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Segurança doS alimentoS

eSterilização eficaz e Segura com água 
eletroquimicamente ativada – ecaW  

José Carlos Giordano

O cenário da Segurança dos Alimentos obriga a 
pesquisa contínua de ferramentas para diminuir a 
vulnerabilidade dos processos alimentícios, acu-

rando a habilidade em prevenir falhas. No elenco de apti-
dões, alguns dispositivos conceitualmente simples trazem 
um desempenho surpreendente.

Uma tecnologia totalmente aplicável aos procedimentos 
de limpeza e desinfecção de instalações alimentícias e de 
saúde é o emprego da chamada água eletroquimicamente 
ativa, ou ECAw – Electro Chemical Activation. 

Parte do princípio simples de um equipamento ligado à 
energia elétrica normal e abastecido com água potável e sal 
grosso de cozinha, gerando eletrólise numa solução salina. 
Os produtos resultantes têm eficaz ação peculiar no proces-
so de esterilização - a frio – de superfícies.

Através desse sistema de eletrolização controlado, a cha-
mada água ácida eletroquimicamente ativada tem ação for-
temente oxidante (e biocida) com um ‘blend’ de ativos num 
índice de pH excepcionalmente baixo - de 1,5 a 2,5 – como 
o Peróxido de Hidrogênio, Ácido Hipocloroso,  Ozônio, Hi-
poclorito e Oxigênio livre, num índice de ORP (Oxidation 
Reduction Potencial) ou Potencial Redox, acima de 900, até 
1.200 mV.

Uma vez que a biosfera dos microorganismos contaminan-
tes se situa viável entre –400 a + 900 mV, os componentes da 
fase ácida do equipamento de eletrólise criam um forte me-
canismo de esterilização, pois excedem muitas vezes o limite 
de estabilidade das membranas das células, destruindo-as ou 

impedindo a atividade e metabolismo de energia, face a gran-
de carga elétrica disseminada (ver figura 1).

O conceito ORP é dado na eletroquímica mais especi-
ficamente no estudo da oxido-redução, como a tendência 
de aquisição de elétrons, uma espontaneidade de redução 
de seu potencial eletroquímico. O inverso dessa reação 
química é a oxidação – perda de elétrons. Numa eletrólise, 
que usa eletricidade para dissociar elementos de suas mo-
léculas, considera-se como potencial positivo o sentido da 
reação entre o eletrodo teste e outro definido como referên-
cia, gerando uma redução. Quando ocorre uma oxidação, 
o potencial é considerado negativo. Esses potenciais - ou 
sinais, dependem do sentido em que ocorrem as reações nos 
dois eletrodos que geram as reações de decomposição com 
a corrente elétrica - no caso da célula eletrolítica - o ânodo 
e o cátodo. Obedecem as leis fundamentais de Arrhenius 
e Faraday. Íons positivos ou cátions – dos metais, se des-
locam no sentido da corrente do ânodo para o cátodo. Íons 
negativos ou ânions – dos radicais ácidos, deslocam-se ao 
contrário, sempre numa doação e ganho.

Tais conceitos de transferência de elétrons são extensa-
mente utilizados em tratamentos de água, estudos de corro-
são, circuitos hidráulicos, torres de resfriamento, galvano-
plastia, metalurgia e transformações minerais, entre tantos 
outros. Em laboratório, está associada à potenciometria. A 
própria determinação do Potencial Redox está intrinseca-
mente ligada a ºC, O2 livre e ao pH dos  alimentos e suas 
respectivas cargas elétricas. No processamento tecnológico, 
acaba tendo relação com o tipo de microbiota presente (em 
carnes por exemplo) entre demais parâmetros.     

tecnologia é inofenSiva ao meio ambiente, tem 

rápida ação contra biofilmeS incruStadoS e 

apreSenta cuSto de operação menor do que outraS 

técnicaS de deSinfecção em alimentoS e em Saúde 
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Simplificando, o Redutor é a espécie química que tende 
a ceder elétrons de sua estrutura química ao meio, ficando 
com uma carga positiva maior à que tinha. O Oxidante é a 
espécie que tende a captar esses elétrons, ficando por sua 
vez com carga positiva menor à que tinha.

Esse ganho e perda de elétrons é importante porque re-
trata exatamente o que ocorre no equipamento de eletrólise, 
que opera com água potável e sal grosso como eletrólito, ge-
rando  solução salina que é bombeada na célula de eletrólise 
controlada – um voltâmetro. 

