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Medidas Corretivas
}ü4edidas Corretivas

'A UFSC deverá contratar serviços de terceiros para caracterizar o .direito ao .
adicional de insalubridade por exposição aos agentes de risco químico: Fomtol,
metanol,' clorofómio, xilol' e ácido clorídrico iÚediante avaliação ambiental
quantitativa, como previsto na Orientação Nomlativa 04/SGP/MPOG de 20 1 7, Art.
10 e NormaRegulamentadoraNR 15 anexo ll; . . ...
- Durante o ma;iuseio dos agentes químicos deverão ser utilizados os seguintes Ens:

Ü&gRnÊ11g$$i:.
formol(seforocaso); . .... - : ...'-n-
Dumnte o manuseio dos agentes biológicos deverão ser utilizados os seguintes EPls:

l&tÊ iüÉ ::: Ü H11à IHlnH+}8H%::
Písce;aq Jaleco de algodão ou material sintético; Ocultes de segurança com proteção
lateral; Respirador purificador de ar tipo peça semifacial; Roupa/macacão para
saneamentoimpermeável; .. .. . -.
. Os EPls deverão obrigatoriamente ser limpos e mantidos em condições adequadas
de uso. Inspecionar periodicamente, realizam' manutenções e/ou substituições de
equipamentosdanificados; . , ... . . ..--...:..
:ÜgãÜlãilnu;:!H::iREm i :üw;w$1';
EPCs: 1 . Lava Olhos de emergência; 2'Chuveiro de emergência; 3. Capela Química.
O manuseio dos agentes químicos deverá ser feito, prioritariamente, em capela
auimica: . . . . . .
- 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) apor sua utilização deverão ser descartados
em conformidade com as recomendações do fabricante e de acordo com as normas
ambientais da UFSC; . .. . . .
'As medidas corretivas/ recomendações aqui apresentadas estão !elacionadas aos

entes insalubres de acordo com Nll15..1;to não signiHlca que não.possa !Ter riscos
de outra natureza. Caso soam identiHlcados outros riscos, a DSST deverá ser
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supramencionado(s) antes da emissão de portaria de concessão dos adicionais.
A portaria de concessão deverá obedecer ao anexo l da Portaria Nomiativa N'
587GR/2015 ou sua substituta.
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