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1 – OBJETIVO 

Definir diretrizes para controle das condições ambientais, acesso e limpeza dos 

laboratórios de ensaio. 

 

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO 

Setor de Química Analítica, Setor de Radiometria e Setor de Radônio do LAPOC. 

 

3 – REFERÊNCIAS 

3.1 – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – Requisito 5.3 

3.2 – PN-LAPOC-4110 - AÇÃO CORRETIVA, na sua revisão vigente 

3.3 – PN-LAPOC-4400 -  ANÁLISE CRÍTICA DE PEDIDOS, PROPOSTAS E 

CONTRATOS, na sua revisão vigente 

3.4 – PN-LAPOC-4900 - CONTROLE DE TRABALHO NÃO-CONFORME, na sua 

revisão vigente 

3.4 – PN-LAPOC-5200 - TREINAMENTO DE PESSOAL, na sua revisão vigente 

 

4 – DEFINIÇÕES 

N/A. 

 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

5.1 –Controle de Condições Ambientais (FT-LAPOC-5300-01) 

5.2 - Valores corrigidos de temperatura e umidade para correção dos valores indicados 

por termohigrômetro (FT-LAPOC-5300-02) 

6 – ROTINAS 

6.1 – CONTROLE, MONITORAMENTO E REGISTRO DAS CONDIÇÕES 

AMBIENTAIS 

6.1.1 - É de responsabilidade do Pesquisador/Tecnologista do setor garantir que as 

condições ambientais não invalidem os resultados ou afetem adversamente a qualidade 

requerida de qualquer medição. 

6.1.2 - As condições ambientais (temperatura e umidades instantâneas, máxima e 

mínima) devem ser registradas diariamente no Formulário de Controle de Condições 

Ambientais (FT-LAPOC-5300-01). 

NOTA 1: Para termohigrômetros calibrados e aprovados para utilização com correção, a 

correção para as medições de temperatura e umidade deve ser efetuada da seguinte 

forma 

• Resultado Corrigido (Rc) = Resultado + correção 

 → sendo que a correção é disponibilizada no certificado de análise do instrumento, 

para um dado valor de indicação do mesmo. 

→ para valores de indicação compreendidos entre dois valores de indicação calibrados 

com seus respctivos erros, a correção deverá ser devidamente interpolada antes de ser 

utilizada na equação 

NOTA 2: O formulário FT-LAPOC-5300-02 poderá ser emitido para instrumentos 

aprovados para o uso com correção, relacionando a indicação do instrumento ao 

resultado corrigido conforme discutido na NOTA 1 desta PN. Neste caso, basta 
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consultar o documento e relacionar o resultado da medição à indicação do instrumento 

para que se obtenha o resultado corrigido da medição. 

 

6.1.3 - Quando as condições ambientais se encontrarem fora dos limites especificados 

na tabela 1, o Pesquisador/Tecnologista do setor deve ser imediatamente informado para 

que tome as providências necessárias, que incluem, mas não se limitam a: 

• Interromper imediatamente os serviços em execução; 

• Autorizar a continuidade dos serviços, considerando a variação das condições 

ambientais na apresentação dos resultados (correção e incerteza de medição) e 

adicionalmente documentando a ocorrência conforme definido na PN-LAPOC-4900 - 

CONTROLE DE TRABALHO NÃO-CONFORME, desde que as condições contratuais 

acertadas com o cliente sejam respeitadas 

• Em caso de urgência na execução do serviço e desde que a execução do mesmo seja 

tecnicamente viável nas condições ambientais nas quais se encontra o laboratório, 

comunicar o cliente para obter autorização para execução do serviço em condições 

diferentes das contratuais originalmente acertadas conforme PN-LAPOC-4400 -

ANÁLISE CRÍTICA DE PEDIDOS, PROPOSTAS E CONTRATOS. 

