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REVIEW  
TÚNEIS DE DESCONTAMINAÇÃO & A REALIDADE & COVID-19 

 

 
1- Introdução 

 
Há várias semanas recebo telefonemas, e-mails solicitando minha opinião 

sobre o assunto, me posiciono de modo cristalino que não existem informações 
ou pesquisas realizadas das reações desses biocidas oxidantes, que são 
aspergidos sobre as pessoas que passam pelo túnel de contaminação, que, sem 
nenhuma dúvida alcançam seu sistema respiratório, seus olhos, etc..., 
principalmente qual a ação sobre as mucosas. Nesse momento, me posiciono 
contra essa forma açodada, precipitada de se jogar uma substância química 
sobre o indivíduo como forma de conter o coronavírus e logicamente, aproveitam a 
onda para vender um equipamento, repito, que nesse momento não estão 
pensando na saúde pública e sim no faturamento. Não fizeram qualquer avaliação 
da ação da substância química aplicada sobre as mucosas, sobre os olhos e sequer 
no sistema respiratório. 

Mas, na minha opinião esses sistemas vieram para ficar, pois os “vírus” não 
irão embora, o COVID-19 e suas estirpes estarão sempre nos preocupando e para 
as grandes reuniões de pessoas (carnaval, jogos de futebol, show musical, etc...) 
será a forma mais ágil, fácil e eficiente de se fazer uma descontaminação prévia 
dos presentes, desde que previamente avaliados de forma científica.  

O CFQ – Conselho Federal de Química se posicionou formalmente, 
totalmente contrário a essa forma indiscriminada de utilização de túnel de 
descontaminação (CFQ/CRQIV/ABLIPA, 2020). 

Até o laboratório citado, em argumentação de um sistema para a defesa do 
processo de desinfecção pela joint venture, segundo o CFQ, confirmou ter sido 
contratado, mas, explicou que seus ensaios se limitaram a verificar a eficiência 
do saneante empregado pelo sistema na eliminação das bactérias causadoras 
de pneumonia, infecção intestinal e infecção generalizada. Além de o estudo 
não ter incluído nenhum tipo de vírus e para que as bactérias pudessem ser 
eliminadas foi necessário que um tubo contaminado fosse exposto ao agente 
saneante, diluído em 5%, por dez minutos, que é um tempo bem superior ao que 
uma pessoa fica exposta na cabine ou túnel de nebulização (CFQ/CRQIV/ABLIPA, 
2020). 

Nenhum ensaio foi realizado dentro dos ditames dos denominados “testes 
de uso simulado”, que simulam a situação real de utilização do biocida. 

A ANVISA através da NT 38/2020 (ANVISA, 2020) também se posiciona 
contra a utilização dessas estruturas de desinfecção em pessoas no seu dia a dia. 

Esse tipo de desinfecção química é indicado somente no caso da roupa e 
os equipamentos de proteção individual (EPIs) possam efetivamente evitar o 
contato do produto químico com a pele e as mucosas do profissional e exista 
compatibilidade da substância química com os materiais usados na paramentação, 
as estruturas para desinfecção podem ser utilizadas. Essa prática, porém, não 
deverá substituir a recomendação de que, após o uso dos EPIs, estes devem ser 



JORGE MACEDO, D.Sc.                            www.jorgemacedo.pro.br 
Bacharel em Química Tecnológica  

 

 2 

retirados cuidadosamente, mediante protocolo definido e amplamente divulgado 
para os profissionais de saúde, para posteriormente ser feita a adequada 
higienização pessoal (banho) e troca de roupas (ANVISA, 2020a). 

Dentre os possíveis efeitos adversos da exposição estão: reações alérgicas, 
irritação na pele, no nariz, na garganta e no trato respiratório, bronquite, entre outros 
(ANVISA, 2020a). 

Não existem recomendações por parte de órgãos como a WHO - World 
Health Organization/UNICEF - United Nations Children’s Fund, ECDC - European 
Centre for Disease Prevention and Control, MSF - Médecins Sans Frontières, FDA 
- U.S. Food and Drug Administration sobre a desinfecção de pessoas no 
combate à Covid-19, na forma de túneis e/ou câmaras e/ou portais. Não existe 
recomendação da ANVISA ou qualquer avaliação da segurança e eficácia desses 
produtos nesse tipo de aplicação de biocidas, portanto, não existe, atualmente, 
qualquer produto aprovado pela ANVISA para “desinfecção de pessoas”. 

Em função desse antagonismo de ser contra nesse momento e da forma 
açodada de sua aplicação e venda, inclusive com propagandas com informações 
químicas claramente equivocadas e, talvez no futuro, ser totalmente favorável 
resolvi me posicionar com esse review. 

 
 

2-  Os biocidas 
 

Indica LLOYD’S REGISTER (2017) que a desinfecção química com biocidas 
pode ser realizada para a inativação dos organismos pois tipos de substâncias 
químicas: 

 
➔ Biocidas oxidantes - desinfetantes gerais que atuam destruindo estruturas orgânicas, como membranas 
celulares ou ácidos nucleicos.  
 
➔ Biocidas não oxidantes - esses interferem com as funções reprodutivas, neurais ou metabólicas dos 
organismos. 
 

