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INTRODUÇÃO
O uso de radiação UV germicida vem sendo utilizado há mais de 100 anos para combater a propagação e a transmissão de
agentes infecciosos, como vírus, bactérias e fungos. Para se ter uma ideia, em 1877 foram publicados estudos para a desinfecção
de superfícies, em 1910 para purificação da água, e mais recentemente a desinfecção do ar, desde 1935.

A radiação ultravioleta está presente na luz do sol, entretanto a maior
parte dela é filtrada pela atmosfera. A radiação UV também pode
ser gerada através de dispositivos, e no mercado existem diversas
opções disponíveis. Os efeitos químicos e biológicos da radiação
UV podem ser benéficos, mas também prejudiciais à saúde, se não
utilizada com precaução. Por isso devem ser aplicados somente por
profissionais capacitados.

A eficácia da radiação UV-C foi cientificamente comprovada por
institutos especializados em diversos países, e atualmente é utilizada
na desinfecção do ar, de superfícies e água.

Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/
tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20
on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=2789813_6_
ReedFigure1a.jpg
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O QUE É RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA?

É uma radiação eletromagnética com comprimento de onda que não é visível ao olho humano. É muito prejudicial aos
seres vivos. Os raios de radiação UV são compostos de fótons de energia. A energia de um único fóton UV varia com o
comprimento de onda eletromagnética, e aumenta de comprimentos de onda longos para comprimentos de onda mais
curtos. O comprimento de onda é medido em nanômetro, nm. Em termos de propriedades físicas, a radiação ultravioleta é
dividida nas faixas de UV-A (400 - 315 nm), UV-B (315 - 280 nm), UV-C (280 - 200 nm) e UV-V (200 - 100 nm).
O termo ultravioleta é originário do latim, que se traduz como além da violeta. A partir dela a radiação passa a uma
frequência maior que a luz visível.
Fonte: Ultraviolet Air Disinfection, CIE, 2003, disponível em: < http://files.cie.co.at/cie155-2003%20(free%20copy%20March%202020).pdf >.

TIPOS DE RADIAÇÃO UV

UV-A LUZ NEGRA
Para a observação da
fluorescência (uso decorativo,
diagnóstico e terapêutico)

UV-B
Para a produção de vitamina
D (auxilia o corpo a absorver
cálcio e fósforo dos alimentos
e no desenvolvimento ósseo)

Bronzeamento artificial
Onda longa 400-315nm

Onda média 315-280nm

UV-C

UV-V

Efeito germicida, para assepsia
Acelera a polimerização de
certos compostos
Ultravioleta Germicida: 253,7
nm

A faixa UV-V é utilizada
principalmente na indústria, por
exemplo, na produção de chips

Onda curta ou Germicida
280-200nm

Vácuo
200-100 nm
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DISPOSITIVOS GERMICIDAS
UV-C E SUAS APLICAÇÕES
Esse e-book irá abordar a radiação UV-C, de ondas curtas, com mais energia, com comprimento de onda de 280 a 200
nanômetros. As bactérias e vírus patogênicos perdem sua capacidade de reprodução quando submetidos a radiação com
comprimentos de onda entre 315 e 205 nm. O impacto mais forte é observado no comprimento de onda de 265 nm. Os
dispositivos com ação germicida são denominados dispositivos UV-C, em inglês, GUV, Germicidal UV lamps. Devem ser
irradiadas sem a presença de seres vivos.

COMO FUNCIONA A AÇÃO GERMICIDA DOS DISPOSITIVOS UV-C?
Os dispositivos germicidas se valem da radiação ultravioleta C para a desinfecção, e são capazes de inativar vírus, matar
bactérias e outros micro-organismos que causam doenças. Os ácidos nucleicos DNA e RNA absorvem a radiação UV-C.
A maior taxa de absorção se dá a 253,7 nm.

