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1.0 OBJETIVO
1.1 Finalidade e Aplicabilidade
Este procedimento operacional padrão (POP) tem como finalidade a coleta de amostras válidas e
representativas de água subterrânea de poços de monitoramento. O escopo deste documento é limitado
para operações em campo e protocolos aplicáveis durante a amostragem de água subterrânea.
1.2 Considerações sobre Saúde e Segurança
Amostragem de água subterrânea pode envolver perigo químico associado aos materiais que serão
amostrados. Precauções adequadas devem ser tomadas para proteger o pessoal de amostragem de
potenciais exposições químicas ou outros perigos. Logo, em todo projeto de amostragem deve constar
um Plano de Saúde e Segurança.
Esse plano deve ser aprovado antes da execução da amostragem, e deve ser seguido durante a
execução das atividades
2.0 RESPONSABILIDADES
2.1 Gerente do Projeto
O gerente do projeto é responsável por assegurar que os requisitos do projeto sejam comunicados à
equipe de campo, assim como os procedimentos a serem seguidos, os materiais a serem utilizados e
uma instrução para realização das medições de acordo com este POP e o plano de trabalho em questão.
2.2 Técnicos de Monitoramento
É de responsabilidade do técnico estar familiarizado com os procedimentos de coleta de acordo com
este POP, e também com a qualidade da amostragem e com fatores de saúde e segurança definidos nos
planos de trabalho. O técnico é responsável pela coleta da amostra, e pela documentação das atividades
de amostragem à medida que as coletas são realizadas.
3.0 CAMPO DE APLICAÇÃO
Este procedimento discorre sobre métodos para a purga de poços usados para investigações e programas
de monitoramento de qualidade de água subterrânea em estudos e remediação de passivos ambientais.
4.0 EQUIPAMENTOS
4.1 Equipamento de Extração
•
•
•

Bomba de bexiga de aço inox;
Painel controlador de ar comprimido eletrônico ou pneumático;
Compressor de ar ou cilindro de ar comprimido com regulador de pressão e manômetro;
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4.2 Mangueiras e Bexigas
•
•

Mangueiras de teflon ou polietileno de 6 a 10 mm de diâmetro;
Bexigas de teflon ou polietileno.

4.3 Suprimentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidor de NA ou medidor de interface água-óleo;
Relógio ou cronômetro;
Bateria 12 V;
Medidor multiparâmetro tipo HANNA 9828 - pH, Eh, oxigênio dissolvido (OD), turbidez,
condutividade elétrica e temperatura;
Célula de fluxo;
Materiais para descontaminação (ver POP – 003/10);
Fichas de campo;
Frascaria;
Documentos de custódia das amostras;
Luvas de nitrila;
EPI`s necessários à atividade; e
Plano de amostragem.

5.0 PLANEJAMENTO DA AMOSTRAGEM
O planejamento de uma amostragem leva em conta o número e o volume de amostras a serem coletados,
os parâmetros de interesse, que são determinados após uma vistoria técnica no local a ser avaliado. Nessa
vistoria são definidos os pontos potenciais de contaminação e os pontos potenciais de coleta de amostras.
Daí se obtém a frascaria necessária, os equipamentos a serem utilizados, o laboratório executor das
análises e a logística da campanha de amostragem.
5.1 Definição dos Objetivos da Amostragem
O objetivo da amostragem deve ser claro, podendo ser o reconhecimento das características
hidrogeoquímicas naturais ou detectar possíveis plumas de contaminação.
Para as plumas, é preciso conhecer os possíveis poluentes que estão sendo liberados por essa fonte
poluidora e seu comportamento na zona saturada.
5.2 Definição dos Pontos de Amostragem
È primordial a correta locação dos poços de monitoramento em relação à fonte poluidora. Para isso, são
essenciais as informações a seguir:
•
•
•

Mapa em escala com a localização do empreendimento e o uso e ocupação do solo no seu entorno;
Mapa potenciométrico local com indicação da direção do fluxo das águas subterrâneas;
Modelo da geologia e hidrogeologia local;
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Detalhes construtivos dos poços (profundidade, diâmetro, secção filtrante, etc.)