 

Tabela 1. Condições ambientais das salas de análise  

Sala 
Temperatura 

(
o
C) 

Referência 
Umidade 

(% ur) 
Referência 

ICP/AA 10-35 
 

Manual ICP/AA 8-80 Manual ICP/AA 

Raio-X 17-23  Manual DMA-80 8-80 Manual Espectrofot. 
Instrumental 

Radioquímica 
5 a 40 Manual E. Gama 0-80  Data Sheet Contador 

Alfa/Beta Canberra 
Anexo Sala de 

Balanças 

Radiometria 

10 a 30 oC  Manual Mettler 

New Classic Ms/S 

Series 

10-80 Manual Mettler New 

Classic Ms/S Series 

Separação 

Radioquímica 
15 a 35º C Manual Balança 

Gehaka 

- Manual Balança 

Gehaka 
Sala de 

Balança Uso 

Comum 

10 a 30º C Manual Balança 

Sartorius Series 

CP 

- Manual Balança 

Sartorius Series CP 

Radônio 5 a 40 Manual E. Gama 0-95 Manual E. Gama 

 

6.1.4 - Quando aplicável, o Pesquisador/Tecnologista do setor deve aplicar a sistemática 

descrita no PN-LAPOC-4900 - CONTROLE DE TRABALHO NÃO-CONFORME. 

6.1.5 - Quando os instrumentos utilizados para o registro das condições ambientais 

forem enviados para calibração, o registro pode ser realizado utilizando-se outros 

instrumentos devidamente calibrados e que atendam aos critérios de aceitação 

requeridos para tal, caso contrário as atividades devem ser suspensas até que os 

referidos instrumentos retornem de calibração. 

6.2 - CONTROLE DE ACESSO AO LABORATÓRIO 

6.2.1 - Acesso dos colaboradores dos laboratórios 

6.2.1.1 - Os pesquisadores, tecnologistas e os técnicos do setor possuem livre acesso aos 

laboratórios utilizando senha específica para acesso (fechadura eletrônica), quando 

disponível. 
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6.2.1.2 - Os Bolsistas do setor, desde que tenham preenchido um termo de 

confidencialidade conforme PN-LAPOC-5200 - TREINAMENTO DE PESSOAL, 

também possuem livre acesso aos laboratórios utilizando senha específica para acesso 

(fechadura eletrônica), quando disponível. 

6.2.1.3 - Somente o Pesquisador/Tecnologista do setor pode autorizar verbalmente o 

acesso de outros colaboradores ao Laboratório. 

 

6.2.2 - Acesso dos colaboradores da Seção Administrativa ou de outros setores da 

Seção Técnica 

6.2.2.1 - Estes servidores poderão ter acesso somente nos horários normais de trabalho 

mediante justificativa a qualquer colaborador do laboratório, que permitirá a entrada 

somente quando não houver risco de se perder a confiabilidade de dados e não 

prejudicar o andamento dos ensaios. Em caso de dúvidas será solicitado ao colaborador 

visitante que se dirija ao Pesquisador/Tecnologista do setor. 

6.2.2.2 - Fora do horário normal de trabalho o acesso só é permitido mediante 

justificativa junto ao Pesquisador/Tecnologista do setor, que autoriza o acesso, desde 

que acompanhado por um colaborador do respectivo laboratório. 

 

6.2.3 - Acesso dos colaboradores responsáveis pela limpeza ou prestadores de 

serviço gerais (manutenção, etc.) 

O acesso do pessoal da equipe de limpeza do laboratório ou prestadores de serviço é 

permitido somente no horário de expediente, desde que sejam acompanhados por um 

colaborador do laboratório designado pelo Pesquisador/Tecnologista do setor. 

 

6.2.4 - Acesso de clientes e visitantes em geral 

6.2.4.1 - Os clientes que desejarem acompanhar a realização do ensaio de seus itens, 

devem pré-agendar a visita e a mesma deve ser autorizada pelo 

Pesquisador/Tecnologista do setor. 

6.2.4.2 - O Pesquisador/Tecnologista do setor deve garantir que enquanto houver no 

laboratório a presença de um determinado cliente, não poderão ser realizados ensaios de 

outros clientes, bem como que nesta ocasião não estejam expostos documentos de 

outros clientes. 

6.2.4.3 - Visitantes esporádicos poderão ter acesso ao Laboratório somente com 

autorização do Pesquisador/Tecnologista do setor e em horário de expediente, quando o 

mesmo deve garantir a integridade das informações e dos itens para ensaio. 