Os fótons de alta energia dos raios UV-C danificam
a estrutura molecular do DNA e das proteínas de
RNA impedindo sua replicação. Vírus, bactérias,
fungos e bolor possuem diferentes sensibilidades
a radiação UV-C, portanto, necessitam de radiação
em doses corretas para que a desinfecção seja
efetiva.
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A RADIAÇÃO UV-C E O VÍRUS SARS-COV-2, CONHECIDO COMO COVID-19
O princípio de uso de dispositivos UV para controlar as infecções é conhecido há muito tempo. Uma peculiaridade da atual
condição do Coronavírus é a necessidade de desinfecção permanente das instalações, incluindo aqueles ambientes onde as
pessoas estão presentes por um longo tempo.
O vírus do Covid-19 é inativado com eficácia quando diretamente submetido a uma dose correta de irradiação UV-C. A radiação
penetra em seu código genético, danificando-o, o que o impede de infectar uma nova célula hospedeira. A radiação deve ser
aplicada em combinação com outros métodos de desinfecção.
A estrutura típica do RNA do SARS-CoV-2 é mais facilmente inativada através da técnica de desinfecção por ar.

Saiba mais sobre o uso da radiação UV no combate à
Covid-19 em nota técnica publicada pela ANVISA. A nota
conclui que “só foram encontradas evidências de eficácia do
uso de tecnologias baseadas em UV para desinfecção em
condições conformacionais muito específicas e controladas
quanto à área irradiada, ângulo de exposição, intensidade
e dose de radiação, sobre superfícies lisas e limpas. E
ainda, que equipamentos de UV com alegação de ação
desinfetante em ambientes públicos e em superfícies em
geral precisam comprovar a eficácia do procedimento na
forma preconizada junto à Anvisa, no âmbito da área técnica
responsável pelo registro de saneantes”.
Fonte: NT sobre uso da radiação UV no combate à Covid-19, Ascom/Anvisa,
05 de agosto de 2020, disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/
asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/radiacao-uv-nao-e-eficaz-nocombate-a-covid-19/219201>.

A íntegra da nota técnica da ANVISA sobre o uso de luz
ultravioleta (UV) para desinfecção de ambientes públicos e
hospitalares pode ser lida aqui:
Fonte: Uso de luz ultravioleta (UV) para desinfecção de ambientes públicos
e hospitalares, Anvisa, 05 de agosto de 2020, disponível em: <http://portal.
anvisa.gov.br/documents/219201/5923491/SEI_ANVISA+-+1110826++Nota+T%C3%A9cnica+UV+-+GHCOS-GGTPS.pdf/621fe9ea-673e-48ae8a18-cf8ebfd81942>.

Saiba mais sobre o posicionamento da CIE, International
Commission on Illumination, sobre o uso da radiação
ultravioleta UV para lidar com o risco de transmissão do
Covid-19:
Fonte: Posicionamento da CIE sobre o uso de radiação Ultravioleta (UV)
para lidar com o Risco de transmissão do COVID-19, CIE, 12 de maio
de 2020, disponível em: < http://cie.co.at/files/CIE%20Position%20
Statement%20-%20UV%20radiation%20(2020)_BR_0.pdf >.
Fonte: Does UV light kill the new coronavirus?, LiveScience, 12 de julho
de 2020, disponível em: < https://www.livescience.com/uv-light-killcoronavirus.html >.
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APLICAÇÕES DOS DISPOSITIVOS UV-C
DESINFECÇÃO DO AR
O UV-C vem sendo utilizado em sistemas de
ventilação para controlar a formação de biofilmes
(micro-organismos emaranhados que se aderem
às superfícies) e esterilizar o ar. A desinfecção do
ar pode ser realizada através de vários métodos:
irradiando apenas o ar em direção ao teto, na parte
superior do ambiente (método conhecido como
upper-room), irradiando o ambiente por completo
(quando o ambiente não está ocupado ou quando
se usa roupa protetora / EPI), e irradiando o ar ao
passar por sistemas fechados de circulação de
ar e aquecimento, ventilação e ar condicionado.
Este último é considerado o método mais eficaz
e seguro de combate a agentes biológicos
transportados pelo ar, como a tuberculose.

