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]lEVISÃO DE LAUDO
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Endereço dos Locais Avaliado

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA= BOA CCB
UNIV. FEDERAL DE SANTA CATARINAldauroLo

ComplementoSNNúmero
88040-900CEP
FlorianóCidade IS

em alvenaria.Construlocal
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Base Legal 03 - DECRETO n' 97458 de 1 1/01/1989

OI - LEI n' 1234 de 14/1 1/1950
OI - LEI n' 81 12 de 1 1/12/1990
OI - LEI n' 8270 de 17/12/1991
47 - ORIENTACAO NORMATIVA n' 4 de 14/02/201 7
04 - PORTARIA n' 32] 4 de ó8ZQ61119Zg
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Avaliação Ambiental
Método(s)Motivos de riscoRisco hstnnl11ento de medição



Outras
Indo :oes

QuÍMiCO HabitualQualitativoAGENTES
UIMICOS

Incisa ll do Art. 9' da ON SEGRT n' 4 çle 14 de fevereiro 2017

com betume, breu, benzeno e compostos orgânicos de mercúrio e ácido sulfúricoManipulação direta
SÀLUbmOAOE MÁXIMA 20%

c)bsérval

Infame

Medidas Corretivas
Medidas Corretivas Durante o manuseio.dos agentes químicos deverão ser utilizados os seguintes.EPTs: l.

Calçado de segurança impermeável, com resistência química, com propriedades
antiderrapantes; 2. Luva para proteção contra agentes químicos; 3. Vestimenta tipo
Avental de segurança para agentes químicos; 4. Óculos de s?gurança; 5. Respirador
com filtro químico para vapores orgânicos; 6.Máscara total face com filtro para
formol (se for o caso);
Durante o manuseio dos agentes biológicos deverão ser utilizados os seguintes EPls:
Calçado de segurança impemleável, com propriedades antiderrapantÊs; Luvas para
proteção contm agentes químicos de PVC; Luvas ge látex.para trabalho com fluídas e
víscems; Jaleco de algodão ou material sintético; Óculos 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 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 é manutenção dos seguintes Equipamentos de Proteção Coletiva -
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 ambiente separado ao do setor; - Os ..
produtos químicos (embalagem inclusive) após sua utilização deverão ser descarnados
em conformidade com as recomendações do fabricante e de acordo com as nomlas
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 soam identiülcados outros riscos, a DSST deverá ser
comunicada imediatamente para avaliação.

Resultado
Existe exposição a {àtQlçs de fisco?

ICompete ao gestor de Unidade Administrativa, Acadêmica, ou de Órgãos
Suplêmentarés veriHlcar a exposição e habitualidade ao(s) falar(es) de risco(s)
supramencionado(s) antes da emissão de portaria de concessão.dos adicionais.
A portaria de concessão deverá obedecer ao anexo l da Portaria Normativa N'
5.8/GR/20.15 ou sua $ub$!jB!@:

Sim

Observação

A exposição é indenizávej? Sim
INSALUBRIDADE MÁXIMO
INSALUBRIDADE - MEDIA

Adicionais relacionados aos riscos
incluídas
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