Os biocidas não-oxidantes são diversos compostos orgânicos com 
características não-oxidantes (KAZUMI, 2007), dentre eles pode-se citar os 
quaternários de amônio. 

Os biocidas oxidantes incluem derivados clorados e suas várias formas 
halogenadas, muitas das quais são desinfetantes bem reconhecidos e amplamente 
estudados. Entre estes estão agentes inorgânicos tais como dióxido de cloro (ClO2) 
e hipocloritos [por exemplo, NaClO e Ca(ClO)2] e os derivados clorado orgânicos 
(dicloroisocianurato de sódio e ácido tricloroisocianúrico). Outros biocidas oxidantes 
incluem peróxido de hidrogênio (H2O2) e ozônio (O3). Os biocidas oxidantes são 
desinfetantes gerais e atuam destruindo estruturas orgânicas, como membranas 
celulares ou ácidos nucléicos (Adaptado KAZUMI, 2007). 

A seguir apresenta-se algumas informações sobre toxicidade para permitir 
o leitor fazer comparações entre as toxicidades de cada um dos princípios ativos 
apresentados. 

O símbolo LD significa "dose letal". O LD50 é a quantidade de um material, 
fornecido de uma vez, que causa a morte de 50% (metade) de um grupo de animais 
de teste. 
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A LD50 é uma forma de medir o potencial de intoxicação a curto prazo 
(toxicidade aguda) de um material. O símbolo LC significa "Concentração Letal". Os 
valores de LC50 geralmente se referem à concentração de uma substância química 
no ar, mas em estudos ambientais também pode significar a concentração de uma 
substância química na água (CCOHS, 2019). 

Quanto maior o valor da DL50 ou do LC50 de uma substância ou produto 
químico caracteriza uma menor toxicidade. Logo, quanto menor é a DL50 ou LC50, 
mais tóxico é a substância ou produto químico. 

O Quadro 1 apresenta os valores e critérios de estimativa de toxicidade aguda 
(ATE) para enquadramento nas categorias de cada substância química. 
 No caso dos túneis de descontaminação foram citados solução diluída de 
hipoclorito de sódio 500 ppm (0,05%), o denominado “ozônio estabilizado” e 
quaternário de amônio. 
 Apenas como informação, o hipoclorito de sódio tem DL50 (LD50) de 290 
mg/Kg (PECK, WORKENEH, KADIKOY, PATEl, ABDELLATIF, 2011), o QUAT 
cloreto de benzalcônio tem um DL50 de 344 mg/Kg (EMC, 2017). 
 No caso do ozônio uma relação é fundamental 1 ppm = 1,96 mg/m3 
(CDC/NIOSH, 2019).  

O risco exato de toxicidade do ozônio é difícil de determinar devido a muitos 
fatores. Um grande estudo em uma comunidade sugeriu que um aumento de 10 
ppb no ozônio estava associado a um risco de 0,52% de mortalidade diária não 
relacionada a lesões naquela comunidade na semana seguinte. Além disso, o 
mesmo aumento do ozônio ambiental pode causar um aumento de 0,64% na 
mortalidade devido a causas cardiovasculares ou respiratórias (SWANSON, 
CHAPMAN, 2020). 

A indicação do NIOSH (Institute for Occupational Safety and Health) e da 
OSHA (Occupational Safety and Health Administration) para o TWA (Time 
Weighted Average) que corresponde ao TLV  (Threshold Limit Value) baseado em 
8 horas de trabalho por dia por 40 horas por semana é de 0,1 ppm (0,2 mg/m3) 
(CDC/NIOSH, 2019).  
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QUADRO 1- Valores e critérios de estimativa de toxicidade aguda (ATE) para enquadramento nas categorias. 

Toxicidade 
aguda 

 

Categoria 
1 

Categoria 
2 

Categoria  
3 

Categoria  
4 

Categoria 
5 

Oral (mg/kg) 

 

ATE≤5 
 

5<ATE≤50 50<ATE≤300 300<ATE≤2000 2000 
<ATE≤ 

Dermal (mg/kg) ATE≤50 
 

50<ATE≤200 200<ATE≤1000 1000<ATE≤2000 5000 
(*b) 

Gases (ppmV) ATE≤100 
 

100<ATE≤500 500<ATE≤2500 2500<ATE≤20000  

Vapores (mg/L) ATE≤0,5 
 

0,5<ATE≤2,0 2,0<ATE≤10 10,0<ATE≤20,0 (*b) 

Poeiras e 
névoas (mg/L) 

ATE≤0,05 
 

0,05<ATE≤0,5 0,5<ATE≤1,0 1,0<ATE≤5,0  

LEGENDA: 

- Concentração de gases são expressas em partes por milhão por volume (ppmV) 
a) A estimativa de toxicidade aguda (ATE) para a classificação de uma substância é derivada utilizando o LD50 
/ LC50. 
b)* Os critérios da categoria 5 destinam-se a permitir a identificação de substâncias relativamente perigosas, 
com baixo risco de toxicidade aguda, que, em certas circunstâncias, podem representar um perigo para as 
populações vulneráveis. Prevê-se que estas substâncias tenham uma gama de LD30 por via oral ou dérmica de 
2000-5000 mg/kg de peso corporal e doses equivalentes para inalação. Os critérios específicos para a categoria 
5 são: 
i) A substância é classificada nesta categoria se já existir evidência confiável que indique que a DL50 ou CL50 
se encontram na faixa dos valores da categoria 5 ou que outros estudos em animais ou efeitos tóxicos em 
humanos indicam uma preocupação para a saúde humana de natureza aguda. 
ii) A substância é classificada nesta categoria, através de extrapolação, estimativa ou medição de dados, a 
atribuição a uma categoria mais perigosa não é garantida, e: 

