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TítuIQ: Comentário

Declaração para ülns de concessão de
Insalubridade ou Periculosidade

A exposição aos riscos, bem como a
habitualidade foram firmadas conforme
declaração anexa assinada pelo servidor
sua cheâla imediata e pela direção da
unidade

Medidas Corretivas
Medidas Corretivas Durante o manuseio dos agentes químicos deverão ser utilizados os seguintes

Equipamentos de Proteção Individual.- EPls:
l .Calçado de segurança impemieável, com resistência química, com propriedades
antidenapantes;
2.Luva para proteção contra agentes químicos;
3.Jaleca de algodão) ou material sintético;
4.óculos de segurança recoberto internamente com borracha que se acomode à face
do usuário:
5.Respirador purificador de ar tipo peça semifacial;
6.Filtro químico classe l para gases ácidos.

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

Og servidores deverão ser treinados quanto à utilização, exigência e conservação dos

- Instalação e manutenção dos seguintes Equipamentos de Proteção Coletiva - EPCs:
1. Chuveiro de emergência;
2. Lava Olhos dc emergência;
3. Capela química;
4. Sistema de exaustão diluidora.

O manuseio dos agentes químicos deverá ser realizado em capela química.
Todas as atividades adlninislrativas, em que não haja necessidade de exposição aos

agentes insalubres, deverão ser realizadas em ambiente separado do laboratório;
Todo produto químico (embalagem inclusive) após sua utilização deverá ser

transportada e descartado em conformidade com as recomendações do fabricante c na
ausência desta, em confomlidade com as normas ambientais da UFSC

As medidas corretivas/ recomendações aqui apresentadas estão relacionadas aos
agentes insalubres de acordo com NR15. Isto não significa que não possa haver riscos
de outra natureza. Caso sejam identificados outros riscos, a DSST deverá ser
comunicada imedjêçamente para avaliação.

EPls;

Resultado
E?Éi8tç:$xposiçõe a ÊalQlç$ dç !i$çQ?.

No 1audo 0 1.1/DAS/2007 deste laboratóüo focam verificado substâncias químicas
quantitativas
apresentadas a seguir; ( ácido clorídric(i, tolueno, etanol e xileno). No momento, a
DSST/DAS não possui meios técnicos
para estas medições. Portanto, este laudo teve sua conclusão fundamentada apenas.
nas substâncias que são qualitativas. Nova avaliação deverá/ poderá ser feita quando
for possível a avaliação quantitativa na UFSC.

Sim

Observação

Compete ao gestor de Unidade Administrativa, Acadêmica, ou de Órgãos
Sublementatés verificar a exposição e habitualidade ao(s) fator(es) de risco(g)
supramencionado(s) antes da 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 expo$içãQ é íodénizávçl? Sim
INSALUBRIDADE - MÁXIMO
INSALUBRIDADE - MEDIO

Adiéionàis relacionados aos üscQS
incluídas
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