Com base nestas informações, do levantamento das fontes poluidoras, do levantamento da existência de
poços cacimba para abastecimento humano e nascentes no entorno da área do empreendimento e uma
clara idéia dos objetivos da amostragem, pode-se estabelecer os pontos de coleta de água subterrânea.
6.0 DEFINIÇÕES

7.0 PROCEDIMENTOS DE CAMPO
7.1 Preparação para Amostragem
Antes da abertura do poço, deve ser providenciado um espaço amplo e limpo em volta do poço. Todos
os procedimentos de segurança devem ser atendidos e o uso de luvas de latex para minimizar a
exposição do técnico à contaminação e para reduzir o risco de contaminação cruzada do equipamento é
obrigatório.
7.2 Condições do Poço
Em cada poço, observar as condições de limpeza e integridade em que o poço de monitoramento se
encontra, bem como seus arredores.
7.3 Medição do Nível de Água
Para obter o nível de água, baixe o probe de medição no poço até ouvir o sinal que indica que o probe
encostou na água, ou a luz do aparelho acender. Nesse momento, uma medição precisa deve ser
determinada por repetidos toques do probe na água no momento da medição. Daí obtém-se a medida
desejada, que deve ser imediatamente anotada no Boletim de Amostragem de Água Subterrânea.
O aparelho de medição deve ser imediatamente descontaminado após o uso com detergente nãofosfático e enxaguado com água destilada. Evitar que a fita e o probe encostem no chão.
7.4 Purga
7.4.1

Objetivos
Independentemente do procedimento de purga adotado (Purga de volume determinado ou purga
de baixa vazão), e excetuando-se o processo de purga mínima, o rebaixamento do nível da água
do poço durante a purga deve ser minimizado, enquanto satisfaz os requisitos necessários e que
permita a execução do trabalho em tempos aceitáveis. Rebaixamento excessivo altera a
condição natural de fluxo no entorno do poço e reflete também nas características químicas e
bioquímicas da amostra. Dois efeitos negativos potenciais são a captação de água que não é
representativa da formação existente ao redor do poço de monitoramento e o aumento da
turbidez da água devido ao aumento artificial da velocidade de fluxo da água subterrânea.
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O aumento da turbidez causado durante a purga pode resultar em alterações nos resultados
analíticos. O rebaixamento excessivo também poderá causar o escoamento de água à partir do
topo do tubo filtro, levando a uma perda dos gases dissolvidos, alteração no estado de
oxidação/redução da água e aprisionamento de ar no pré-filtro. Tais mudanças podem resultar na
alteração da concentração de compostos orgânicos voláteis ou bioatenuáveis e na oxidação de
metais dissolvidos. A alteração na concentração de gases dissolvidos e, consequentemente no
estado de oxiredução, pode ser prolongado pela introdução e aprisionamento de ar no pré-filtro.
É recomendado que em nenhuma circunstância os poços de monitoramento sejam purgados até
o seu completo secamento. Se disponível, dados gerados em trabalhos anteriores de
desenvolvimento e purga do poço de monitoramento devem ser considerados na definição e
seleção do melhor procedimento de amostragem a ser utilizado.
Em função disto, considera-se que o rebaixamento do nível da água durante a purga deve ser
sempre controlado, qualquer que seja o método de purga adotado. Desta forma, como premissa
básica para a execução da purga de um poço de monitoramento, os seguintes critérios de
rebaixamento devem ser aplicados em poços com boa produção de água.
•

•
•

7.4.2

rebaixamento do nível d’água durante a purga deve ser o mínimo possível para reduzir o
tempo de purga, evitar uma perda de carga excessiva e escoamento pronunciado de
água pelo topo do tubo filtro
Para poços com seção filtrante plena: a estabilização do rebaixamento deve ocorrer no
máximo a 25cm do nível estático.
Para poços com o nível d'água acima do topo do tubo filtro (filtro afogado):
preferencialmente, o nível d'água deve se estabilizar acima do topo do tubo filtro. Caso
isso não seja possível, esta estabilização deve ocorrer no máximo a 25cm abaixo do
topo do tubo filtro.

Purga com Volume Determinado
Este método consiste na remoção de determinado volume de água subterrânea do poço antes de
se proceder à amostragem, com a finalidade de assegurar que água representativa da formação
será coletada. Com base no diâmetro do tubo filtro, da profundidade do poço e profundidade do
nível da água, é calculado o volume de água contida no poço, que multiplicado pelo número de
volumes que deve ser extraído, define o volume total de água a ser removido durante a purga.
Antes do início da purga e ao final da coleta da amostra é recomendável que sejam medidos,
com sonda introduzida no poço a turbidez e os parâmetros físico-químicos: temperatura, pH,
potencial de oxido redução (ORP), condutividade elétrica (CE) e oxigênio diossolvido (OD). A
quantidade de volumes de água a ser extraída do poço deve ser pré- determinada no plano de
amostragem e deve ser baseado em procedimentos regulatórios e nas características
hidrogeológicas do local monitorado.
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No geral, a purga será considerada completa com a retirada de pelo menos 3 vezes o volume de
água no poço e quando todos os parâmetros se estabilizarem. A quantidade de água a ser
purgada (VP) também é calculada a partir da obtenção do nível de água (N.A.) e dos detalhes
construtivos (raio do poço - r; profundidade do poço – H), segundo a fórmula:

