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Medidas Corretivas

Medidas Coactivas Neste laboratório são utilizadas substâncias químicas quantitativas. No momento, a
DSST/DAS não possui meios técnicos para as medições. Portanto, este laudo teve sua
conclusão fundamentada apenas nas substâncias que são qualitativas. NS)va avaliação
deverá/ poderá ser feita quando t'or possível a avaliação quantitativa na UFSC.

Durante o manuseio dos agentes químicos deverão ser utilizados os seguintes EPls:
1 . Calçado de segurança impemleátel, com resistência química, com propriedades
antiderrapantes; 2. Luva para proteção contra agentes químicos; 3. Veshmenta tipo
Avental de segurança para agentes químicosl 4. Ocultes de .segurança;j.. Respirador
com filtro químico para vapores orgânicos; 6.Máscara total face com filtro para
fomlol (se for o caso);

Durante o manuseio dos agentes biológicos deverão ser utilizados os seguintes

Calçado de segurança impermeável, com propriedades antíderrapantes; Luvas para
proteção contra agentes químicos de PVC; Luvas çle látex.para trabalho com fluídos e
vísceras; Jaleco de algodão ou material sintético; Ocultes de segurança com proteção
lateral; Respirador purificador de ar tipo peça semifacial ; Roupa/macacão para
saneamento impermeável;
- Os EPls deverão obrigatoriamente ser limpos e mantidos cm condições adequadas
de uso. Inspecionar periodicamente, realizar manutenções e/ou substituições de
equipamentos daniâlcados;

Os servidores deverão ser treinados quanto à utilização, exigência e consewação dos
EPls; - Instalação e manutenção dos seguintes Equipamentos de Protgção.Cqletiva -
EPCs: 1 . Lava'Olhos de emergência; 2'Chuveiro de emergência; 3. 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 ambient:.separado ao do selar; - Os
produtos químicos (embalagem inclusive) após sua utilização deverão ser descartados
em confoÚnidade 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 NRI 5. Isto não significa que não.possa haver riscos
de outra natureza. Caso soam identificados outros riscos, a DSST deverá ser
comunicad

EPls

Resultado

Existe çxpo$içãQ a t©!ares dç fi$cQ? Sim

Obsewação A exposição aos riscos, bem como a habitualidadF foram.firmadas co.nfarme.
declaração anexa assinada pelo servidor, sua cheüla imediata e pela direção da
unidade.
Compete ao gestor de Unidade Administrativa, Ac.adêmica, ou de.Orgãos
Suplementar;s verificar a exposição e habitualidade ao(s) fato«es) de risco(s)
supramencionado(s) antes dá emissão de portaria de concessão dos adicionais. A
padaria de concessão deverá obedecer ao anexo l da Portaria Normativa N'
58/GR/2015 (ou sua suba

é indeBízávêl? Sim
nqSALUBRiDADE MÁXIMOAdicionais relacionados õos riscos

incluídos
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE/ UNIDADE SIASS-UFSC

CAMPUS UNIVERSITÁRIO RErrOR JOGO DAvID FERREIRO UMA - TRINDADE
CEP: 88.040-9QO - FLORiANOPOLIS - SC

TELEFONE: (048) 3721-4260
E-MAIL: das©)cantata.ufsc.br

DECLARAÇÃO
PARA FINS DE EMISSÃO DE IAUDO INDIVIDUAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE

Unidade: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - CFM
Departamento: Química
Setor/laboratório: Laboratório de Química Orgânica (105/107) - Ensino;
Laboratório de Síntese de Compostos Biologicamente Ativos (302/304) - Pesquisa (MESOLab)
Função Gratificada ou Cargo de Direçãa:
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química da UFSC (PPGQ-UFSC)
Nome: MARCUS CESAR MANDOLESI SÁ l SIAPE: 1284604
Cargo: Professor Titular i Jornada de trabalho: DE

Í Descrição básica das atividades por local de trabalho informando os principais riscos
envolvidos.

Laboratório de Química Orgânica (105/107) - Ensino:
- Preparo e leciono aulas práticas;
- Acompanho monitores e técnicos durante suas ativídades laboratoriais

Laboratório de Síntese de Compostos Biologicamente Ativos (302/304) - Pesquisa:
- Desenvolvo ativídades de pesquisa (reações químicas, separações e purificações);

Orienta alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica e conclusão de curso;
- Supervisíono pós-doutorandos e pesquisadores associados;
- Coordena projetos de pesquisa com financiamento federal.

Laudo Pericia} N. 004/DDAS/2007

Laboratório de Química Orgânica TIOS/107):
Risco Químico: Manipulação de metanol, tolueno e clorofórmio diariamente

Laboratório de Síntese de Compostos Biologicamente Ativos {302/304):
Risca Químico: Manipulação de benzeno, metanol, fenóis, ácido clorídrico diariamente.
Manipulação de cromatos e bicromatos, fabricação de fenóis, naftóis, nutro derivados,
ameno derivados e derivados halogenados, emprego de ameno derivados de
hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilha), emprego de produtos contendo
hidrocarbonetos aromáticos como solventes, operações com epícloridrina, manipulação de
ácido oxálíco, nítríco, sulfúrico, bromídrico e fosfórico regularmente.



Dec/arar se o servidor rea/iza ou dão, atividades insalubres (com exposição habitual
aos riscos físicos/químicos e/ou biológicos) por tempo igual ou superior a metade da
jornada de trabalho mensal.
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OBS: Este formulário deverá ser preenchido, assinado e encaminhado a DSST/DAS/SEGESP

Data: 09/09/2019

Assinatura do servidor

Assinatura da chefia imediata:
pi"af. Vafdif Rosa Correia

Chefe do DegafteitieaÜ>de Quem a
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Assinatura e carimbo do diretor da unidade:
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