- Está disponível informação confiável indicando efeitos tóxicos significativos em humanos; ou 
- Qualquer mortalidade é observada quando testada até os valores da categoria 4 pelos valores orais, 

inalatórios ou dérmicos, ou 
- Onde o julgamento especializado confirma sinais clínicos significativos de toxicidade, quando testado 

até os valores da categoria 4, exceto para diarreia, piloereção ou uma aparência mal preparada, ou 
- Onde o julgamento especializado confirma informações confiáveis indicando o potencial para efeitos 

agudos significativos de outros estudos em animais. 
Fonte: GHS, 2017. 

 
3- Os biocidas citados nos túneis de descontaminação. 

 
 

Segundo a NT 36/2020 (ANVISA, 2020) os produtos supostamente 
utilizados no procedimento são os mais diversos, tais como: hipoclorito de sódio, 
dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio, quaternários de amônio, ozônio, entre 
outros. 

Nesse review será citado somente aqueles que foram divulgados nas redes 
sociais e/ou nos canais de televisão. 

Essa forma de aplicação de um produto químico sobre uma superfície 
recebe o nome de “quimigação”. É utilizada na agricultura para aplicar uma 
solução, ou calda, de agroquímicos (fertilizante, inseticida, fungicida, herbicida ou 
nematicida) por meio do sistema de irrigação, em princípio, pode ser feita por meio 
de qualquer método de irrigação: gravitacional, aspersão ou localizado. Uma vez 
que a solução estará misturada à água, a uniformidade de aplicação do agroquímico 
se confunde com a da aplicação da água e, portanto, é necessário que essa 
uniformidade seja elevada para que se obtenha uma boa uniformidade de aplicação 
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do produto. A quimigação é praticamente restrita aos métodos pressurizados 
(aspersão e irrigação localizada) (BRITO, 2020). 

A quimigação requer que os produtos usados estejam em solução ou que 
possam ser disponibilizados em forma líquida ou fluida. Portanto, se os materiais 
usados não forem originalmente fluidos, é necessário preparar a solução desejada 
antes de proceder à injeção. Para tanto, é importante conhecer algumas 
características dos produtos, como solubilidade, conteúdo do elemento ou princípio 
ativo desejado (BRITO, 2020). 

A pesquisa de LAI, CHENG, LIM (2005) avaliou a sobrevivência de SARS-
CoV em papel, vestido descartável de polipropileno revestido com uma película de 
polietileno e vestido não descartável de algodão. Simulou-se um evento de 
gotículas grandes que contenham SARS-CoV caindo no papel, no vestido de 
algodão e na roupa descartável, realizaram as experiências para determinar se o 
SARS-CoV sobreviveria nessas superfícies e qual o tempo de sobrevivência. 

 
QUADRO 2- Duração da sobrevida do vírus da síndrome respiratória aguda grave coronavírus (SARS-CoV) em 

papel, uma bata descartável e um vestido de algodão. 

  Tempo para inativar o SARS-CoV por superfície  

Inoculação: concentração de vírus/mL papel Vestido descartável Vestido de algodão 

106 24 h 2 dias 24 h 

105 3 h 24 h 1 h 

104 <5 min 1 h 5 min 

Fonte: LAI, CHENG, LIM, 2005. 

 
 

 
OBS.: Todas informações apresentadas a seguir são públicas, é importante 
ressaltar nesse momento que a Lei nº 9.610/1998 (BRASIL, 1998) que altera, atualiza 
e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências, que em seu 
Art. 1º preconiza que esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta 
denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos. Em seu art. 7º, no §3º 
ressalta que no domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou 
artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos 
direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial. Logo, informações 
que envolvem características químicas de substâncias, por exemplo, como níveis 
indicados de propriedades fisico-químicas e níveis de toxicidade, não estão sobre a 
égide de direito autorais, pois são conteúdo científico e/ou técnico e são 
conhecimentos de domínio e interesse público. O art. 8º considera que não são 
objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: as ideias, 
procedimentos normativos e os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, 
regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais. Finalmente no Capítulo IV - Das 
Limitações aos Direitos Autorais em seu art. 46° ressalta que não constitui ofensa 
aos direitos autorais no item III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer 
outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, 
crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o 
nome do autor e a origem da obra. 
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3.1- Ozônio 
 
3.1.1- Exemplo de algumas cidades onde estão sendo instalados tuneis 

de descontaminação com ozônio e outras informações 
 
Transcrição ipsis litteris: 
A prefeitura da cidade de Boituva, em São Paulo, instalou um túnel inflável de desinfecção 

no combate ao Covid-19. A estrutura foi instalada na rodoviária do município com a proposta de 
desinfectar pessoas que passam por ele. 