VP=(H-NA) x π r2, sendo π = 3,14
Toda a água retirada do poço deve ser destinada à caixa separadora de água e óleo (CSAO) do
empreendimento ou destinada em tambores e/ou bombonas.
7.4.3

Purga de baixa Vazão
Este método difere da purga como é definida no ítem 7.4.2. pois leva em consideração as
características geoquímicas da água produzida para definir a finalização da purga. Neste método
a purga é realizada por meio de taxas de bombeamento reduzidas (entre 0,1 e 1,0 L/min),
compatíveis com a capacidade de produção do poço de monitoramento, que não causem o
rebaixamento excessivo do nível da água, evitando a coleta da água não representativa. Durante
o bombeamento, parâmetros indicadores são monitorados até que seja obtida a estabilização
das suas leituras, indicativo de que água representativa da formação está sendo coletada e que
a purga está completa.
O equipamento de amostragem deve ser posicionado de forma lenta no interior do poço de
monitoramento, e para que se tenha um fator de segurança, deve ser posicionado
preferencialmente no meio do tubo filtro. A finalização da purga será definida por meio da
estabilização dos parâmetros indicadores.
O monitoramento contínuo dos parâmetros indicativos da qualidade da água são fundamentais
para a determinação do momento em que a purga pode ser encerrada. Uma vez que o nível de
rebaixamento da coluna d’água se estabilize para uma vazão de purga e os parâmetros
indicativos da qualidade da água se estabilizem, presume-se que a água bombeada é
proveniente da formação. Neste momento, as amostras devem ser coletadas. Os parâmetros
indicativos da qualidade da água que devem ser monitorados durante a purga são: temperatura,
pH, condutividade elétrica, potencial de óxido redução e oxigênio dissolvido. Pesquisas
científicas e a experiência prática demonstraram que a condutividade elétrica e o oxigênio
dissolvido são os parâmetros mais confiáveis para a determinação da estabilização, sendo este
último o mais conservador de todos, por ser o mais sensível a interferências.
Para efetuar a medição dos parâmetros em campo, é necessário a utilização de uma célula de
fluxo conectado em série com o sistema de coleta por bombeamento, permitindo que a água
bombeada não entre em contato com o ambiente externo previamente à realização das leituras.
Todos os instrumentos analíticos de campo, devidamente calibrados, devem permanecer na
sombra durante os trabalhos de campo, a fim de evitar alterações indesejadas em função da
incidência direta do sol na instrumentação.
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É importante que se conheça as recomendações do fabricante dos equipamentos de medição
quanto aos procedimentos de calibração e do tempo necessário para que os mesmos se
aclimatizem no ambiente de amostragem, de maneira a garantir a representatividade dos dados
coletados.
Os parâmetros indicativos da qualidade da água são considerados estáveis quando suas
variações permanecem dentro de uma faixa de oscilação predeterminada, por no mínimo três
leituras consecutivas. A freqüência entre as leituras deve ser baseada no tempo necessário para
se renovar pelo menos um volume da célula de fluxo. Por exemplo, uma célula de fluxo de
500 ml de volume com bombeamento a uma vazão de 250 ml/minuto terá seu volume renovado
em 2 minutos. Desta forma, as leituras devem ser tomadas, pelo menos a cada 2 minutos ou
mais. A seguir apresenta-se as faixas de variação para a estabilização dos parâmetros
indicativos da qualidade da água:
•
•
•
•
•

Temperatura:
+/- 0.5 C
pH:
+/- 0.2 unidades*
Condutividade: +/- 5.0 % das leituras
Oxigênio Dissolvido:
+/- 10 % das leituras ou +/-0.2 mg/L*, o que for maior
Potencial de Óxido Redução:
+/- 20 mV*

*Valores relativos aos padrões de incerteza tipicamente disponíveis nos instrumentos de campo

É muito importante que se defina a faixa de leitura, precisão e incerteza dos instrumentos
utilizados para o monitoramento e definição dos parâmetros de estabilização utilizados. Caso o
instrumento de medição não seja capaz de medir com precisão dentro da faixa definida para a
estabilização, avalie a possibilidade de se utilizar outras faixas de variação para o seu programa
de amostragem.
7.5 Procedimento e Método de Coleta de Amostra
A coleta de amostras de água subterrânea usa um método similar à purga, pois ele não afeta a
qualidade da água.
Na maioria dos casos durante a amostragem, a água será transferida para um recipiente (frasco)
diretamente por descarga. Durante a transferência, o tubo de descarga não deve encostar dentro
do frasco, devendo ser usado um par de luvas de nitrila durante todo o processo de amostragem.