Duas fases eletroquimicamente ativadas são obtidas atra-
vés da tensão aplicada ao equipamento, que apenas poten-
cializa o deslocamento dos íons existentes na solução água 
+ NaCl:

Fase Ácida denominada ANÓLITO (oriunda da placa do 
ânodo – polo positivo da célula eletrolítica) e Fase Alcalina 
denominada CATÓLITO (gerada pela placa cátodo da cé-
lula – polo negativo). Veja a figura 2.

O pOder da água 

As aplicações da fase ácida oxidante (pH de 1,5 a 2,5) - o 
Anólito, são excepcionais como desinfetante, sanitizante e 
esterilizante mesmo numa diluição 1:10 ou até 1:100. Nesse 
conceito de sanitização química, é propiciada a eliminação 
dos microrganismos e, no caso da solução ácida eletroqui-
micamente ativada (ECAw), o modo de ação concilia uma 
mistura meta-estável de oxidantes em baixa concentração 
(200 a 1.000 ppm), onde o Ácido Hipocloroso (HOCl) é 
proporcionalmente o maior agente biocida contra os pa-
tógenos, eficaz contra bactérias, vírus e esporos fúngicos, 
sendo seguro, não alergênico e ‘ambientalmente amigo’, 
não gerando quaisquer resíduos tóxicos ao homem e meio 
ambiente.  

O sistema não requer ‘rodízio’ com outros agentes para 
evitar ‘resistência’ dos microrganismos, não exige monito-
ramento de resíduos agressivos de dióxido de cloro – clorito 
ou brometo e elimina riscos de compra/transporte/arma-
zenagem e preparação como outros produtos perigosos de 
limpeza, pois é gerado por demanda através da célula ele-
troquímica. O equipamento automático tem baixo custo de 
manutenção, com reduzido consumo de energia elétrica de 
voltagem normal.      

O Católito – a outra fase redutora - por ser alcalino (pH 
de 10,5 a 12,0) tem ação detergente na remoção de sujidades 
orgânicas. 

As aplicações na rotina de limpeza, de misturas especí-
ficas num pH ótimo entre o Anólito e o Católito, potencia-
lizam os efeitos biocidas do HOCl e sua ação contra biofil-
mes, destruindo a membrana celular externa das bactérias 
contaminantes, agindo no citoplasma e degenerando prote-
ínas citoplasmáticas. 

Isso é obtido pela sinergia do Ácido Hipocloroso + Peróxi-
do de Hidrogênio + Ozônio e Oxigênio livre (mais de 30mg/l) 
devidamente ajustada pelo equipamento de eletrolização. 

O uso da compacta célula de eletrólise e das soluções é 

feito à temperatura ambiente e não requer mão de obra es-
pecializada, o contato com Anólito ou Católito não oferece 
riscos à pele ou mucosas. Continuam sendo água - mas com 
cargas elétricas potencial e estrategicamente modificadas!  

 A validação desse sistema de uso da água ativada tem 
aprovação sanitária por estudos do U.S. Food and Drud Ad-
ministration, Institute of Food Technologists, US Marine 
Corps program, Nagasaki University School of Medicine, 
entre outras.

Testes da Eurofins Scientific AG na Alemanha em 2007 
comprovaram significantes efeitos antimicrobianos do 
Anólito em 14 cepas, principalmente Pseudomonas spec., 
Bacillus subtillis e Erwinia amylovora 

Relatório da escola de medicina da Universidade de Na-
gasaki atestou efeito bactericida em 7 ensaios com resulta-
dos comparativos melhores do que os com clorohexidina e 
conclui ser poderoso desinfetante.     

Em 2001, paper do IFT de Chicago descreve alta ca-
pacidade de redução de contaminação em vegetais crus 
cortados, e entre outras características como eficiente 
tecnologia de limpeza ecológica para diferentes áreas da 
atividade humana. Tem aplicações na limpeza e desconta-
minação de frutas.  

Estudo do Departamento de Microbiologia da Univer-
sidade de Pretoria confirma a ação eficaz da Água Ácida 
Eletrolizada na eliminação de biofilmes. Em Joanesburgo 
desde 2000 é usada em abatedouros suínos. 

No Vietnam é empregado em forma de solução e como 
gelo, com sucesso em processamento de mariscos. É usado 
na purificação de água potável e de piscinas.