De acordo com a gestão municipal, o túnel inflável usa um sistema de pulverização com 
ozônio aquoso. Em contato com o produto, quando é pulverizado durante a passagem pelo túnel, as 
pessoas ficam protegidas de contaminação e proliferação do vírus no período de uma hora e 
meia. (grifo nosso) 

 
Fonte:https://ultimosegundo.ig.com.br/2020-04-09/cidade-cria-tunel-de-desinfeccao-para-combater-covid-19.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transcrição ipsis litteris: 
O túnel inflável usa um sistema de pulverização com ozônio aquoso que é sanitizante e dispensa 

autorização da Anvisa, segundo a prefeitura. Em contato com o produto, no momento em que é pulverizado 
durante a passagem pelo túnel, as pessoas ficam protegidas de contaminação e proliferação do vírus no 
período de uma hora e meia. (grifo nosso) 
 
Fonte: https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/noticia/2020/04/09/empresarios-doam-tunel-de-desinfeccao-
para-o-combate-ao-coronavirus-em-boituva.ghtml 

 
 
 

https://ultimosegundo.ig.com.br/2020-04-09/cidade-cria-tunel-de-desinfeccao-para-combater-covid-19.html
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Transcrição ipsis litteris: 
A cabine vai ser instalada no Centro dos dois municípios e as pessoas poderão utilizar a 

tecnologia do gás Ozônio, que minimiza o risco de contágio pelo coronavírus e por outros micro-
organismos presentes na pele e nos objetos pessoais. (grifo nosso) 
 
Fonte: https://isaiasrocha.com.br/noticias/santa-rita-e-bacabeira-adquirem-tunel-de-descontaminacao-da-covid/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transcrição ipsis litteris: 
O túnel tem 2,2 metros de comprimento, pode receber até oito pessoas 

simultaneamente. Esse túnel é antecipadamente preparado, passando por uma esterilização de uma 
hora. As pessoas que passam por esse túnel têm suas roupas, pele, objetos, cabelo e mãos 
descontaminados. Nesse túnel de dois metros, existem dois ozonizadores. O sistema do túnel de 
descontaminação também promete descontaminar as vias aéreas respiratórias superiores. 
Vale lembrar que o ozônio é conhecido desde 1950 como um agente antimicrobiológico, 
principalmente o ozônio em gás. O ozônio é testado e mundialmente utilizado e aceito. (grifo nosso) 
 
Fonte: https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2020/04/29/prefeitura-de-santa-rita-adquire-tunel-de-
descontaminacao-do-novo-coronavirus/ 
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Fonte: https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/empresa-cria-tunel-inflavel-de-descontaminacao-eficacia-
contra-a-contaminacao-cruzada-por-bacterias-fungos-e-principalmente-virus-180673 

 

Transcrição ipsis litteris: 
Vale ressaltar que a descontaminação é diferente da desinfecção. Ou seja, a tecnologia implantada no túnel 
aniquila qualquer microorganismo que esteja presente no ambiente. Em casos de infecção, Rafael 
recomenda que a pessoa cumpra com as medidas orientadas pelos órgãos sanitários. Para desinfecção de 
ambientes como pisos e bancadas é necessário utilizar saneantes para limpeza terminal. (grifo nosso) 
- Estamos descontaminando, ou seja, minimizando a população bacteriana, patógena de vírus. Outros países 
como China e Tailândia, utilizam a mesma técnica e há estudos comprovando que o mesmo diminui a 
contaminação cruzada. O Inatech O3 traz a segurança para as empresas que precisam para voltar à 
normalidade. - finalizou Rafael. 

 
 

A empresa Ambipar Response, de Nova Odessa, instalou em 
sua sede um túnel de descontaminação. Segundo a 
empresa, o chamado sistema de sanitização com água 
ozonizada realiza a descontaminação a partir de água 
misturada com ozônio. l. 
De acordo com o superintendente de operações de 
emergência da Ambipar Response, Everaldo Savatin, o 
ozônio (O3) é uma molécula oriunda do oxigênio (O2), ou 
seja, já é um elemento comum ao organismo dos seres 
humanos. Portanto, não há possibilidade de causar 
efeitos adversos à saúde do usuário. Além disso, não 
causa prejuízos ao meio-ambiente, pois, ao ser decomposto 
na atmosfera, a molécula volta a ser o oxigênio presente no 
ar que respiramos, explica. (grifo nosso) 

 
 
Fonte: https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/05/campinas_e_rmc/933648-empresa-instala-tunel-de-
desinfeccao.html 
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3.1.2- Informações científicas sobre o ozônio (O3) e suas consequências 
a saúde dos indivíduos expostos 

