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ATA DA REUNIÃO  

Ref. Grupo técnico laboratórios 

 

Local: Arcadis 

Data: 21/03/2017 

Horário: 09:30 as 12:00 

Participantes:  

Merieux: Marcos Ceccatto 

Eurofins: Silvio Nunes, Glauco Silva 

ASL: Talia Rodrigues 

AESAS: Monica Betterelli 

ALS: Wedson Andrade 

CPEA: Cristina Gonçalves 
 

Tópicos  

 

 

1. Amostragem de solo sem preservação com metanol, como enviar para o laboratório 

 

Detalhamento 

Itens da reunião anterior: 

1) Amostragem de solo: 

• Pesquisar amostrador (ou técnica de coleta com preservação) economicamente viável para 

amostras quem não tem preservação com metanol. 

• Estudar a possibilidade de diminuir os LQs para atender o VOR para as amostras com 

amostragem usando metanol. Assim todas as amostras seriam coletadas com metanol 

(mesmas aquelas com baixa concentração). 50X o LQ do Laboratório (~500ppb). 

• Em caso de não ser possível abaixar o LQ, estudar como será enviada e analisada as amostras 

e solo. (Mandar 2 frascos com e sem metanol, será cobrado 2 analises? Fazer estudo de preço 

x custo) 

• Verificar o uso de caixas de isopor de boa qualidade para o procedimento de refrigerar a -

12oC +/- 5oC amostras de solo em campo. 
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• Prazo de congelamento: congelar em campo ou enviar para o lab para que seja analisado ou 

congelado dentro das 48 h (conforme a norma ABNT).- ok. 

• Verificar com fornecedores outras opções de encore. 

 

• Laudos analíticos:  

- Informar os resultados de campo (pH, cond., etc.) nos laudos analíticos, qdo coletado pelo 

laboratório, apresentar as COC, todas as fichas de coleta e relatório fotográfico da amostragem. 

- Cromatogramas serão informados no laudo quando solicitado, porém, recomenda-se solicitar o 

cromatograma para as análises de TPH. 

- Formalização dos nomes dos analitos: não se aplica, sempre reportar o CAS para a identificação 

dos analitos. 

- Sequência de analitos: difícil padronizar. 

 

• Classificação de resíduos: solicitar na proposta a opção de não incluir a interpretação da classificação 

do resíduo no laudo analítico. 

• Reporte do fator de diluição para atendimento a DD-38? Cada lab. Vai seguir seu procedimento 

interno atual. 

 

 

próximos assuntos: 

• Amostragem de AS e controle de qualidade na amostragem 

• Discutir os itens descritos no draft DOQ - Anexo. 

• Amostragem de solo sem metanol (novidades?) 

• Padronização dos laudos/relatórios de análise de ecotoxi (Sugestão de tema: Cristina Gonçalves) 

 

próxima reunião: a definir 
 

 

 

 


