
METODOLOGIA: IT. 10-657 

AMOSTRAGEM PASSIVA DE COMPOSTOS 
ORGÂNICOS VOLÁTEIS



Este amostrador pode ser utilizado para 

coletas de ar ambiente, gases de solo e/

ou também adaptado para outras 

amostragens. Permite amostragens por 

períodos de 2 horas, 5 horas, 24 horas e

 até uma semana.

Possui membrana de PDMS (polidimetil 

siloxano) que suporta e repele a 

umidade, passando somente os VOCs 

para o carvão ativo por difusão. A 

adsorção no carvão é controlada pelo 

peso molecular de cada composto e a 

área de superfície da membrana.

O grupo analítico do amostrador passivo 

são os Compostos Orgânicos Voláteis 

(VOC). A SGS realiza a análise deste 

grupo em laboratório de São Bernardo 

do Campo, sendo uma análise 

quantitativa.

LEGISLAÇÃO
A Decisão de Diretoria Nº 038/2017/C de 

Fevereiro de 2017 da CETESB dispõe 

sobre a tratativa do uso de amostradores 

passivos durante a Investigação 

Confirmatória em áreas contaminadas, 

se aplica à situações em que foram 

determinadas incertezas quanto a 

identificação, caracterização e localização 

de áreas fontes e ou que não há 

nenhuma informação suficiente para 

definição destas possíveis áreas do 

Modelo Conceitual.

VANTAGENS

¡ Baixo custo

¡ Fácil instalação

¡ Baixas expressões resultados na 

unidade µg/m3

¡ Pequeno e fácil de transportar

¡ Mínimo efeito da umidade

¡ Dispensa o uso bombas de 

amostragem

CONTROLE DA QUALIDADE

¡ Duplicata por lote enviado ao laboratório

¡ Branco de viagem por lote enviado ao 

laboratório

PROCEDIMENTO
Antes de qualquer escavação ou 
penetração da superfície do solo, a área 
deve ser limpa adequadamente.
Para leituras elevadas de PID de gás do 
solo, deve ser considerado um período 
de exposição mais curto para evitar a 
saturação da amostra.

1. Avance um furo com a profundidade 
desejada (geralmente um mínimo de 
0,7m a 1m).
2. Insira o WMS para a profundidade 

desejada dentro do furo e segure na 
superfície (Aproximadamente 5 cm da 
base do furo). Documentar a hora e a 
data da instalação na COC de 
amostragem passiva.

3. Insira um tampão de espuma na base 
do tubo de PVC ou alumínio e, em 
seguida, insira o tubo dentro de um 
protetor de plástico limpo.

4. Abaixe o tubo envolvido a um protetor 
de plástico até uma profundidade 
acima (10cm) do nível do WMS, puxar
o tubo e empurrar a espuma para fora 
do tubo, a espuma irá expandir.

5. Cubra a superfície do furo aberto, uma 
camada fina de concreto também pode 
ser usada para evitar que a água

da superfície entre no buraco.

6. Para recuperar o WMS tire a tampa

protetora da superfície do furo e puxe a 
manga de plástico e feche o furo. Em 
seguida, retire o WMS, levando para a 
superfície com o cabo ou a linha de 
pesca. Documentar a hora e a data da 
recuperação no COC de amostragem 
passiva e colocar o WMS de volta 
dentro de seu frasco de vidro codificado 
exclusivo e saco ziplock. Transporte para 
o laboratório e indique no COC a análise 
necessária.

Realizar a coleta de um branco de viagem por cada batelada.

Técnica: Cromatografia de gás com detector espectrométrico de massas (GC/MS) 

Acondicionamento da amostra: Acondicionar o amostrador protegido contra impactos. 

Estabilidade da amostra: A análise em prazo de até 30 dias tem apresentado recuperação apropriada para 

a maioria dos VOC's 
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