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Mledidas Corretivas
Medidas CorretiVas Neste laboratório são utilizadas substâncias químicas quantitativas. No momento, a

DSST/DAS não possui meios técnicos para as medições. Portanto, este laudo telve sua
conclusão fundamentada apenas nas substâncias que são qualitativas. Nova avaliação
deverá/ poderá ser feita quando for possível a avaliação quantitativa pa UFSC

A UFSC deverá contratar serviços de terceiros para caracterizar o direito ao
adicional de insalubridade por exposição aos agentes de risco químico: metanol+
tolueno+. benzeno+. diclorometaão+; fomiol+, fenóís+, entre ouh-os, mediante
ava[iação ambienta] quantitativa, como previsto na Orientação Normativa
04/SGP/MPOG de 2(i17, Art. 1 0 e Norma Regulamentadora NR 15 anexo l l;

Durante o manuseio dos agentes químicos deverão ser utilizados os seguintes EPls:
1 . Calçado de segurança impermeável, com resistência química, com propriedades
antiderrapantes; 2. Luva pára proteção contra agentes químicos; 3. Vestimenta tipo
Avental de segurança; 4.'OcuÍos de segurança; 5. Respirador com Hlltro químico para
vapores orgânicos.

Os EPls deverão obrigatoriamente ser limpos e mantidos em condições adequadas
de uso. Inspecionar periodicamente, realizar manutenções e/ou substituições de
equipamentos danificados;

Os servidores deverão ser treinados quanto à utilização, exigência e conservação dos
EPls; : Instalação e manutenção dos seguintes Equipamentos de Proteção Coletiva -
EPCs: 1 . Lava'Olhos de emergência; 2. Capela Química. ? O manuseio dos agentes
químicos deverá ser feito, prioritariamente, em capela química;.

Todas as atividades administrativas, em que não haja necessidade de exposição aos
agentes insalubres, deverão ser realizadas em ambiente.separado ao do setor; - Os
produtos químicos (embalagem inclusive) após sua utilização deverão ser descartados
em confoi;cidade com as recomendações do fabricante e de acordo com as normas
ambientais da UFSC:

As medidas corretivas/ recomendações aqui apresentadas estão relacionadas aos
agentes insalubres de acordo com NR15. TALO não significa (]ue nãa.possa haver riscos
de Duna natureza. Caso sejam identificados outros riscos, a DSST deverá ser
comunicada imediatamente para avaliação.

Resultado

E2çi$te çxposiçÕQ $ Êatore$ de risçQ? Sim

Observação IA exposição aos riscos, bem como a habitualidade foram Hnmadas confomle
declaração anexa assinada pelo servidor, sua cheâla imediata e pela direção. da
unidade.
Compete ao gestor de Unidade Administrativa, Acadêmica, ou de.Orgãos
Suplémentarês veriÊiçar a exposição e habitualidade ao(s) fato«es) de .risco(s)
supramencionado(s) antes dá emissão de portaria de concessão dos adicionais.
A portaria de concessão deverá obedecer ao anexo l da Portaria Normativa N'
58/GR/2015 ou sua substituta.

A exposição é indeüizável? Sim
nqSALUBRIDADE - MEDIAAdicionais relacionados aos üseos

incluídos
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1. 0 Laboratório de Avaliação Ecotoxicológica dedica-se a estudar os efeitos de
poluentes em organismos vivos tais como microlagas, fungos, Daphnias e peixes. Para
essa finalidade, coleta e analisa efluentes industriais, esgotos domésticos. amostras
de água de rios e lagoas: Além do que, desenvolve estudos com herbicidas e
inseticídas. Essas análises s?o de rotina no nosso Laboratório, au seja, são realizadas
quase que diariamente. Assim, as atívidades desenvolvidas envolvem tanto risco
química (cantata com solventes e outros reagentes de risco) como risco biológícÓ
(contato com microrganismos, manipulados em laboratório ou contidos nas amostras
em análise, coma esgoto doméstico).

2. As análises de poluentes em amostras de efluentes, esgoto e demais envolve a
extração com solventes tais como: eter etílico, metanol, acetona, hexano. tolueno
be nzeno, díclorometano, metal-tertbutil eter, á lcool etílico, entre outros
Os herbicidas em estudo são: formulações com atrazina, glifosato e bentazona.

Adicionalmente, rotineíramente, são manipulados reagentes tais como fenóis. benzeno
toluena, xilol, formal, ácidos jclorídríca e sulfúrico), etanol, amónia, entre outros.

3. Z)ec/aro ter atividades insalubres (conforme descrito nos itens acima) por tempo
superior a metade da jornada de trabalho mensal.
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