A desinfecção do ar e de superfícies também pode
ser realizada através de unidades autônomas,
como por exemplo com a utilização de robôs com
dispositivos que emitem radiação UV-C, para evitar
que seres vivos sejam expostos a radiação.
Aplicações (sempre sem a presença
de pessoas animais e/ou plantas)
Hospitais, em salas de cirurgias e outros
ambientes não ocupados
Consultórios médicos
Escritórios com ou sem ar condicionado
Armazéns
Dentro de armários
No processamento de alimentos
Câmaras frigoríficas
Em ambientes públicos

VANTAGENS
- Desinfecta grandes volumes de ar
- Efetividade comprovada se aplicada corretamente

DESVANTAGENS
- Não pode ser aplicada na presença
de pessoas, animais ou plantas

Fonte: G. Reed, Nicholas, National Center for Biotechnology Information (NCBI), que faz parte da National Library of Medicine (NLM) dos Estados Unidos, uma filial dos
National Institutes of Health (NIH), Jan/Fev de 2010, disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2789813/>
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DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES
Para embalagens de produtos farmacêuticos e alimentícios,
nas áreas assépticas dos hospitais e para a limpeza de
superfícies de equipamentos e instrumentos, onde os objetos
são expostos diretamente à radiação UV-C. Vale ressaltar
que a desinfecção por superfícies é limitada por sombras e
camadas protetoras absorventes.
Aplicações (sempre sem a presença de pessoas
animais e/ou plantas)
Hospitais e outras áreas assépticas
Sistema de saúde
Indústria alimentícia e farmacêutica
Na desinfecção de embalagens, recipientes, desde que
os materiais sejam resistentes ao UV-C

VANTAGENS

DESVANTAGENS

- Reutilização auxiliar para a desinfecção de pequenos objetos ou
superfícies delimitadas

- Não pode ser aplicada na presença de pessoas, animais ou plantas
- Efetividade de desinfecção limitada no caso de sombras ou camadas
protetoras absorventes

PURIFICAÇÃO DA ÁGUA
A radiação UV-C a 254 nm proporciona o efeito necessário para a purificação da água,
sem o uso de produtos químicos tóxicos. Atualmente é a mais avançada e aceita
aplicação germicida. Sua aplicação é efetuada através de equipamentos fechados
projetados para este fim, e que garantem a não exposição de pessoas à radiação UV-C.
Aplicações:
Tubulação de água com câmaras fechadas
Em equipamentos apropriados / fechados para a purificação de água de piscinas
Imagem meramente ilustrativa

Equipamentos especiais projetados para o tratamento de água
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RISCOS DA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO UV-C

PESSOAS
Olhos

Pele

Efeito: Foto-ceratite

Efeito: Eritema

Sintomas: Queimadura, irritação e inflamação da conjuntiva,
lacrimejamento, visão embaçada, sensibilidade à luz

Sintomas: Queimadura, irritação, queimaduras agudas, dor

ANIMAIS

PLANTAS

OBJETOS

A exposição ao UV-C pode causar o

Expostas à radiação UV-C podem

Degradação de tintas e plásticos

envelhecimento celular ou câncer em

murchar e morrer.

(ficam amarelos), desbotamento

animais domésticos.

de cores destruição de filtros de
ar, envelhecimento acelerado de
vários materiais.

Fonte: Tópicos relativos a fontes de radiação germicida: UV-C, IES, disponível em: <https://abilux.
com.br/docs/uv-c_fontes-radiacao-germicidas.pdf>
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CÁLCULO DA DOSAGEM DE UV
Existem critérios e normas especificas para o cálculo correto da dosagem necessária de radiação UV-C para que o efeito
germicida seja garantido.
Por ser um assunto com relativa complexidade técnica e envolver pontos que tenham que ser garantidos para a
segurança de pessoas animais e plantas, o projeto, fabricação e utilização de equipamentos com radiação UV-C devem
ser realizados apenas por profissionais especializados.

SOLUÇÕES LEDVANCE
LEDVANCE TIBERA UVC
DESINFECÇÃO EFICIENTE DO AMBIENTE
A LEDVANCE TIBERA UVC possui uma composição especial em seu revestimento de proteção interno que proporciona um fluxo
bactericida de 35% a 40% da potência do dispositivo. Possui vida útil de até 10.800 horas. O dispositivo UV-C foi projetado para
uso como fonte de radiação ultravioleta com um comprimento de onda de 253,7 nm em irradiadores bactericidas. O dispositivo
não gera ozônio (O3).
LEDVANCE
TIBERA UV-C

Características técnicas:
- Tubo T8 disponíveis nas potências de 15W, 25W, 30W, 36W, 55W e 75W
- Longa vida útil, até 10.800 horas
- Emite uma alta intensidade de radiação do tipo UV-C (30% UV-C)
- Pico de emissão de UV-C único de 253,7nm
- Contém baixo nível de mercúrio
- Não há emissão de ozônio, graças a uma proteção especial no tubo
- Produzida em quartzo

