
SUA CERTEZA É A NOSSA PRECISÃO

SERVIÇOS DE MAPEAMENTO TÉRMICO



O estudo térmico de ambientes 
(Mapeamento Térmico) tem como principal 
objetivo mapear a gradiente de temperatura 
ou de temperatura e umidade do ambiente 
a fim de identificar com clareza essas 
variações.

Para tanto, posicionamos dentro das 
normas, nossos sensores de temperatura e 
umidade no ambiente a ser monitorado, por 
período de tempo determinado, geralmente 
7 dias, os coletamos e elaboramos os 
relatórios necessários para o entendimento 
do comportamento climático do ambiente. 

INTRODUÇÃO



O relatório de mapeamento térmico é uma 
forma eficiente de atender a requisitos de 
controle de qualidade, bem como 
estar em conformidade com as seguintes 
normativas:

• WHO 961, 2011;
• ANVISA RDC Nº 304;
• ANVISA RDC 301;
• USP 36 - GOOD STORAGE AND   

DISTRIBUTION PRACTICES DRUG  
PRODUCTS.

Dispomos de registradores de dados de 
alta tecnologia. Desta maneira 
você economiza recursos e obtém os 
resultados de maneira eficiente. Também 
podemos registrar abertura e fechamento 
de portas, com e sem carga se necessário.

INTRODUÇÃO



• Relatório conclusivo;
• Resumo geral das medições dos 

registradores; 
• Gráficos do estudo;
• Tabela de Classificação;
• Relatório de dados tratados;
• Dados Brutos – entregues digitalmente 

em mídia CD;
• Certificados de Calibração dos 

registradores;
• Posicionamento dos sensores (Foto e/ou 
Planta);
• Protocolo de Instalação (QI);
• Protocolo de Operação (QO);
• Protocolo de Performance (QP)

O QUE OFERECEMOS



O estudo térmico pode ser realizado em áreas de 
armazenagem, câmaras frias, câmaras climatizadas 
entre Outros ambientes críticos de armazenagem 
de produtos acabados e insumos fabris.

O estudo térmico fornecerá os seguintes dados:

• Pontos quente e frio: temperatura 
máxima e mínima obtida e 
posicionamento do sensor que as  
identificou;
• Valores de temperatura e umidade mínimas,  
máximas e médias de cada registrador de 
temperatura;
• Valores de homogeneidade, uniformidade e 
estabilidade de cada ambiente;
• Gráficos de temperatura e umidade definidos 
por níveis quanto ao posicionamento dos 
registradores;

ONDE SE APLICA O ESTUDO?



Para iniciar o processo de estudo térmico serão 
necessárias informações sobre como o ambiente a 
ser estudado deve se comportar em relação a sua 
temperatura/umidade (limites), período, estação 
do ano a realizar o ensaio, condições de ocupação 
(cheio/vazio) e demais itens críticos a serem 
descritos pelo departamento de qualidade 
na requisição do usuário (URS) para o ambiente.

Adicionalmente uma planta do local, ou medidas,  
devem ser fornecidas, onde a RIGOR se encarrega 
de realizar a distribuição dos pontos conforme 
normativa e a URS.

A RIGOR realizará a programação dos dataloggers, 
instalação nas posições e retirada dos aparelhos 
após o período do estudo. Os dados serão 
analisados e compilados, gerando os relatórios a 
serem entregues a você.

O QUE É PRECISO PARA REALIZAR O ESTUDO? 



Devemos nos basear na URS, mas o ideal é não 
ser inferior a 7 dias, seja com ou sem carga. Este 
período é considerado ideal para que sejam 
analisadas as possíveis variações de temperatura e 
umidade em um armazém.

Um período inferior a 7 dias pode comprometer a 
exatidão dos dados de medição feitos pelos 
dataloggers/sensores.

QUAL O PERÍODO IDEAL PARA SE FAZER O ESTUDO TÉRMICO? 



A maneira "3D" é a mais correta. Note que 

não existe norma que informa o volume de 

sensores a ser utilizado no ambiente, 

mas por que? O que define a quantidade de 

sensores a serem posicionados é a maneira 

que devem ser posicionados. A distância entre 

um sensor e outro não pode ultrapassar os 10 

metros de distância, os sensores devem ser 

posicionados em W, ou seja, nos pontos 

baixos, médios e altos. Desconfie de 

prestadores que utilizam poucos sensores, 

ou utilizam espaçamento superior a 10 

metros entre um e outro, geralmente 

querem ganhar tempo na elaboração do 

relatório, oferecendo valores mais baixos, 

mas com dados que resultam num estudo 

pobre e pouco preciso sobre a distribuição 

da temperatura e umidade do seu local.

QUAL O POSICIONAMENTO MAIS EFICIENTE DOS SENSORES? 



Conforme a regra de até 10 metros entre os 

sensores, podemos comparar estes sensores 

aos píxels de uma TV, quanto mais píxels

tiver, melhor a qualidade da imagem. O 

mesmo acontece com o posicionamento dos 

sensores. Se eles estiverem muito 

espaçados, a resolução do seu estudo estará 

comprometida, uma vez que podemos 

considerar que a área de cobertura de 

medição de cada sensor é apenas o local, ou 

seja, onde ele esta posicionado, NÃO existe 

raio de cobertura de medição. 

Questione empresas que prestam serviço 

com poucos sensores espaçados pelo seu 

armazém.

QUAL O NUMERO DE SENSORES QUE SE DEVE UTILIZAR?



O ideal é que sejam de alta qualidade, 

calibrados, que meçam temperatura e 

umidade e que sejam validáveis CFR 21 Part

11.

COMO DEVEM SER ESTES SENSORES? 



Geralmente a cada 15 minutos é o 
tempo mais utilizado para se verificar as 
variações de temperatura e umidade. 

Mas em locais onde hajam variações 
mais bruscas a cada 5 minutos.

QUAIS INTERVALOS DE MEDIÇÃO APLICAR?



Tendo como premissa que as 

condições climáticas mais críticas 

são as que mais afetam os produtos 

armazenados, devemos considerar 

que estudos sejam feitos no verão 

e no Inverno. Desta maneira você 

saberá como seu armazém se 

comporta nas temperaturas mais 

quentes e nas mais frias e 

poderá tomar as ações preditivas 

necessárias. Com relação a câmaras 

frias, podem ser feitas em 

qualquer época do ano, uma vez 

que não são afetadas por 

condições externas de 

temperatura.

QUAIS ESTAÇÕES DO ANO SÃO AS MAIS PROPÍCIAS?



Isto depende muito do tipo de 

sensibilidade do produto 

armazenado. 

Para produtos farmacêuticos é 

recomendado anual, mas se as 

variações conseguintes 

forem menores, a cada dois anos.

QUANDO DEVO REPETIR OS ESTUDOS?



Como o mapeamento térmico ira indicar 

os pontos vulneráveis (caso existam) do 

seu armazém, após o estudo, já podem 

ser tomadas as ações corretivas 

como, investimentos em sistemas de 

refrigeração dos pontos mais críticos 

indicados no estudo, vedações, sejam com 

obras ou pinturas especiais externas ao 

armazém para minimizarem alterações de 

temperatura. Também se pode instalar 

um Sistema de Monitoramento 

Ambiental nos pontos mais críticos para 

que se possa acompanhar em tempo real o 

comportamento da temperatura e 

umidade destes locais, por exemplo.

QUAIS AÇÕES TOMAR APÓS O MAPEAMENTO? 

https://www.rigorautomacao.com.br/sistemamonitoramentoambiental
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