
Instruções para Coleta de Água 

 para Exame Microbiológico 

• Ao realizar a coleta, deve-se verificar qual o tipo de 

amostra de água (tratada ou não tratada) a ser 

coletada no recipiente estéril ou “bag” específico para 

a amostra; 

 

• Leia atentamente o Formulário de Instruções de 

Coleta de Água antes de realizar a coleta das 

amostras. 

 

 





Passo 1: Abra a 
bolsa no picote 

pontilhado 

Coleta e Acondicionamento no uso de “bag” 

Passo 2:  Puxe as 
extremidades 

brancas  

Passo 3: Adicione 

a amostra  

Passo 4: Junte as extremidades da 
bolsa, estique a fita amarela, segure 

firme e, dobre-a dando 3 voltas 

completas  

Passo 5: Efetue 2 
dobras na fita 

amarela  

Passo 6: Dobre as 
pontas que sobrar 

da fita amarela.  



Uso adequado dos “bags” 



Uso inadequado dos “bags” 

• Problemas no fechamento dos “bags”: enrolados, mal 

fechados; 

 



• Deve ser observado a variedade de “bags” para a análise 

de um mesmo tipo de amostra (água tratada ou não 

tratada); 



Instruções para coleta e 

acondicionamento de Água 

 para Exame Microbiológico 
 

 

• Para coleta de água tratada utiliza-se “bag” com 

tiossulfato de sódio, que neutraliza a ação do cloro; 

 

• Para coleta de água não tratada utiliza-se “bag” sem 

tiossulfato de sódio;  

 

• Identifique o tipo de amostra de água, endereço da 

coleta, ponto da coleta, dia e hora da coleta e o 

responsável pela coleta. 



• Caso a Coordenadoria não possua “bags”, o Município 

deve entrar em contato com a coordenadoria para 

autorização de retirada de recipiente estéril ou “bag” no 

IPB-LACEN. 

• A amostra deve ser coletada em recipientes próprios e 

estéreis, fornecidos pelo laboratório; 

 

•  O volume ideal de água é de  

 120mL. Amostras com volumes  

 inferiores a 100mL não poderão  

 ser analisadas. 



 

Instruções para transporte das 

amostras de água  

  

• O transporte deve ser feito em caixa isotérmica com 

gelox ou caixa de isopor com gelox; 
 

• O intervalo entre a coleta e a chegada ao Laboratório 

não deve exceder 8 (oito) horas;  
 

• Nunca congelar as amostras. 
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Contatos: microbiologia@fepps.rs.gov.br 

   (51) 3288 - 4045 

SEÇÃO DE MICROBIOLOGIA DE ÁGUAS 
E ALIMENTOS/DAP/ IPB-LACEN 