 
O ozônio (O3), uma forma alotrópica do oxigênio, não apresenta odor 

peculiar, é muito volátil, pouco solúvel em água, sendo pouco estável. Em função 
da sua baixa estabilidade, a produção deve ocorrer no próprio local de utilização 
(BATALHA, 1979; RUOCCO JÚNIOR, SUZUKI, AIBA, 1981). 
 É um poderoso oxidante com atuação rápida sobre a matéria orgânica 
(BLATCHLEY III, XIE, 1995; DUNKLEBERGER, BEAUDET, 1994; STEIN, 
O’BRIEN, MURPHY, 1992; LONG, HECKLER, JOHNSON, 1988). 
 Como empecilhos ao uso mais intenso, principalmente no Brasil, citam-se: 
i) é um gás venenoso, que não apresenta odor e nem cor perceptível. A 
concentração máxima permissível (CMP) desse gás na atmosfera é de 0,1 mg/m3, 
logo, necessita de mão-de-obra especializada para sua manipulação (BATALHA, 
1979; RUOCCO JÚNIOR, SUZUKI, AIBA, 1981); ii) não existem técnicas analíticas 
específicas ou sensíveis para o controle de seu residual de forma imediata e 
eficiente, após sua aplicação; iii) não apresenta ação sanificante posterior, não 
apresenta residual; iv) os custos operacionais, em que se incluem energia elétrica, 
instalação e operação são altos, em torno de 10 a 15 vezes superior ao do uso do 
cloro (BATALHA, 1979; BLATCHLEY III, XIE, 1995; DUNKLEBERGER, BEAUDET, 
1994; STEIN, O’BRIEN, MURPHY, 1992; LONG, HECKLER, JOHNSON, 1988). 
 A falta de residual no processo de desinfecção com ozônio se comprova 
pela Portaria de Consolidação n.5 / 2017, que traz a consolidação das normas sobre 
as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde  (BRASIL, 2017), no 
seu ANEXO XX - Do controle e da vigilância da qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabilidade (Origem: PRT MS/GM 2914/2011) que dispõe 
sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 
consumo humano e seu padrão de potabilidade. Em seu Art. 35, ressalta que, no 
caso do uso de ozônio ou radiação ultravioleta como desinfetante, deverá ser 
adicionado cloro ou dióxido de cloro, de forma a manter residual mínimo no 
sistema de distribuição (reservatório e rede), de acordo com as disposições do 
Art. 34 desta Portaria. O residual que deve ser mantido descrito no Art. 34, 
corresponde e/ou é obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg.L-1 de cloro 
residual livre ou 2 mg.L-1 de cloro residual combinado ou de 0,2 mg.L-1 de dióxido 
de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede). 
 

O Quadro 3 apresenta o poder oxidante do ozônio comparado com outras substâncias. 
 
QUADRO 3- Valores do potencial/poder oxidante do ozônio comparado com outras substâncias. 

Substância Potencial-padrão de oxidação (v) 

Flúor (F2) -2,87 

Ozônio (O3) -2,07 

Ácido Hipocloroso (HClO) -1,49 

Cloro (Cl2) -1,36 

Fonte: LENZI, FAVERO, LUCHESE, 2014. 

 
 
São demonstrados que efeitos adversos à saúde humana são causados 

quando são encontrados níveis de concentração de ozônio de 75 ppb (parte por 
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bilhão) ou 75 µg de O3/L de ar, mesmo que isto ocorra por um período curto 
(PRETTO, 2005). 

Em baixas concentrações 0,01 – 0,05 ppm (ou mg de O3/ Litro de ar) (parte 
por milhão) o gás pode ser percebido por um odor característico (GUTTLER, 
ENOKIHARA, RELA, 2009). Por ser altamente reativo o O3 ao nível de superfície 
da terra é nocivo a plantas, animais e seres humanos (PRETTO, 2005; CAPE, 
2008). A exposição crônica ao O3 pode causar alterações morfológicas, 
imunológicas, funcionais e bioquímicas ao pulmão e contribuir para a formação de 
tumores (BROMBERG, KOREN, 1995).  

No Brasil a exposição ao gás ozônio segue a determinações do Ministério 
do Trabalho e Emprego através da Norma Regulamentadora 15, aprovada e com 
redação dada pela portaria N˚ 3214/78, que dispõe sobre os limites de tolerância 
do ozônio em atividades ou operações nas quais os trabalhadores ficam expostos. 
O limite do gás para trabalhos de até 48 horas semanais é de 0,08 ppm (partes de 
gás por milhão de partes de ar contaminado) ou 0,16 mg/m3 (miligramas por metro 
cúbico de ar no ambiente) (CAVALCANTE, 2007). 

A inalação do gás ozônio pode ser deletéria ao sistema pulmonar e 
possivelmente outros órgãos. A respiração prolongada de ozônio causa toxicidade 
progressiva, Quadro 4 e 5. 
 
 
QUADRO 4 – Consequências da inalação de ozônio (O3) em função da sua concentração. 

Concentração Eventos 

0,1 ppmv (0,2 mg/m3) Lacrimejamento e irritação no trato respiratório superior 

0,1 ppmv (0,2 mg/m3) Rinite, tosse, cefaléia, náuseas. Pessoas predispostas podem desenvolver 
asma. 

2 a 5 ppmv (4 a 10 mg/m3) - 
10 a 20 min 

Aumento progressivo de dispnéia (falta de ar, dificuldade em respirar) 

5 ppmv (10 mg/m3) Edema agudo de pulmão e ocasionalmente paralisia respiratória. 

10 ppmv (20 mg/m3) Morte dentro de 4 horas 

50 ppmv (100 mg/m3) Morte em minutos 

Fonte: BOCCI, 2002. 

 
QUADRO 5- Nível de concentração e sintomas observados. 

