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Molecular

deste laudo é anexo ao laudo pericial N' 017/2007, ainda vigente

LAUDO PERICIAL
CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE

(Decreto 97.458 de 1 5/01/89)
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ÉF.sla substância é quantitativa. No momento a DSST/DAS nào possui meios técnicos para a medição. Este lauto lexc
sua conclusão I'undamcntada apenas nas substâncias que são qualitativas. Nova avaliação deverá ser tLita quando lor
possível a avaliação quantitativa na UFSC

üüOs servidores luzem ius ao adicional de insalubridade c/ou periculosidade quando desenvolvem atividades cm
exposição babilUa! por tempo igual ou superior à metade da jornada de trabalho mensal (ON 04/SGP/MPOG/1 7)- aos
agentes nocivos apresentados neste laudo

Segundo Orientação Normativa 04/SGP/MPOG de 14/02/17. os laudos periciais Eãg..possuem prazo cle validade
r\ssím. o mesmo deverá ser reavaliado somente quando ocorrerem alterações no processo de trabalho e/ou no ambiente
físico. caso o mesmo influencie nos riscos em questão.

O pagamento da insalubridade/periculosidade não desobriga o lornecimcnto. o Lreinamento e a exigência do uso de
EPls apropriados

Média
(10? )

MEt)IDAS CORRETIVAS:
l:PC: rodas as aLividades enx o]vendo substâncias químicas devem ser realizadas prioritariamente cm capelas químicas
EPls+: recomenda-sc o í'ornecimento. o LreinamellLO c a exigência do uso dos seguintes EPls básicos

Devem ser usadas roupas em tecido de algodão,
Luvas: Nitrílica para lsopropanol e de PVA para clorofórmio

Oculos de segurança herméticos ou protetor facial,
Sapato de segurança para uso com substâncias químicas,

- Máscaras com filtro para vapores orgânicos.

Engenheiro de Segurança do Trabalho
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