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o uso de radiação 
ultravioleta e 
a ionização do 
oxigênio local

os dois recursos 
são ferramentas 
eficazes na 
estratégia de 
redução de 
pontos críticos 
em processos 
alimentícios, 
dentro da ótica 
HaCCp

Diz uma frase poética: “O essen-
cial é invisível aos olhos”. Quem 
atua com ambientes sensíveis sabe 
o que representa o rastreamento de 
contaminações, a pesquisa de cepas 
resistentes, a estratégia de rotação de 
princípios ativos e a responsabilida-
de de uma planta isenta de riscos de 
microrganismos nocivos.

Dois recursos são muito empre-
gados  para prevenir a proliferação 
de patógenos em áreas de processa-

mento alimentício: o uso de radiação 
ultravioleta e o oxigênio ozonizado, 
ozônio.

A esteri l ização por energia 
ultravioleta é um dos sistemas mais 
seguros e eficientes que existem 
hoje para eliminar microrganismos 
prejudiciais à saúde presentes na 
água ou no ar.

É tão eficiente que há mais de 
40 anos é utilizado nos EUA e na 
Europa, num princípio letal para as 
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Figura 1

Figura 2. mecanismo de ação do oxigênio ionizado

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alta frequência  
(Comprimento de onda curto)

Baixa frequência (Comprimento 
de onda longo)

1 - Raios cósmicos
2 - Raios gama
3 - Raios-x
4 - Ultravioleta

5 - Luz visível
6 - Infravermelho
7 - Microondas
8 - Ondas de rádio

9 - Energia de corrente 
alternada

bactérias: o uso de energia ultravio-
leta de baixo comprimento de onda, 
chamado UVC.

Os raios UVC, que têm alto  poder 
germicida, causam  uma reação fotoe-
létrica, o que provoca a desnaturação 
da proteína da membrana citoplasmá-
tica das células dos microrganismos.

Os equipamentos esterilizadores 
dispõe de uma câmara, em que os 

microrganismos são eliminados de 
forma instantânea, na passagem da 
água ou  ar.

O histórico do sistema remonta 
a 1836 onde as prioridades germi-
cidas do UV foram descobertas 
na Inglaterra. Em  1901 o primei-
ro sistema UV foi instalado em 
Marseille(França). Após duas gera-
ções de aperfeiçoamentos, em 1955 

Controle sobre o cheiro  
(transformação da molécula)

Efeito germicida
Destruição de fungos e bactérias

o
o o

o o2 + co2 + H2O

o2 + co2 + H2O

HCo o
o

o o
o

Ataque e oxidação de 
glicoproteínas e fosfolipídios

Membrana celular

Micelio

Substrato

a desinfecção por UV começa a ser 
aplicada na Europa em larga escala 
e em seguida, nos EUA. Com os 
requisitos HACCP, é ferramenta 
indispensável em áreas sensíveis. 
Hoje, as maiores aplicações são em: 
indústrias farmacêuticas, cosméti-
cos, bebidas, alimentos, hospitais, 
hotéis, clínicas, água engarrafada, 
cervejarias, etc.

Existem quatro principais fai-
xas de comprimento de onda:

- UV-A de 320 a 400 mm, em 
câmaras de bronzeamento.

- UV-B de 280 a 320 mm, que 
causam queimaduras solares.

- UV-C de 220 a 280 mm, para 
produção de ozônio.

As entidades mais envolvidas 
com a normatização referente ao 
uso de UV 

estão nos respectivos países:
Alemanha:
The German Association of 

Manufactures of Equipament  for 
Water Treatment  ( FIGAWA )

The Deutsches Verein von 
Gas and Wasserfachumännem 
(DVGW)

Estados Unidos:
The Nat ional Sanitat ion 

Foundation (NSF);
American National Standards 

Institute (ANSI);
U.S. Environmental Protection 

Agency (EPA);
Americam Water Works 

Association (AWWA);
The National Inst itute for 

Ocupational Safety and Health 
(NIOSH)

No Brasil ainda não foi criada 
uma norma específica, pois a nor-
matização é direcionada para as 
aplicações, caso a caso.

A figura 1 descreve o conceito.

