Toda vestimenta Nível A com CA resiste ao gás amônia?

DuPont Safety & Construction

Histórico
DuPont

INOVAÇÃO
● Uma nova patente a cada dois dias desde 1802!
● Uma das empresas mais innovadoras segundo a
revista Fortune (ranking de 2010)
● Em 2010, o retorno de todos os produtos
lançados entre 2007—2010 foi de mais de
US$9.5 bilhões
● >8,500 Cientistas e engenheiros
● US$1.9 bilhões investidos em P&D (2011)
● Mais de 75 Centros de P&D em todo o mundo

RISCO À SAÚDE EM VAZAMENTOS DE AMÔNIA

No Brasil…

Década
1970

1.7 milhão de acidentes/ano
(40% dos trabalhadores formais)

Em
2013

717 mil ocorrências
Melhoria?

Alguns casos…
Vazamento de amônia em
frigorífico intoxica mais de 60
operários em Goiás

Vazamento de amônia
em indústria deixa 1
morto e 30 feridos em
Barretos

Grave evento ocorrido em Natal (RN) em
empresa de beneficiamento de camarão
com 127 afetados e 2 vítimas fatais

Fonte: CNI/Conjur (2015)

4º vazamento de
amônia em 5 meses
obriga moradores a
deixarem suas casas

Frigorífico XYZ é condenado em
caso de vazamento de amônia
ao pagamento de R$ 200 mil

RISCO À SAÚDE EM VAZAMENTOS DE AMÔNIA

Limite para
Trabalho contínuo

Alta exposição
Atenção

Situação de
emergência

Relação Dose x Resposta para Gás Amônia NH3

NORMATIVAS E LEGISLAÇÕES PARA EPIs
Existem algumas normativas nacionais e internacionais que especificam os procedimentos de controle em
situações de emergência para indústrias com utilização de amônia para refrigeração:
NR-36: Específica
para Frigoríficos

Nota Técnica 3 DSST/SIT
Refrigeração por Amônia

29 CFR 1910.120 (q) OSHA:
Refrigeração por Amônia

Em caso de vazamento de amônia
•
36.9.3.3. O empregador deve
elaborar Plano de Resposta a
Emergências que contemple ações
específicas a serem adotadas na
ocorrência de vazamentos de
amônia (...)
•
Descrição dos procedimentos de
resposta à emergência, incluindo
medidas de evacuação das áreas,
remoção das fontes de ignição,
quando necessário, formas de
redução da concentração de
amônia e procedimentos de
contenção de vazamento
•
Descrição das medidas de proteção
coletiva e individual
•
Indicação dos EPIs adequados ao
risco

As empresas devem possuir equipamentos
básicos de segurança pessoal:

Necessária Vestimenta Nível A, totalmente
encapsulada: traje que cobre totalmente o
tronco, cabeça, braços, pernas e respirador,
além de luvas e botas hermeticamente
acopladas, todos feitos de material
adequado para proteção química.

Fonte: trabalho.gov.br, osha.gov

• Respirador Peça Facial Inteira com
cartuchos para AMÔNIA;
•

Equipamento de Proteção Respiratória
Autônomo;

Testes específicos:

•

Óculos de proteção ou protetor facial;

• Queda de pressão Traje Nível A

•

Luvas/Botas protetoras resistente a
AMÔNIA.;

• Penetração da Amônia para:

• Roupa de
proteção
totalmente
encapsulada resistente a AMÔNIA.
Em casos de vazamento com grande
concentração de gases, faz-se necessária a
utilização de máscaras autônomas e
proteção total do corpo com traje
totalmente
encapsulado
e
tecido
resistente a AMÔNIA.

• Vestimenta
• Luvas
• Botas
• Visor

TRAJES ENCAPSULADOS - NÍVEL A

Nível A
Proteção total a pele, às vias
respiratórias e aos olhos.

Pés: Traje com meia; botas
de proteção química;
Olhos/ Face: Máscara SCBA;
Mãos: Luva dupla de
Proteção Química;
Pele: Traje encapsulado
hermético;
Vias Respiratórias: SCBA ou
ar mandado

Nível B

Nível C

Nível D

Menor proteção para a pele

Menor proteção respiratória

Menor nível de proteção para a
pele, não é necessário o uso de
proteção respiratória

Pés: Traje com meia ou não;
botas de proteção química;
Olhos/ Face: Máscara SCBA;
Mãos: Luva dupla de
Proteção Química;
Pele: Traje contra respingos
encapsulado ou não;
Vias Respiratórias: SCBA ou
ar mandado

Fonte: Environmental Protection Agency (EPA)

Pés: Traje com meia ou não;
botas de proteção química;
Olhos/ Face: Máscara
fullface;
Mãos: Luva simples de
Proteção Química;
Pele: Traje contra respingos;
Vias Respiratórias: Máscara
com filtro para produto
químico;

Pés: sapato de segurança;
Olhos/ Face: óculos de
segurança;
Mãos: Luva de segurança
simples;
Pele: traje de proteção
específico;
Vias Respiratórias: não há
necessidade;
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CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) – NÍVEL A
Algumas características do processo...
Dentre a documentação requerida para emissão do CA, não há regulamentação ou validação para o
processo de produção dos EPIs (fábricas ou desempenho ao longo do tempo).

As normas de teste relacionadas no Anexo II da NR 06 especificam os requisitos mínimos de proteção
para enquadramento do equipamento como EPI, o que requer uma análise de risco adicional.

Todo CA está disponível ao público pelo sistema online do Ministério do Trabalho e sua versão
impressa é suficiente em caso de auditoria. Acesse: http://acesso.mte.gov.br/seg_sau/sistemacaepi.htm

ANIMASEG - Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho. Uma
entidade que congrega as empresas do setor de segurança e proteção ao trabalho, fabricantes de
equipamentos de proteção individual e coletiva.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) – NÍVEL A
Segundo o Ministério do Trabalho (MTE), para emissão do CA para Proteção Química, a certificação
necessária é a normativa ISO 16602:

Tipo 1
Tipo 2

Tipo 3
Tipo 4

Tipo 5
Tipo 6

Proteção
limitada contra
respingos
líquidos

Proteção contra
partículas
sólidas
transportadas
pelo ar

Fonte: NR 6 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Proteção contra
aerossóis
líquidos

Proteção contra
agts. químicos
pressurizados
em estado
líquido

Proteção não
impermeável a
gases

Proteção contra
partículas tóxicas,
vapores e gases

A indicação de tipo mostra que a vestimenta
cumpre com requisitos mínimos de proteção.
O desempenho da barreira química da
vestimenta é determinado pela resistência à
penetração e permeação do material,
costuras, fechamentos etc

NÍVEL A: CERTIFICAÇÃO TIPO 1 – ISO 16602
O que é PERMEAÇÃO?
É a passagem de líquido ou gás por um tecido de proteção no nível molecular
Diferente da penetração, não conseguimos ver a contaminação com nossos olhos!
Como a permeação é MEDIDA?
Moléculas
de químico
perigoso
Tecido de
Proteção

Área

Lado interno
(“operador”)

Taxa de
Permeação

Massa químico

=

Área x Tempo

(
Fonte: ISO 16602

µg
cm² . min

)
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O que é necessário para aprovação CA?
•
•
•
•

Norma ISO 6529
Atingir 60 minutos de proteção de permeação para
apenas um dos químicos da lista da norma
Hermeticidade deve ser testada (Pressão traje)
Todos os elementos devem ser testados: tecido do
macacão, botas, luvas, visor, costuras
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•
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Norma ISO 6529
Atingir 60 minutos de proteção de permeação para
apenas um dos químicos da lista da norma
Hermeticidade deve ser testada (Pressão traje)
Todos os elementos devem ser testados: tecido do
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Conclusão: para um macacão ser
Nível A e obter CA, não há
necessidade de teste de proteção
contra Amônia!!!
* Necessidade revisão ISO 16602

NÍVEL A: CERTIFICAÇÃO TIPO 1 – ISO 16602
O que é PERMEAÇÃO?
Taxa
(ug/cm².min)

D
C

1,0

B

0,1

A

Primeira detecção

B

0,1 ug/cm².min

C

1,0 ug/cm².min

D

Estável (até 480 min)

A
ASTM F739

ISO 6529

480 min

Tempo (min)

NÍVEL A: CERTIFICAÇÃO TIPO 1 – ISO 16602
Exemplo de dados de Permeação – DuPont™ Tychem® 10000
Tempo Permeação 0,1
µg/cm².min

Nome do produto químico

CAS

Estado físico

2-Propin-1-ol
Acetaldeído
Acetato de amila, nAcetato de butila, nAcetato de butila, nAcetato de etila
Acetato de potássio (solução saturada em
água)
Acetato de vinila
Acetona
Acetona cianidrina
Acetonitrila
Agente do sistema nervoso VX (100 g/m²)
Amoníaco anidro (gás)
Amoníaco anidro (líquido, < -35°C)
Amônia (gás)
Amônia (líquido, < -35°C)
Arsina
Benzeno
Benzidina (25% in methanol)
Benzidina (75% in methanol)
Benzonitrila
Benzotricloreto
Bifenil policlorado (50% em tetraidrofurano)

107-19-7
75-07-0
628-63-7
141-32-2
123-86-4
141-78-6

Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido

>480
>480
>480
>480
>480
>480

127-08-2

Líquido

>480*

108-05-4
67-64-1
75-86-5
75-05-8
50782-69-9
7664-41-7
7664-41-7
7664-41-7
7664-41-7
7784-42-1
71-43-2
92-87-5
92-87-5
100-47-0
98-07-7
mistura

Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Gasoso
Líquido
Gasoso
Líquido
Gasoso
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido

>480
>480
>480
>480
>480
>480
>480
>480
>480
>480
>480
>480
>480
>480
>480

EXEMPLO PRÁTICO: PERMEAÇÃO À AMÔNIA

Limite para
Trabalho contínuo

Alta exposição
Atenção

Situação de
emergência

Relação Dose x Resposta para Gás Amônia NH3

EXEMPLO PRÁTICO: PERMEAÇÃO À AMÔNIA

Macacão Nível A Marca X
• 7 m² de área de macacão
(tecido, visor, luvas, botas)
• Proteção de Permeação contra
amônia 0,1 µg/cm².min
= 75 min
• Quando permear (minuto 76):
7000 µg/min

Situação de risco com amônia (NH3)
• 1000 ppm (risco à vida)
• NH3 = 17 g/mol
• Em 1 Litro de ar:
760 µg de gás amônia

EXEMPLO PRÁTICO: PERMEAÇÃO À AMÔNIA

Macacão Nível A Marca X
• 7 m² de área de macacão
(tecido, visor, luvas, botas)
• Proteção de Permeação contra
amônia 0,1 µg/cm².min
= 75 min
• Quando permear (minuto 76):
7000 µg/min

Após o tempo de barreira, em
apenas um minuto, o corpo
estaria em risco de vida pela
exposição ao gás amônia!
Vale a pena correr esse risco?

Situação de risco com amônia (NH3)
• 1000 ppm (risco à vida)
• NH3 = 17 g/mol
• Em 1 Litro de ar:
760 µg de gás amônia

Ainda: considerar outras partes do traje e qual é
a taxa de permeação compartilhada!
Exemplo concorrência para Taxa de 1,0 µg/cm².min
Agente
Químico

CAS

Tecido
macacão

Visor

Luvas

Botas

Gás
Amônia

7664-41-7

> 480 min

> 480 min

8 min

> 60 min

SOLICITE A TAXA DE PERMEAÇÃO DESEJADA!!!
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PROTEÇÃO COMPLETA: DUPONT™ TYCHEM® 10000
A MAIS ALTA PROTEÇÃO NO
PORTFÓLIO DA DUPONT
•

Tecido Tychem® TK - Barreira Química de alta
durabilidade feita de películas não halogenadas,
em ambos os lados de um substrato não-tecido
de alta resistência

•

Costuras: Costuras duplamente termosseladas
fornecem forte resistência química contra
respingos de líquidos intensos e gas.

•

Modelos
disponíveis:
Encapsuladas Nível A e macacões

•

Fornece proteção contra 322 ameaças químicas

•

Possíveis ameaças: a maioria dos químicos
industriais

•

Exemplo de aplicação: Resposta a emergências
industriais HazMat; vazamento de amônia

Vestimentas
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Vestimentas
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PROTEÇÃO COMPLETA: DUPONT™ TYCHEM® 10000
✓ Visor expandido fornece um
amplo ângulo de visão de 220
✓ O visor é um laminado de três
camadas: 40 mil PVC/5 mil
Teflon®/20 mil PVC

✓ Meias acopladas feitas do
mesmo material da
vestimenta.
✓ Cobre-botas reduzem a
possibilidade de
penetração de líquidos

Tecido:
✓ Tecido Tychem TK resiste a mais
de 8 horas quando exposto a
cerca de 322 produtos
químicos.
✓ Aprovado para amônia gasosa
considerando ASTM F739 (USA)
e EN369, EN374-3 e EN
ISO6529 (Europa)

Duas Luvas acopladas:
✓ Luvas internas compostas de
filme laminado de cinco
camadas para ampla proteção
química
✓ Luvas de Butyl o Viton®
fornecem durabilidade física e
mecânica para auxiliar na
proteção das luvas internas.
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PROTEÇÃO COMPLETA: DUPONT™ TYCHEM® 10000
Fechamento traseiro evita
contato direto e exposição
química frontal.

✓ Zíper à prova de gás extra
longo para extender o
fechamento e auxiliar na
colocação/retirada da
vestimenta
✓ Flap aplicado e fita de
argola e gancho
protegendo o zíper para
evitar a entrada de
partículas por ele.
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PROTEÇÃO COMPLETA: DUPONT™ TYCHEM® 10000

✓ Duas válvulas de exaustão liberam
maiores pressões dentro de trajes
encapsulados ao mesmo tempo
que previnem vazamento de
vapores externos ou partículas
para o interior da vestimenta.
✓ Válvulas de fluxo unidirecional são
de pressão positiva e abertas
conforme necessário.
✓ As válvulas incluem coberturas
contra respingos feitas de material
protetor para prevenção de
invasão de líquidos.

CUIDADOS COM SUA VESTIMENTA NÍVEL A
Serviço e apoio ao cliente DuPont
Todos os EPIs devem ser armazenados de maneira apropriada
para protegê-los de:
• Pó

• Temperaturas extremas

• Umidade

• Impacto

• Luz solar

• Fricção

• Exposição de agentes químicos

Inspeções e ensaios
• As vestimentas devem ser inspecionadas depois de recebidas
para detecção de qualquer tipo de dano que possa ter ocorrido
no envio
• As vestimentas devem ser inspecionadas visualmente antes da
utilização

• As vestimentas Nível A devem ser submetidas a testes de
pressão para detecção de vazamentos de ar

Consulte nosso time para um guia
completo de como realizar a
manutenção de sua vestimenta
Nível A, além de procedimentos de
descontaminação e como vestir-se
corretamente!
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ACESSE O DUPONT™ SAFESPEC™
Ferramenta online para Seleção Apropriada de Vestimentas
www.safespec.dupont.com.br
Catálogo de Produtos

Guia por Ameaça química

Guia de Permeação online

Portfolio Gráfico
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CONHEÇA NOSSO BLOG ESPECIALIZADO!

www.falandodeprotecao.com.br
• Matérias com especialistas
• Lançamentos
• Material para download
• Agenda de eventos
• Prêmio DuPont
• E muito mais!

MUITO OBRIGADO!

EQUIPE BRASIL
Bruno Delazari (Bruno.Delazari@dupont.com)
Bruno Faria (Bruno.Faria@dupont.com)
Patricia Furini (Patricia.Furini@dupont.com)
Paula Gagliardo (Paula.Gagliardo@dupont.com)

Dúvidas ou informações? Entre em contato!

DuPont Safety & Construction

