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Instruções de Colheit a
Amostr as de água
Águas Nat ur ais D oces
e
Águas Nat ur ais Salgad as

 A boca do recipiente deve ser colocada de modo a

te, o volume, as condições de transporte e o prazo de

ficar contra a corrente.
 Debaixo de água, inverter lentamente a posição do
recipiente, virando a boca para cima de modo a que
fique com o gargalo ligeiramente mais alto que a base

Zonas b alneares com ar eal

Na tabela seguinte descriminam-se, o tipo de recipien-

(ver figura 1).

entrega no LRSP.
Ensaio

segurança adequadas ao local e às condições atmosfériSalmonella

cas. As amostras devem ser colhidas nas mesmas con-



dições de maré, se possível em baixa- mar, no período



da manhã. Sempre que possível, as amostras devem ser
colhidas 30 cm abaixo da superfície das águas e onde a
sua profundidade seja no mínimo de 1 m.
Remover a tampa do frasco, junto à água.

Figura 1 — Esquema representativo de colheita de amostras— zonas balneares

 Retirar o frasco.
 Deixar um espaço livre de aproximadamente 2 cm

 Segurar o recipiente pela base.

(se necessário remover o excedente da amostra), de

 Mergulhar o frasco verticalmente, com gargalo

modo a permitir a agitação da amostra antes da análi-

se.
para baixo, até à profundidade de 30 cm.
 Tapar imediatamente o frasco e acondicionar em
mala térmica com termoacumuladores.

Volume
Mínimo

Condições de
Transporte

Prazo Máximo
de Entrega

Garantir que
não ocorre
aumento de
temperatura no
transporte.

8 horas

Escherichia
coli
Enterococos
intestinais

Durante a colheita, o técnico deve seguir as regras de

Tipo de
Recipiente

500 mL
Frasco
plástico
estéril
1000 mL