SINTOMAS OBSERVADOS NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO 

Limiar de odor, pessoa normal 0,005-0,02 ppm 

Limite de exposição média máxima de 8 horas 0,1 ppm 

Irritação menor nos olhos, nariz e garganta, dor de 
cabeça, falta de ar 

>0,1ppm 

Tosse, redução do consumo de oxigênio, irritação 
pulmonar, fadiga severa, dor torácica, tosse seca 

0,5-1,0 ppm 

Dor de cabeça, irritação respiratória e possível coma 1,0-10 ppm 

Possibilidade de pneumonia grave em níveis mais 
altos de exposição 

10 ppm 

Imediatamente perigoso para a vida e a saúde 10-15 ppm 

Letal para pequenos animais dentro de duas horas >20 ppm 

Fonte: MYOZONE, 2020. 
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Indica MYOZONE (2020) como recomendações de segurança que não se 
deve confiar no conhecimento pessoal para determinar a dosagem seguro de 
ozônio. Instrumentação e equipamentos de medição confiáveis e calibrados devem 
ser fornecidos para medir os níveis ambientais de ozônio e executar as seguintes 
funções de segurança, como, um sinal de alarme em um nível de gás ozônio 
ambiente de 0,1 ppm. O equipamento pode permanecer operacional, se desejado 
e que se inicie um segundo sinal de alarme em níveis de gás ozônio ambiente de 
0,3 ppm. Este sinal desliga imediatamente o equipamento de geração de ozônio.  

 
Segundo SOBOM (2020) (Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica), 

transcrito ipsis litteris: 
 

“Para ser eficiente, o sistema de água ozonizada deveria ser capaz de gerar ozônio acima de 10 ppm, 
o que inevitavelmente levaria à liberação de ozônio na forma de gás – e não apenas de água ozonizada 
– e portanto haveria a necessidade de remoção deste gás altamente oxidante, por ser tóxico para as 
vias respiratórias, em especial para os pulmões, que possuem baixa reserva antioxidante.  
Vale lembrar também que o ozônio na forma de gás isolado tem efeito higroscópico e resseca os alvéolos 
pulmonares, tornando o seu uso NÃO RECOMENDADO para pacientes com doenças e alergias 
respiratórias, sendo totalmente contraindicada a inalação de ozônio na forma de gás em qualquer 
situação.” 

 
3.1.3- Conclusão  

 
 Com base nas informações anteriores fica muito claro que o uso do ozônio 
nesse tipo de descontaminação de pessoas é um risco para a saúde. 

A frase “a descontaminação é diferente da desinfecção” mostra o 
completo desconhecimento sobre o processo de desinfecção química. Não existe, 
a terminologia “descontaminação”, o correto é desinfecção química ou esterilização 
química, onde, a desinfecção reduz a contaminação a níveis considerados seguros 
e esterilização elimina/inativa completamente todos organismos presentes. 
 Outra afirmação completamente fora de um contexto é “o sistema do túnel 
de descontaminação também promete descontaminar as vias aéreas 
respiratórias superiores”, confirma que os responsáveis não têm nenhum 
conhecimento dos riscos a saúde do processo que estão indicando e deveriam ser 
responsabilizados se algum dos usuários do sistema, depois de passar pelo referido 
túnel de descontaminação, apresentar alguma patologia respiratória e/ou no 
sistema visual (olhos e as estruturas acessórias: pálpebras, supercílios, músculos 
e aparelho lacrimal). 

Citam ainda: “as pessoas ficam protegidas de contaminação e 
proliferação do vírus no período de uma hora e meia” é simplesmente 
irresponsável, fornece uma falsa sensação de segurança a todos aqueles que 
passarem pelo túnel, que poderão se considerar “livres do Coronavírus” (SOBOM, 
2020). Entende-se que, no período de uma hora e meia a pessoa não irá adquirir o 
coronavírus, que ela poderia deixar de lado as medidas de segurança indicadas 
pelos órgãos de saúde.  

As afirmações completamente equivocadas e com completo 
desconhecimento de Química, chega-se a comparar o ozônio com o oxigênio que 
respiramos: “o ozônio (O3) é uma molécula oriunda do oxigênio (O2), ou seja, já é 
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um elemento comum ao organismo dos seres humanos. Portanto, não há 
possibilidade de causar efeitos adversos à saúde do usuário”. 

O interesse em implantar o sistema é tal que se chega a afirmar: “O túnel inflável 
usa um sistema de pulverização com ozônio aquoso que é sanitizante e dispensa 
autorização da Anvisa, segundo a prefeitura”. 
 
 

3.2- Quaternários de amônio 
 

3.2.1- Exemplos de algumas cidades onde estão sendo instalados 
tuneis de descontaminação com quaternário de amônio e outras 
informações 

 
 

 
 
 
Fonte: 
https://www.novaondaonline.com.br/tuneis-de-
descontaminacao-contra-o-covid-19-sao-
instalados-em-aracruz/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fonte: https://g1.globo.com/es/espirito-
santo/noticia/2020/04/14/empresa-de-
aracruz-es-instala-tunel-de-
descontaminacao-para-trabalhadores.ghtml 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Transcrição ipsis litteris: 
 
