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1. OBJETIVO 
 
Determinar a resistência ao álcalis dos envoltórios de sabonetes e/ou sabões. 
 
 
2. REFERÊNCIAS 
 

POS-10 - Medição e Monitoramento de Processos e Produtos 
ITS-10.083-LDA - Metodologia para puxadas no RK. 
 
 
3. DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES 
 
3.1 Abreviações 
 
ASL – Assistente de Laboratório 
DDS – Diálogo Diário de Segurança 
IDS – Inspeção Diária de Segurança 
QL – Químico de Laboratório 
 
 
4. MATERIAIS DE FORMULÁRIOS UTILIZADOS 
 
Agitador 
Amostras de sabonete/ sabão; 
Bandeja de aço inox, ou alumínio, de 3 cm a 4 cm de profundidade e 15 cm de diâmetro; 
Balança semi-analítica. 
Béquer de 600 mL; 
Chapa de aquecimento elétrico; 
Espátula; 
Estilete; 
Ralador; 
Termômetro; 
 
 
5. METODOLOGIA 
 

O QUE QUEM QUANDO COMO ONDE 

Preparar os 
corpos de Prova 

ASL/QL Na necessidade de se 
realizar o teste 

Procedendo 
conforme descrito 
na  
ITS-10.083-LDA 

Na bancada 
do 
laboratório. 
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O QUE QUEM QUANDO COMO ONDE 

Cortar os corpos 
de prova 

ASL/QL Após a preparação Cortando as 
amostras com 
medidas de 
aproximadamente 
2 cm x 4 cm com 
estilete 

Na bancada 
do 
laboratório 

Pesar os 
componentes 
para a 
fabricação do 
gel 

ASL/QL Após o corte dos 
corpos de prova 

Utilizando e um 
béquer de 600mL 
e pesando, com o 
auxílio de uma 
balança semi-
analítica, 25 g do 
sabonete 
previamente 
ralado e 75 g de 
água destilada.  

Na bancada 
do 
laboratório 

Aquecer o gel ASL/QL Após ter pesado os 
componentes 
necessários para a 
formação do gel 

Colocando o 
béquer sobre a 
chapa de 
aquecimento e 
com o auxílio de 
um agitador (em 
baixa velocidade), 
homogenizar o 
gel. Manter a 
temperatura à 
60ºC 

Na bancada 
do 
laboratório 

Verificar o ponto 
do gel 

ASL/QL Após o aquecimento 
controlado do gel 

Mergulhando uma 
espátula no gel, 
sendo que o gel  
deverá escoar 
sobre a espátula 
e apresentar 
brilho. 

Na bancada 
do 
laboratório 

Retirar o béquer 
da chapa de 
aquecimento 

ASL/QL Após verificar que o 
ponto do gel está em 
boas condições 

Utilizando luva 
apropriada luva 
apropriada 

Na bancada 
do 
laboratório 

Retirar o gel do 
becker 

ASL/QL Após retirar o becker 
da chapa de 
aquecimento 

Transferindo o gel 
para a bandeja de 
aço inox ou de 
alumínio 

Na bancada 
do 
laboratório 

     



 

 

INSTRUÇÃO TÉCNICA 
CAMALLON 

Data: 1/12/2012 

Rev.: 0 

Página: 3/5 

ITS-10.098-LDA - Metodologia para Teste de Resistência a Álcalis 

 

Elaboração 
              

Aprovação 
                      

Homologação 
                               o 

Cópia Não Controlada 
 

 

     

O QUE QUEM QUANDO COMO ONDE 

Aguardar 
resfriamento do 
gel 

ASL/QL Após retirada do gel 
da chapa de 
aquecimento 

Deixando a 
bandeja com o 
gel em 
temperatura 
ambiente 

Na bancada 
do 
laboratório 

Colocar as 
amostras em 
contato  com o 
gel 

ASL/QL Após o resfriamento 
do gel 

Colocando as 
amostras já 
cortadas, sendo 
que elas devem 
estar em contato 
tinta-gel e a outra 
substrato-gel, 
sobre a superfície 
do gel por um 
período de 3 
horas ou mais, 
conforme 
estipulado para o 
teste. 

Na bancada 
do 
laboratório 

Remover as 
amostras do 
contato com o 
gel 

ASL/QL Após as amostras 
terem ficado em 
contato com o gel por 
um período de 3 horas 
ou mais, conforme 
estipulado para o 
teste.  

Lavando as 
amostras com 
água destilada 
para remover o 
excesso de gel do 
corpo de prova e 
deixá-lo sobre um 
papel absorvente 
secando à 
temperatura 
ambiente. 

Na bancada 
do 
laboratório 

Verificar o 
resultado do 
teste 

ASL/QL Após remover as 
amostras do contato 
com o gel. 

Verificando a 
intrução contida 
no item 9 deste 
documento.  

Na bancada 
do 
laboratório 
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6. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 
 

ATIVIDADE PERIGO RISCO EPI EPC AÇÕES PREVENTIVAS/ 
MITIGADORAS 

Cortar o 
corpo de 

prova 

Manuseio de 
objeto 

cortante 

Conte 
contuso 

Luva de 
proteção 

contra cortes 

 
- 

 
DDS/IDS 

 
 
7. MEIO AMBIENTE 
 

ATIVIDADE ASPECTOS IMPACTOS AÇÕES A SEREM TOMADAS 
EM CASO DE IMPACTO 

 
 

Preparar os 
corpos de 

Prova 

Substratos com 
resíduo de tintas 

Contaminação 
 

Recolher os substratos em 
recipiente apropriado e colocar 
em tambores identificados para 

futuro descarte 

Panos úmidos com 
solvente de limpeza 

Combustão/ 
Contaminação 

Recolher os panos 
contaminados em recipiente 

apropriado e identificado para 
enviar ao destino correto 

 
 

8. REGISTROS 
 

REGISTRO QUEM 
REGISTRA 

LOCAL DE 
ARQUIVO 

COMO 
INDEXAR 

TEMPO MÍNIMO 
DE GUARDA 

Resultado do 
teste 

ASL/QL SIS 01 ou SIS 
07 no campo 

“Testes 
específicos” 

Em forma de 
arquivo lógico 

5 anos 

 

 

9. INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
Utilizar os termos “Nada”, “Leve” e “Forte” para classificar os seguintes efeitos sobre as 
superfícies testadas do material (frente e verso): 
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 Coloração do gel (indicar as cores) 

 Desprendimento do revestimento (coating) 

 Trincamento e ou descoloração das tintas e ou dos vernizes. 

 Mudança de cor 
 
Considerar Aprovado(“Nada” / ou “Leve”) e Reprovado (“Forte”) 
 

 

 


