
Comissão de Resíduos do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

DECLARAÇÃO DE PROFESSOR RESPONSÁVEL POR LABORATÓRIO ONDE SÃO MANUSEADOS 

PRODUTOS QUÍMICOS OU EQUIPAMENTOS QUE OFEREÇAM RISCO À SAÚDE  

Declaro, para fins de obtenção de autorização para manuseio de produtos químicos no meu 

laboratório, que: 

• identifiquei todos os reagentes perigosos manipulados em atividades sob minha 

responsabilidade (projetos de pesquisa, aulas práticas para graduação ou pós-

graduação, etc.) que ofereçam qualquer risco ao meio ambiente ou à saúde; 

• consultei e entendi as informações contidas nas FISPQs (Folha de Informação sobre os 

Produtos Químicos) de todos os produtos químicos perigosos em uso nas atividades 

sob minha responsabilidade; 

• identifiquei corretamente as incompatibilidades entre os produtos químicos e adotei 

soluções corretas para o armazenamento, separando produtos químicos 

incompatíveis. 

• tomei as providências cabíveis para minimizar o risco de acidentes e minimizar o 

emprego de substâncias perigosas nas atividades sob minha responsabilidade; 

• tenho disponível e sei usar corretamente os EPIs indicados para manuseio dos 

produtos perigoso nas atividades sob minha responsabilidade; 

• providenciei a disponibilização de materiais de combate a desastres químicos 

recomendados nos locais sob minha responsabilidade e sei como usá-los corretamente 

para todos os produtos perigosos existentes nestes locais de trabalho; 

• providenciei a disponibilização de materiais de primeiros socorros para todos os 

produtos perigosos existentes nos locais sob minha responsabilidade e sei como usá-

los corretamente; 

• identifiquei os procedimentos corretos de descarte dos resíduos químicos que 

ofereçam perigo à saúde ou ao meio-ambiente gerados em atividades sob minha 

responsabilidade;  

• instruí a equipe sob minha responsabilidade sobre os perigos oferecidos pelos 

produtos químicos perigosos, sobre as medidas de contingência e de primeiros 

socorros em casos de acidente e sobre os procedimentos corretos de descarte destes 

produtos. 

• Consultei os manuais de instrução de todos os equipamentos que serão utilizados 

pelas pessoas sob minha responsabilidade, identifiquei os riscos envolvidos no uso ou 

manipulação incorreta destes equipamentos e com base nestas informações 

disponibilizei um manual de manuseio para cada equipamento.  



• Capacitarei todas as pessoas sob minha responsabilidade nos procedimentos seguros 

de manuseio de produtos químicos e de equipamentos, informarei todos sobre os 

riscos associados ao emprego de produtos químicos e de equipamentos, instruirei 

todos na aplicação correta de medidas de primeiros socorros e de contenção de 

acidentes químicos ou com equipamentos nas áreas sob minha responsabilidade 

• zelarei pela aplicação correta e disciplinada destas medidas pelas pessoas sob minha 

responsabilidade. 

• Manterei as informações supracitadas permanentemente atualizadas e, em caso de 

modificação ou atualização de procedimentos, capacitarei todas as pessoas sob minha 

responsabilidade nestes novos procedimentos. 

• Revisarei pessoalmente todas as informações a respeito dos assuntos supra-citados 

preparados por pessoas sob minha responsabilidade antes do envio para a Comissão 

de resíduos Químicos.  

 

São Paulo, 

 

 

________________________________________ 

Nome por extenso 

De acordo: 

 

Professor Responsável pelo Laboratório: 

 

Representante do Departamento na Comissão de Resíduos Químicos: 

 

 


