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ATA DA REUNIÃO  

Ref. Grupo técnico laboratórios 

Local: CPEA 

Data: 10/08/2017 

Horário: 10:00 as 12:00 

Participantes presenciais:  

Merieux: Arnaldo Ribeiro 
Eurofins: Silvio Nunes, Alessandra Shimizu 
ASLAA: Talia Rodrigues e Amanda Perin 
AESAS/Arcadis: Monica Betterelli 
CPEA: Cristina Gonçalves, Clarice, Denise, Mariana 
ALS: Wedson Andrade 
TECAM: Luciane 
Acqua: Renata  
 

Participantes acesso remoto (Skype):  
EP Engenharia: Marcelo Takata 
Merieux: Guilherme Aguiar 
 

Ausentes informados: 
NSF Bioensaios 
UniSanta 

Pauta: 

Analises de Ecotoxi: Frascaria para armazenamento de amostras; preservação. Prazo de validade; 
sensibilidade dos organismos-teste; conteúdo dos relatórios de testes ecotoxicológicos. 
 

Tópicos  

Item Ação Conclusão 

Padronização 
da frascaria 

para coleta de 
sedimentos 

Será feito conforme estabelecido no 
Guia de Coletas (ANA), salvo para 
água intersticial que pode exigir 
maior volume (como por exemplo 8 
litros para misidáceo) 

Foi estabelecido um prazo de 30 dias para 
adequação dos laboratórios. 



 
 

 

Página 2 de 3 
 

Preservação 
das amostras 

(não 
congelamento

) 

Dificuldade em atender devido a 
logística, capacidade do laboratório 
(grande volume de 
ensaios/produtividade do laboratório 
é prejudicada; coleta de organismos-
teste )baixa cíclica ou sazonal, 
disponibilidade). Perguntas à 
CETESB: 

1) Seria pertinente a validação 

da amostra congelada para 

cada projeto ou fazer testes 

para confirmar os parâmetros 

que são afetados pelo 

congelamento? 

2)  Definir tipos de testes que 

deve haver esta restrição. 

3) Entender como se aplica a 

ensaios com duração superior 

a 48h. 

4) O congelamento está previsto 

na norma ABNT, na qual os 

laboratórios são acreditados. 

5) Apresentação de justificativa 

da impossibilidade do teste da 

amostra in natura será aceita? 

 

Agendar reunião com a Cetesb 

Prazo de 
Validade 

 - 
Definido que o prazo contato a partir da 
exposição aos organismos. 

Sensibilidade 
dos 

organismos-
testes 

Foi apresentado estudo em que a 
Cetesb solicitou os testes na amostra 
in natura, mas em condições não 
validadas pela ABNT, para validar os 
resultados do teste de amostra 
congelada 

Pontuou-se que embora o resultado não esteja 
validado pela ABNT , dependerá da criticidade da 
situação para ser utilizado. Por outro lado, como 
apresentar o resultado deste teste,  se não terá o 
selo do INMETRO, ou seja, não atenderá a SMA 
100/13 (requisito legal)?  
 

Conteúdo do 
relatório do 

ensaio 
Padronização do conteúdo 

Todos os laboratórios concordaram em adotar 
Checklist. Portanto, não precisa constar 
temperatura de recebimento no laudo 
Outros itens a serem incluídos no laudo foram 
listados em power point, o qual será encaminhado 
aos participantes. 
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Carta- 
Controles 

 - 
Seguir a norma ABNT, ou seja,  20 pontos e 
apresentar dados bem distribuídos no gráfico 
para permitir avaliação 

Reuniões de 
revisão das 

Normas ABNT 
sobre o 
assunto 

Está em andamento a revisão de 
várias normas sobre o assunto na 
qual muitos naõ estão participando. 
Foi reforçado a importância da 
participação dos interessados nas 
revisões e elaboraçoes das normas 

A Renata (da Acquaconsulting repassará) o 
convite da próxima Reunião para o grupo 

DOQ 
orientativo 

sobre 
amostragem 

Foi apresentado o draft do 
documento orientativos sobre 
amostragem de matrizes ambientais 

Sugestão de inclusão de orientações sobre como 
fazer branco de  equipamento e campo para 
Ensaios ecotoxicológicos; sugerido incluir 
comunidades aquaticas; atualizar versão do 
SMWW. 
Todos devem encaminhar as sugestões para 
Monica no máximo ate o dia 16/08. 

Proposta de 
data de 

reunião com a 
CETESB 

28/09 ou 02/10 
A Cristina irá confirmer a disponibilidade com a 
CETESB e informará a Monica para que seja 
enviado o convite da Reunião via AESAS. 

 

 

 
 

 