 
A empresa SA Ambiental doou para o município de Aracruz o “Túnel para a Vida” afim de diminuir a 
contaminação e a proliferação do coronavírus, eliminando microorganismos na pele ou no uniforme 
dos trabalhadores que frequentam os locais que concentram pacientes do grupo de risco. 
A Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (Setrans), instalou 
os equipamentos de higienização no UPA 24h do Vila Rica, UBS de Guaxindiba, na Central de 
Ambulâncias e no Hospital São Camilo. 
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“Adicionamos uma iluminação de Led; adicionamos um tapete de grama sintético de 12 mm para fazer 
a higienização dos sapatos. Na hora que passa no sensor e aciona os acessórios, a grama fica 
encharcada e faz a higienização do solado, o que é importante. Estamos também trabalhando com 
uma quantidade maior de microaspersores”, informa Mazim, explicando que o produto base para a 
higienização é o mesmo, o quaternário de amônia. (grifo nosso) 
O primeiro Túnel Para a Vida instalado pela empresa foi feito no Shopping Oriundi, em Aracruz, no 
último sábado (18). Ele informou que a empresa já está fabricando mais oito túneis e tem pelo menos 
120 orçamentos realizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/cemetron-instala-tunel-de-descontaminacao-para-profissionais-de-saude-
que-atuam-na-linha-de-frente-contra-o-coronavirus/ 

 
 

Transcrição ipsis litteris: 
 

“Esse é mais um reforço para a saúde pública do estado. Esse túnel elimina até 92% do vírus presente 
nas roupas e sapatos dos profissionais de saúde que diariamente atuam nas unidades”, destacou o 
secretário. (grifo nosso) 
Segundo o diretor da Fapero, Leandro Dill, o túnel possui uma tecnologia capaz de pulverizar, em 
segundos, um indivíduo por vez. O jato pulverizador é composto por uma solução composta de 
quaternário de Amônio, um desinfetante de alta eficácia que não agride as vias respiratórias. O 
protótipo é feito com material de lona, em uma estrutura de 2,5 metros de altura e possui ainda um sensor 
que lança a substância no momento que o indivíduo passa pelo túnel. (grifo nosso) 
O túnel de descontaminação fizemos em menos de um mês, foi o nosso primeiro modelo e esperamos 
inovar nos próximos que virão”, ressaltou o pesquisador. (grifo nosso) 
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3.2.2- Informações científicas sobre os quaternários de amônio e suas 
consequências a saúde dos indivíduos expostos 

 
Os compostos quaternários de amônio são agentes tensoativos catiônicos 

que apresentam uma atividade germicida mais relevante do que sua capacidade de 
atuar como detergente (MACEDO, 2016, 2020).  

A estrutura de um átomo de nitrogênio ligado covalentemente a 4 grupos 
alquil ou aril, resulta na formação de uma carga positiva no átomo de nitrogênio. 
Independente do pH o quaternário de amônio - mantêm a carga positiva – o que 
diferencia dos tensoativos anfotéricos, a fórmula geral dos quaternários de amônio, 
que são denominados de "QUAT", se encontra a seguir (MACEDO, 2016, 2020). 
 

 

 
R1 = radicais alquil, alquilaril ou derivados (cadeia longa)  

R2, R3 e R4 = hidrogênio, alquil, aril ou radicais heterocíclicos  

X= ânion inorgânico, usualmente cloreto ou brometo. 

 

 

 
 A modificação desses radicais dá origem a grande número de derivados que 
possuem atividade germicida. Estes derivados se dividem em quatro classes: i) sais 
de alquilbenzildimetilamônio, ii) de heterocíclicos alifáticos ou compostos 
aromáticos; iii) de tetraalquil amônio e iv) alquil betaínas, cujos principais 
representantes são mais utilizados em cosméticos [RIEGER (1993) apud MACEDO, 
2016].  

A ação bactericida dos QUAT’s está associada a vários mecanismos de 
ação, como: i) inibição enzimática; ii) a desnaturação protéica; iii) a lesão da 
membrana citoplasmática, com vazamento dos constituintes celulares.  

Os grupos alquil que constituem a estrutura do quaternário de amônio são 
escolhidos em função da sua atividade sobre microrganismos, por exemplo, 
fungos/leveduras são mais sensíveis ao C12, bactérias gram-positivas ao C14 e 
bactérias gram-negativas são mais sensíveis ao C16 [BLOCK (1991) apud 
MACEDO, 2016; BLOCK, 2000].  

A Resolução ANVISA RDC nº 30, de 4 de julho de 2011 (BRASIL, 2011a), 
substitui a lista de substâncias de ação conservante permitidas para produtos 
saneantes constante do Anexo da Resolução - RDC n° 5/2008 e revoga a 
Resolução - RDC nº 58/2009 e no seu bojo cita os quaternários de amônio que 
podem ser utilizados em produtos saneantes. Transcreve-se parte do anexo a 
seguir, ipsis litteris. 
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ANEXO 

LISTA DE SUBSTÂNCIAS DE AÇÃO CONSERVANTE PERMITIDAS PARA FORMULAÇÕES DE PRODUTOS 
SANEANTES 

 
Nº 

 
NOME QUÍMICO 

 
NÚMERO CAS 

CONCENTRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA 
(% p/p) 

 

...    

