Pequena empresa pensa grande em proteção química
RESUMO

• Por lidar com ácidos e outros produtos perigosos, a MicroQuímica, de Cotia (SP), recorreu à DuPont e à Balaska para
oferecer EPIs de última geração aos funcionários

Dentro do programa, a Micro-Química realizou também
treinamentos para situações emergenciais. Os simulados contaram
com Tychem® 2000 e também com os trajes DuPont™ Tychem®
10000 Nível A, que oferecem máxima barreira contra gases tóxicos
e corrosivos, líquidos e sólidos de alta periculosidade.

• Trajes com a tecnologia DuPont™ Tychem® estabeleceram
novos padrões de segurança para o dia a dia e situações
críticas, garantindo recorde de zero acidentes
Muita atenção aos riscos. É isso o que exige a manipulação de
ácidos, soda cáustica e outros produtos perigosos.
Por isso, a Micro-Química, de Cotia (SP), procura oferecer o melhor
em segurança para os seus 40 funcionários, incluindo os mais
avançados equipamentos de proteção.
Em 2019, a Micro-Química atualizou seu programa de segurança
e saúde no trabalho, com suporte técnico da DuPont e da Balaska.
A empresa adquiriu trajes de proteção com as tecnologias
DuPont™ Tychem® 2000 e DuPont™ Tychem® 10000, treinando os
colaboradores para o uso dos equipamentos.
Na produção, no acondicionamento e na lavagem de embalagens,
os trajes DuPont™ Tychem® 2000 substituíram com vantagens
os aventais do tipo barbeiro que eram utilizados. “Por cobrirem
os braços, eles aumentaram a proteção contra respingos. Apesar
de maiores, eles são mais leves. Também são mais resistentes e
duráveis”, pontua Claudio Hanaoka, Diretor Comercial da
Micro-Química.

Resultado: no final de outubro de 2019, a Micro-Química completou
359 dias sem acidentes com afastamento. Isso refletiu no Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) da empresa, que alcançou o menor
grau possível (0,5). O índice é monitorado pelo governo brasileiro.
O projeto de atualização interna do sistema de proteção garantiu
à Micro-Química o terceiro lugar na categoria Química do Prêmio
DuPont de Saúde e Segurança do Trabalhador em 2019.
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