7.5.1

Amostragem com Bailers
Se um bailer foi usado para purgar o poço, o mesmo pode ser utilizado para amostragem. Se
outro equipamento foi usado para a purga, este deve ser descontaminado ou um novo bailer
deve ser utilizado para a coleta.
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Quando o alvo da amostragem são compostos orgânicos voláteis, um descarregamento
cuidadoso deve ser feito durante a transferência da água, pois deve-se restringir o fluxo do bailer
para o frasco, diminuindo o potencial de volatilização.
A corda do bailer deve sempre ser descartada, mesmo que ele seja utilizado de novo.
7.5.2

Amostragem em Baixa Vazão
A amostragem deve ser feita desconectando a mangueira da entrada da célula de fluxo e
direcionando a água para dentro dos recipientes disponibilidados pelo cliente.

7.6 Manuseio das Amostras
Todas as amostras coletadas devem ser etiquetadas e embaladas de acordo com o plano de
amostragem. Preservantes podem ser adicionados conforme solicitação dos métodos analíticos.
7.7 Frascaria, limpeza, acondicionamento e preservação das amostras
Para eliminar qualquer possível contaminação, a frascaria que será utilizada e os equipamentos
de coleta devem ser bem limpos, principalmente quando a amostragem visar a obtenção de
resultados analíticos com baixos limites de detecção (ppb ou ppt).
8.0 CONTROLE DE QUALIDADE
8.1 Branco de Campo / Branco de Equipamento
Amostras de branco de campo servem como uma checagem da segurança do equipamento e
condições de campo no momento da amostragem.
8.2 Coleta de Amostra Duplicada
A coleta de amostras duplicadas é feita com o propósito de prover dois sets de resultados para
comparação. Essas amostras são usadas para garantir a precisão.
9.0 DOCUMENTAÇÃO
Informações específicas relacionadas à amostragem devem ser documentadas, como: a cadeia de
custódia, boletim de amostragem, caderneta de campo, etiquetas de campo, etc.
9.1 Cadeia de Custódia
Este documento contém informações relacionadas com cada amostra coletada para propósitos
analíticos. As informações requisitadas incluem nome do site e localização, número do projeto,
referência de campo, data da coleta e tipo de análise requisitada.
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9.2 Boletim de Amostragem de Água
Esta ficha requer a entrada de informações específicas sobre a amostragem de cada ponto
individualmente incluindo identificação da amostra, parâmetros da qualidade da água, método de
coleta e frascaria/preservantes.
9.3 Fichas de Campo / Caderneta de Campo
As fichas de campo devem ser totalmente preenchidas. Quando não são todos os campos que
devem ser preenchidos, eles devem ser riscados ou anulados para que em auditoria não seja
gerada uma não-conformidade de documenação.
A caderneta de campo é dedicada ao projeto e deve ser usada no campo para manter registro
das atividades e problemas durante a amostragem. A caderneta deve ser usada como material
de apoio às fichas de campo, onde todas as informações devem estar suficientemente
detalhadas e consistentes, com descrição da história do processo de amostragem.
9.4 Etiquetas de Campo
Etiquetas de campo devem ser completadas no momento em que cada amostra é coletada e
devem ser usadas em seguida. As informações que a etiqueta deve conter são:
•
•
•
•
•
•
•

Nome do cliente ou projeto/número do projeto;
Número da amostra;
Tipo de análise;
Preservativo;
Data da coleta;
Hora da coleta; e
Nome do geólogo/técnico.

10.0 QUALIFICAÇÕES/TREINAMENTO
Coleta de amostras de água subterrânea é um procedimento relativamente complexo, que requer
treinamento formal e variedade de equipamentos. É recomendado que as primeiras amostragens de
pessoas iniciantes sejam supervisionadas pelo pessoal mais experiente. Todas as amostragens
devem seguir todos os procedimentos de segurança e certificar-se que não existem riscos em
potencial.
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12.0 ANEXOS
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Planilha de Amostragem de Água
Projeto:

Cliente:

Responsável pela
Amostragem:

Equipamento Utilizado (modelo da bomba):
BOMBA DE BEXIGA

Local:

Número do Poço:

Identificação da Amostra:

Volume de bexiga: 150 ml

Diâmetro: 2"

Seção filtrante (m):

Profundidade do poço:

Data e Hora do campo:

Volume do Sistema (bexiga+ tubo de descarga) (L):

Cota/ profundidade de
captação da bomba:

Data e Hora da Coleta:

Hora:

NA (m)

Temp.

Condutividade

(oC)

(µS/cm)

Volume total da purga:

pH

ORP (mV)

OD
(mg/L)

Turbidez
(NTU)

Refil
(seg.)

Descarte Pressão Vazão Comentários
bomba (mL/min)
(seg)
(psi)

Tempo total de purga até a estabilização dos parâmetros:

