Fabricante desenvolve fórmula para desinfecção de ambientes externos
A Prominas, que produz equipamentos voltados para a limpeza urbana,
estimula seus clientes a desinfectar áreas abertas
Higiene e constante desinfecção são dois fatores extremamente importantes
para combater o novo coronavírus. Desde as mãos, roupas, cabelos, até ruas,
avenidas, centros hospitalares, tudo deve ser constantemente desinfectado
como um sistema de prevenção. Nesse sentido, a Prominas encontrou uma
maneira de se unir ao grupo de empresas associadas à ABIMAQ que está
engajado na luta contra a disseminação da COVID 19.
A empresa é especializada em equipamentos voltados para a limpeza urbana,
industrial, saneamento básico e siderurgia. “Nós somos uma fabricante de
máquinas que realizam a limpeza de galerias de esgoto. Por meio de alta pressão,
esses equipamentos fazem a desobstrução desses canais subterrâneos”, explica
o diretor presidente da Prominas, Ubiraci Corrêa.
Diante do cenário da pandemia e a necessidade de desinfecção de áreas externas,
como ruas e avenidas, Ubiraci conta que a empresa buscou uma solução que
pudesse contribuir com o enfrentamento ao vírus. A Prominas fez um estudo e
recalculou o líquido injetado nos equipamentos de pressão que ela produz para
constatar se existiria a possibilidade de mudar o composto para grandes
ambientes ao ar livre.
A conclusão que a empresa chegou é a de que os tanques das máquinas que
produz comportam uma solução que mistura água com 0,4% de cloro ou ainda o
composto de água com 20% de água sanitária a 20%. “Quando essas misturas são
colocadas no equipamento da Prominas, eles se transformam em um grande
desinfector de áreas abertas”, ressalta Ubiraci.
A partir do estudo e experimento realizados, a Prominas emitiu um boletim para
seus clientes. No documento, a fabricante informa sobre a possibilidade da
mudança do líquido injetado nas máquinas e ainda dá um passo a passo de como
realizar o procedimento. Ubiraci conta que a Prominas tem mais de mil clientes
espalhados por todo o Brasil, muitos deles vindos do setor público, como
empresas de saneamento básico, que também estão envolvidas na limpeza
urbana para o combate ao coronavírus. Ele já recebeu o retorno de
aproximadamente 20 clientes que já estão desenvolvendo a solução para a
desinfecção de áreas externas.
A expectativa de Ubiraci é de que mais clientes da Prominas façam a adesão da
receita para a desinfecção de ambientes e comecem a agir no sentido de
enfrentar o vírus. “É difícil prever quantos de nossos clientes vão usar dos

equipamentos para higienizar ambientes, mas eu espero que a gente consiga
atingir a maioria com o boletim que emitimos”, ressalta o diretor presidente.
Sobre a ABIMAQ
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) foi fundada em
1937, com o objetivo de atuar em favor do fortalecimento da indústria nacional, mobilizando o
setor, realizando ações junto às instâncias políticas e econômicas, estimulando o comércio e a
cooperação internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de
tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial. Mais informações:
http://www.abimaq.org.br.