Venda sob encomenda

- Base: G13
- Opera com reatores convencionais ou eletrônicos

APLICAÇÕES
Para a esterilização do ar em instituições médicas, laboratórios bacteriológicos, estações de transfusão de sangue, escritórios,
teatros, cinemas, escolas, instituições infantis, oficinas de empresas industriais, em locais de criação de animais e tubos de
ventilação.
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Para proteção contra contaminação microbiana de alimentos, embalagens nas indústrias farmacêutica e alimentícia, bem
como para desinfecção de áreas assépticas de equipamentos.

Para desinfecção da água em equipamentos
de purificação na tubulação de piscinas,
sistemas de tratamento de água, desinfecção
de água potável e mineral ou fontes de água.

RECOMENDAÇÃO PARA DESCARTE DE DISPOSITIVOS COM MERCÚRIO
Uma lâmpada fluorescente contém uma quantidade muito pequena de mercúrio. Seu descarte deverá ser realizado de
maneira apropriada, e não no lixo doméstico. Siga corretamente todas as instruções das embalagens do produto.
Para saber mais sobre os postos de coletas de lâmpadas fluorescentes acesse: https://reciclus.org.br/

DISPOSITIVO LINEAR PARA 1XUV-C SENSOR
Projetado exclusivamente para aplicações germicidas, não sendo indicado para a iluminação geral. Possui um sensor de
segurança que aciona o dispositivo após 3 segundos, e sensor de presença invertido, que desliga automaticamente o
equipamento na presença de pessoas.

Características técnicas:
- Equipado com reator eletrônico de longa vida útil, de 30.000h
- Resistente a radiação UV: possui um revestimento anti UV em todas as peças
do dispositivo: corpo, parafusos e peças plásticas
- 3 anos de garantia

Venda sob encomenda
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HIGIENIZADOR DE AR PORTÁTIL ULTRAVIOLETA
Possui um sensor de segurança que aciona o dispositivo após 27 segundos, e desliga automaticamente o equipamento
quando detecta qualquer movimento / presença de pessoas.
Emite um alarme sonoro que funciona por 12 segundos, para alertar que o equipamento entrará em funcionamento.

Características técnicas:
- Possui timer para a programar seu desligamento automático após 30 ou 60
minutos.
- Não há emissão de ozônio, graças a uma proteção especial no tubo de vidro
- Emite radiação UV 253,7 nm: 0,53W/m2
- 5.000h de vida útil
- 2 anos de garantia
Venda sob encomenda

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tenha muito cuidado na especificação de produtos de radiação UV-C para fins germicidas. Há muitas ofertas no mercado, e nem
todas possuem garantia de eficácia comprovadas. Recomendamos o uso de equipamentos de proteção apropriados durante a
operação dos dispositivos UV-C, e nunca expor a radiação diretamente sobre os olhos e pele, nem em animais ou plantas.
No uso de radiação UV-C em superfícies, tenha em mente que ela precisará incidir diretamente sobre superfícies e objetos. As
áreas de sombras poderão receber irradiação insuficiente ou nenhuma, e comprometer a ação germicida. Para a aplicação desses
produtos recomendamos a contratação de empresas especializadas, que eliminem as áreas de sombras e calculem o tempo ideal
de exposição de radiação de acordo com a necessidade de cada ambiente e micro-organismos existentes.
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SOBRE LEDVANCE
Com escritórios em mais de 50 países e atividades
comerciais em mais de 140 países, a LEDVANCE é
um dos principais fornecedores de iluminação geral
do mundo para profissionais e consumidores finais.
Surgiu do negócio de iluminação geral da OSRAM
GmbH, e oferece uma ampla variedade de luminárias
LED para diversas áreas de aplicação, produtos de
iluminação inteligentes para residências e edifícios,
um dos maiores portfólios de lâmpadas LED do
setor, além de lâmpadas tradicionais.

LEDVANCE Brasil
Alameda Araguaia, 2104
12° andar, Conj. 1201/1204
Barueri - SP
CEP: 06455-000
SAC: 0800 55 7084
sac@ledvance.com
ledvance.com.br
@ledvancebr
facebook.com/ledvancebrasil
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