 

6.2.5 - Acesso de auditores e avaliadores 

Os auditores internos, auditores externos (clientes) e avaliadores externos (do 

organismo de acreditação) têm acesso livre a quaisquer áreas do laboratório, mesmo 

havendo execução de serviços, uma vez que as auditorias e avaliações têm que ser 

previamente agendadas e há o compromisso formal de confidencialidade. Normalmente 

os auditores e avaliadores são acompanhados pelos colaboradores envolvidos com o 

processo sob auditoria ou avaliação. 

 

6.3 - Limpeza do Laboratório 

O Pesquisador/Tecnologista do setor é o responsável por garantir a adequada limpeza 

das instalações do laboratório, bem como por garantir a integridade e confidencialidade 

das informações, orientando o pessoal da equipe de limpeza do laboratório para não 
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limpar e organizar materiais que estejam sobre as bancadas, nem mesmo colocar ou 

retirar materiais sobre as mesas de trabalho ou bancadas, quando documentos ou papeis 

forem encontrados no chão, o executor da limpeza deve chamar o responsável pelo 

acompanhamento da mesma para que este tome as providências devidas. 

NOTA 2: Não remover balanças durante a limpeza das bancadas. Outros equipamentos 

somente poderão ser removidos mediante consulta de seus respectivos manuais de 

operação e com a autorização do Pesquisador/Tecnologista do setor; 

 

6.3.1 - Limpeza do piso, pias de lavação, paredes e janelas 

6.3.1.1 - Estas atividades devem ser realizadas pelo pessoal da equipe de limpeza, sob 

supervisão do colaborador do laboratório designado para tal. 

6.3.1.2 - Para a limpeza do piso, as cadeiras, banquetas, lixeiras e outros materiais 

menores devem ser erguidos ou retirados. Quando a limpeza do piso estiver concluída 

as cadeiras e as lixeiras devem ser recolocadas nos seus devidos lugares. 

6.3.1.3 - Os pisos do laboratório não devem ser varridos apenas se necessário, a limpeza 

do mesmo deve ser executada com rodo e pano umedecido em mistura de água com 

detergente/desinfetante, observando a quantidade recomendada de diluição para tal. 

6.3.1.4 - As pias de lavação do laboratórios devem ser limpas com esponja de limpeza e 

detergente comum e, quando necessário, com lã de aço e pasta abrasiva. 

 

 

6.3.2 - Limpeza de bancadas e capelas de exaustão 

6.3.2.1 - Estas atividades devem ser realizadas pelo pessoal técnico do laboratório. 

6.3.2.2 - Para a limpeza das bancadas providenciar um balde com água, detergente e 

flanela. 

6.3.2.3 - Para a limpeza das bancadas, os frascos de reagentes, soluções, instrumentos 

auxiliares e outros materiais devem ser removidos com cuidado. 

6.3.2.4 - As bancadas devem ser limpas com flanela umedecida na mistura de água com 

detergente/desinfetante preparada como descrito no item 8.3.1.3, em seguida com a 

flanela umedecida em água limpa. 

6.3.2.5 - O interior e exterior das capelas de exaustão devem ser limpos com esponja de 

limpeza e/ou flanela umedecida na solução detergente e, em seguida, com a flanela 

umedecida em água limpa. 

 

6.3.3 - Limpeza dos equipamentos 

6.3.3.1 - Estas atividades devem ser realizadas pelo pessoal técnico do laboratório. 

6.3.3.2 - Providenciar um balde com água limpa e flanela de limpeza, para ser utilizado 

somente quando não houver orientações contrárias no manual do fabricante ou quando 

não houver qualquer possibilidade de dano ao equipamento; 

6.3.3.3 - Remover resíduos de sujeira com movimentos suaves até sua completa 

remoção. 

6.3.3.4 - Os equipamentos em geral devem ser limpos externamente com pano 

levemente umedecido em água. Para execução de outros procedimentos de limpeza, o 

manual do equipamento deve ser consultado. 

6.3.3.5 - Quando necessário, o interior dos equipamentos deve ser limpo conforme 

orientações do manual do fabricante e por pessoa devidamente habilitada para tal. 

 

6.3.4 - Uso de outros materiais 
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Para execução de todas as atividades de limpeza, o pessoal envolvido deve usar 

uniformes e acessórios adequados, inclusive observando a necessidade de uso de 

equipamentos de proteção individual, tais como guarda-pó, óculos, luvas de limpeza 

geral, entre outros. 
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