergir o frasco tapado à 
profundidade aproximada de 30 cm, abrir 
e encher.  Transvasar para os 3 frascos 
indicados. Fechar os frascos (deverão 
estar completamente cheios e isentos de 
bolhas de ar) e agitar. Identificar os 
frascos.  

 

 

                      

 
 
 
Fechar e identificar o frasco como 
“superfície”.   

 

 
 
 

 
Transportar as amostras em caixas 
isotérmicas com placas 
termoacumuladoras congeladas. Após a 
colheita, o intervalo máximo para entrega 
das amostras  não deve ultrapassar as 8 
horas 

 
NOTA: Em piscinas com profundidade inferior a 60 cm e em jacúzis é efetuada apenas a colheita em profundidade. 

 

www.insa.pt 
Departamento de saúde  ambiental 
Unidade  de  Água  e  Solo 

Instruções para Colheita de Água em Piscina 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

http://www.insa.pt/