Na pecuária suína na Irlanda desde 2002 é empregado no 
tratamento de forragens, adição à água potável e desinfecção 
das instalações, eliminando microrganismos patogênicos e 
excluindo o dilema do surgimento de variedades resistentes.  

Certificado do FDA de agosto de 2008 declara que desde 
1999 o Center for Food Safety and Applied Nutration cate-

figura 1 - mecaniSmo de deSinfecção e 
caracteríSticaS de água ácida eletroliSada
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Cisto Giardia muris
Cisto Giardia lamblia
Klebsiella terrigena
Legionella pneumophila
Listeria monocytogenes
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
Staphylococcus aureus
Vibrio cholerae
Usos em: 
Limpeza e esterilização de tubulação, tanques e equipa-

mentos de produção;
Lavagem e esterilização dos materiais de embalagem; 
Lavagem e desinfecção de linhas de envase, garrafas, reci-

pientes, tanques e reatores;
Limpeza e descontaminação de caminhões tanque;
CIP limpeza Clean In Place para eliminação de biofilmes;
Limpeza e descontaminação de frutas, verduras e legumes 

antes de serem processados; 
Desincrustação e remoção de biofilmes em torres de res-

friamento;
Limpeza e descontaminação de serpentinas e filtros. 
- Na agropecuária:
Desinfecção de matadouros;
Desinfecção de sementes;
Descontaminação de instalações de animais; 
Condicionamento da água de irrigação.
- Mesmo conceito de superior higienização se aplica na 

área hospitalar, cosmética e farmacêutica:   
Desinfecção de aparelhos sanitários;
Limpeza de membrana de diálise;
Desinfecção de endoscópios em substituição ao glutaral-

deído;
Limpeza e assepsia das mãos de cirurgiões e equipe;
Descontaminação de instrumental cirúrgico antes do ex-

purgo e na lavagem;
Desinfecções de salas, corredores, leitos, quartos e am-

bientes com pacientes; 
Descontaminação de roupas em lavanderias hospitalares;  
Desinfecção de sistemas de ar condicionado contra Le-

gionella;
Descontaminação de salas limpas em geral.
Como última característica singular, a água eletroquimi-

camente ativada – ECAw é também ‘ecológica’, pois após 
uma semana em estado tal qual, paradoxalmente retorna 
simplesmente à água na sua apresentação original, neutra em 
pH e carga elétrica, ligeiramente salina (exatamente o NaCl 
incorporado inicialmente), mas potável ao ser humano!   

Pense nisso!

           
José Carlos Giordano
JCG Assessoria em Higiene e Qualidade
umbrellagmp@terra.com.br

goriza o uso da Electrolyzed Oxidizing Water como GRAS 
– Generally Regarded As Safe, podendo ser usado como 
desinfetante.   

As perspectivas são consistentes: a aplicação prática é 
feita na temperatura usual de trabalho, a tecnologia é ino-
fensiva ao meio ambiente, tem rápida ação contra biofilmes 
incrustados, constitui processo seguro para o ser humano e 
ambiente por ser uma solução orgânica  ‘verde’  e apresenta 
custo de operação menor do que outras técnicas de desin-
fecção em alimentos e em saúde. 

Dissertação de mestrado na Faculdade de Medicina da 
USP em 2004 demonstrou que a água ácida eletrolizada er-
radicou bactérias, micobactérias e fungos em estudo com 
endoscópios clínicos.

Informe Técnico dos arquivos de Gastroenterologia (vo-
lume 42) da Escola Paulista de Medicina em 2005 concluiu 
efetividade de desinfecção da água ácida eletrolisada contra 
microrganismos em gastroscópios, e ressalta otimização do 
tempo de processamento.     

aplicações da esterilizaçãO a friO cOm a água 
eletrOquimicamente ativa - ecaw    

- Na indústria alimentícia: a ação biocida é 10 a 15 vezes 
maior que o cloro, sem os riscos deste.

Os estudos comprovadamente disponíveis de aplicação do 
Anólito – fase acidificada, apresentam redução substancial 
ou erradicação de vários microrganismos como: 

Bacillus cereus
Bacillus stearothermophilus
Bacillus anthracis
Esporo Bacillus subtilis
Esporo Clostridium perfringens
Escherichia coli
Erwinia amylovora
Francisella tularensis

Água alcalina
redutora

Água ácida
oxidante

Anodo

Membrana
semi permeável

Catodo

Água potável ligeiramente salina
figura 2