Benefícios
São muitos os benefícios do 

sistema UVC. É extremamente efi-
ciente, pois os aparelhos são proje-
tados e construídos de acordo com 
as normas de entidades de inques-
tionável  reputação internacional. 
Outro benefício importante: não 
altera características físicas – quí-
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Figura 3. Contagem total de bactérias em ambiente com e sem ionizador de oxigênio

micas da água ou do ar. Seu con-
sumo é mínimo, cerca de 20 watts, 
dependendo do equipamento.

Os esteri l izadores para ar 
ambiente são também úteis, pois 
atuam nos aspectos de eliminação 
de odores, além da esterilização.

São aparelhos de última gera-
ção tecnológica e essenciais para 
a biosegurança. Sua estrutura em 
aço inoxidável possue manutenção 
simplif icada.Util izados nos dutos 
de ar condicionado proporcionam a 
desinfecção do ar eficiente de forma 
a reduzir os problemas de contami-
nação do ar e os mais importantes 
microrganismos nocivos à saúde. 

Atuam na esterilização e não só 
na desinfecção:

- Esterilização: total eliminação 
de patógenos abaixo de um nível de 
mediçãoespecificado; Redução de 
contaminantes igual ou superior a 8 
logs, 10-8  ou  99,999999 %.

- Desinfecção: redução na con-
centração de patógenos para níveis 
não infecciosos. A desinfecção atin-
ge vários níveis de redução.

1 log ... 10-1 ..... 90%
2 log ... 10-2 ..... 99%
3 log ... 10-3 ..... 99,9%
4 log ... 10-4 ..... 99,99%
5 log ... 10-5 ..... 99,999%

Segunda boa ferramenta na 
sucessão de barreiras aos 
microrganismos contaminantes 

Outro sistema também seguro e 
eficiente na eliminação de microor-
ganismos prejudiciais é a ionização 
do oxigênio local. Os ionizadores 
ativam uma proporção mínima de 

moléculas de oxigênio do ambiente, 
produzindo reações pontuais de óxi-
do-redução permitindo manter a área 
livre de microorganismos, além de 
também atuar na eliminação de odo-
res orgânicos, conforme figura 2.

O emprego de ozônio é outra 
“carta na manga” no processo de 
adequação dos riscos no plano 
HACCP, formando uma ‘dobradi-
nha’ de recursos junto ao UVC.

A tecnologia de ionização tem 
notável aplicação onde o desafio 
de diminuir incidência de bolores e 
leveduras é presente.

Vários testemunhos com fonte 
resguardada a pedido, nas áreas de 
processamento cárneo:

“Percebe-se claramente a efi-
ciência do uso do equipamento 
gerador de ozônio nos ambientes 
de processamento, onde obtivemos 
uma redução clara na contagem de 
bolores (170 ufc para 83 ufc e 240 
para 158 ufc, em números absolu-
tos)”.

“A desodorização dos ambientes 
teve efeito positivo e claramen-
te sentido pelos funcionários dos 
setores onde o equipamento foi 
instalado”.

- As bactérias mesofílicas por 
sua vez, tiveram suas contagens 
sensivelmente reduzidas após a ins-
talação do equipamento ionizador 
de oxigênio.

- O equipamento causou uma 
redução significativa das contagens 
totais de microorganismos na área 
avaliada ( 74,6%).

- As contagens obtidas nos pon-
tos amostrados após a instalação do  

equipamento seguem as recomen-
dações padrões de carga microbio-
lógica ambiental ( EATON et al., 
1995 ): contagens não superiores a 
15 UFC/ placa durante 15 minutos 
de exposição (Figura 3).

- Nota-se que após a instalação 
do equipamento na sala de prepa-
ro de carnes houve uma redução 
significativa de microorganismos 
do ambiente, alcançando em média 
86%.

- As contagens obtidas após a 
instalação do aparelho UV ficaram 
muito abaixo do que recomenda a 
OMS – Organização Mundial da 
Saúde.

Os dois recursos são ferramen-
tas eficazes na estratégia de redu-
ção de pontos críticos em proces-
sos alimentícios, dentro da ótica 
HACCP. Pense nisso!

José Carlos giordano
diretor e Consultor em Food safety
JCg assessoria em Higiene e 
Qualidade
umbrellagmp@terra.com.br 


