
 

Data: 22/10/2020 

Ata de reunião AESAS 

 

Participantes: 

Marco Cecatto Bioagri 

Leonardo Santos - Sanifox 

Fabiana Imagawa ALS 

Silvio Almeida ALS 

Fernanda Nani Ceimic 

André Tavaraya - Eurofins 

Cristina Gonçalves – CPEA 

Mônica Betterelli- ANTEA 

 

1. Prazo do INMETRO para publicação de extensão de escopo 
Foi comentado que o INMETRO está demorando mais de um ano para publicação do escopo 
atualizado, fato que prejudica o laboratório na oferta de análises para o mercado. 

 
2. DOQ-091 

Marcos questionou sobre a inclusão de amostrador passivo. Será levado para pauta do comitê 
do INMETRO para análise. 

Marcos comentou que o armazenamento de Tedlar bags em caixa de isopor pode resultar em 
falsos positivos de estireno. Neste caso, é recomendável a realização de branco de viagem ou o 
armazenamento em caixas de outro tipo de material.   

Marcos perguntou acerca do certificado por lote para TO-17. Silvio (ALS) irá verificar com o 
laboratório no exterior como é feito o controle de qualidade dos tubos para TO-17. Prazo: 
20/11 

Fabiana verificou que o prazo de validade para tedlar bag é de 72h. Doc deve ser ajustado. 

 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/0040.pdf 



3. NBR 10.004 com análises complementares 

Assunto discutido na reunião anterior. 

Mônica irá validar junto a diretoria da AESAS a validação da orientação abaixo. 

Orientação dos laboratórios aos consultores: 

1. Todo questionário deve ser preenchido anterior a entrada das amostras para que o 
laboratório possa identificar, junto com o cliente, análises complementares e os critérios 
de avaliação dos resultados; 

2. Todos os parâmetros (inclusive os complementares ao escopo previsto na NBR 10.004) 
devem estar contemplados na mesma COC; 

3. Análises parciais de NBR 10.004 inviabilizam a sua classificação (salvo se já for classe 1); 
4. A classificação do laboratório é uma sugestão. Compete ao gerador e em, última 

instância, ao órgão ambiental, definir a classificação final. 

 

4. Interlaboratorio para os laboratórios associados da AESAS  

Tema discutido na reunião anterior em função de questionamento de associado em função 
de discrepância de resultados entre diferentes laboratórios. 

Recomendação a ser repassada para os associados (em próxima reunião) visando dados 
mais consistentes para os estudos ambientais: 

 Observar as recomendações do documento produzido pelo grupo e a metodologia 
de amostragem; 

 Enviar amostras em réplicas para diferentes laboratórios ou material de referência 
(mais adequado); 

 Quando for mudar de laboratório dentro de um mesmo projeto, como sugestão, 
fazer algumas análises no primeiro laboratório responsável pelas análises e no 
futuro  para avaliar a qualidade e consistência dos resultados. Observar também se 
metodologias são as mesmas; por aumento de sensibilidade, um 
elemento/composto pode ser quantificado. 

 

5. Documento de interpretação de amostras de controle de qualidade (branco e 
duplicata) 

Será compartilhado um template para contribuição do grupo. 

 
6. Template de medições de laboratório para consultoria 

Mônica, Leonardo e Cristina compartilharão os modelos que julgam mais interessantes 
para análise dos laboratórios que integram o grupo. Sem prazo definido. 

 

 



Assuntos para próximas reuniões: 

DOQ-CGCRE-091 (apenas atualização) 

P1: Produzir documento de interpretação do branco e duplicata 

P2: Melhorar/detalhar no documento já produzido a avaliação de resultados dissolvidos x 
totais 

P3: Template de medições 

 

Próxima reunião: 09/12 às 14h 


