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

DECLARAÇÃO DE TÉCNICO, ESTAGIÁRIO OU ALUNO QUE MANUSEIA PRODUTOS QUÍMICOS 

NO LABORATÓRIO  

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

laboratório, que: 

• identifiquei todos os reagentes perigosos manipulados no meu projeto de pesquisa 

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 no meu projeto 

de pesquisa; 

• identifiquei corretamente as incompatibilidades entre os produtos químicos usados no 

meu projeto de pesquisa 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 nos meus trabalhos; 

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

produtos perigoso que utilizarei no meu trabalho; 

• sei onde ficam guardados os materiais de combate a desastres químicos nos meus 

locais de trabalho e sei como usá-los corretamente para todos os produtos perigosos 

existentes nestes locais de trabalho; 

• sei onde ficam guardados os materiais de primeiros socorros nos meus locais de 

trabalho e sei como usá-los corretamente para todos os produtos perigosos existentes 

nestes locais de trabalho; 

• elaborei os procedimentos corretos de descarte dos resíduos químicos que ofereçam 

perigo à saúde ou ao meio-ambiente gerados no meu trabalho e estes procedimentos 

foram aprovados pelo meu Orientador ou Chefe Imediato e pelo Representante do 

meu Departamento na Comissão de Resíduos Químicos  

• no evento de emprego de produtos químicos ainda não utilizados no laboratório, 

compilarei todas as informações relevantes sobre segurança, perigos, controle de 

acidentes químicos e medidas de primeiros socorros, e não iniciarei os trabalhos com 

estas substâncias antes de ter obtido aprovação dos procedimentos de segurança e 

descarte do meu Orientador e do Representante do meu Departamento na Comissão 

de Resíduos Químicos. 

• Consultei os manuais de instrução de todos os equipamentos que vou utilizar na minha 

pesquisa e conheço os riscos envolvidos no uso ou manipulação incorreta destes 

equipamentos. Sempre utilizarei os equipamentos de acordo com o manual de 

instruções. 



• seguirei sempre à risca os procedimentos referentes aos itens acima;  

 

São Paulo, 

 

 

________________________________________ 

Nome por extenso 

 

De acordo: 

 

Professor Responsável pelo Laboratório: 

 

Representante do Departamento na Comissão de Resíduos Químicos: 

 

 