 
 
14 

Cloreto de Alquil Dimetil Benzil 
Amônio /  

Cloreto de Benzalcônio  
(C12 - C16) 

39403-41-3 /  
68424-85-1 /  

63449-42-3 / 68424-95-3 / 
70294-44-9 / 800154-5 

 
0,10 

15 Cloreto de Didecil Dimetil Amônio 7173-51-5 0,10 

Fonte: BRASIL, 2011a 

 
 
 A pesquisa de RABENAU, KAMPF, CINATL, DOERR (2005) apresenta 
resultados de diversos produtos químicos no processo de desinfecção química em 
ambientes diferentes, ressaltando-se o resultado do “Mikrobac forte” que na 
concentração de 0,5% (5.000 ppm) precisa no mínimo de 30 minutos de contato 
para atuar sobre o coronavírus SARS. Não se levou em consideração o “Kohrsolin 
FF” por ter na sua constituição o glutaraldeído (Quadro 4). 

A pesquisa de KAMPF, TODT, PFAENDER, STEINMANN (2020) apresenta 
a inativação de coronavírus por diferentes quaternários de amônio no teste de 
suspensão, que o tempo de contato para concentrações, variando de 0,0025 a 
0,2%, tempo de contato varia de 10 min até 3 dias, em função do vírus (Quadro 5). 

Lembrando que o máximo de concentração para superfícies inanimadas 
permitida pela Resolução ANVISA RDC nº 30, de 4 de julho de 2011 (BRASIL, 
2011a) é de 0,10% (1.000 ppm ou 1.000 mg de ativo/Litro da solução), indica-se 
inicialmente que testes foram realizados com diluído em 5% (50.000 ppm) e por dez 
minutos de contato, que é um tempo bem superior ao que uma pessoa fica exposta 
na cabine ou túnel de nebulização (CFQ/CRQIV/ABLIPA, 2020). 
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QUADRO 4- Eficácia de diferentes tipos de desinfetante em vários tempos de exposição contra o coronavírus 
SARS, expresso como fatores de redução mínimos (FRs) (ciclos log) de três experimentos 
paralelos: 0,3% de albumina sérica (BSA), 10% de soro fetal de bezerro (FCS) e BSA a 0,3% com 
0,3% eritrócitos de ovelha. 

 
Produto 

Tipo da área de 
aplicação 

Concentra-
ção 

Tempo de 
exposição 

  
Redução ciclo log (SD) 

 

     
0,3% BSA 

 
10% FCS 

0,3% BSA + 
0,3% eritrócitos 

de ovelha 

Sterillium Esfregar nas 
mãos 

Não diluído 30 s ≥4,25 (0,47) ≥4,25 (0,47) ≥4,25 (0,47) 

Sterillium Rub Esfregar nas 
mãos 

Não diluído 30 s ≥4,25 (0,47) ≥4,25 (0,47) ≥4,25 (0,47) 

Sterillium Gel Esfregar nas 
mãos 

Não diluído 30 s ≥5,5 (0,54) ≥5,5 (0,54) ≥5,5 (0,54) 

Sterillium Virugard Esfregar nas 
mãos 

Não diluído 30 s ≥5,5 (0,54) ≥5,5 (0,54) ≥5,5 (0,54) 

Mikrobac forte Desinfecção 0,5% 30 min ≥6,13 (0,35) ≥6,13 (0,35) ≥6,13 (0,35) 

 de superfície  60 min ≥6,13 (0,35) ≥6,13 (0,35) ≥6,13 (0,35) 

Kohrsolin FF Desinfecção 0,5% 30 min ≥3,75 (0,71) ≥3,75 (0,71) ≥3,75 (0,71) 

 de superfície  60 min ≥3,75 (0,71) ≥3,75 (0,71) ≥3,75 (0,71) 

Dismozon pur Desinfecção 0,5% 30 min ≥4,5 (0,54) ≥4,5 (0,54) ≥4,5 (0,54) 

 de superfície  60 min ≥4,5 (0,54) ≥4,5 (0,54) ≥4,5 (0,54) 

  4% 15 min ≥3,25 (0,47) ≥3,25 (0,47) ≥3,25 (0,47) 

Korsolex basic Desinfecção 3% 30 min ≥3,25 (0,47) ≥3,25 (0,47) ≥3,25 (0,47) 

 de superfície 2% 60 min ≥3,25 (0,47) ≥3,25 (0,47) ≥3,25 (0,47) 

Contagem inicial de vírus em log10: 8,93±0,25 e 9,3±0,38  

Legenda 
Sterillium = 45% iso-propanol + 30% n-propanol + 0,2% Etilsulfato de Mecetrônio 
Sterillium Rub =80% etanol               Sterillium Gel = 85% etanol          Sterillium Virugard = 95% etanol 
Mikrobac forte = cloreto de benzalcônio + Lauramina Óxida (tensoativo suave anfotérico)  
Korsolin FF = cloreto de benzalcônio + glutaraldeído + Cloreto de Didecildimônio 
Dismozon pur = monoperftalato de magnésio 
Korsolex basic =glutaraldeído + (Etilenodioxi) dimetanol 

Fonte: RABENAU, KAMPF, CINATL, DOERR, 2005. 

 
 

QUADRO 5- Inativação de coronavírus por diferentes quaternários de amônio no teste de suspensão. 
Agente 
biocida 

Concentração vírus Estirpe / isolada Tempo de 
Exposição 

Redução 
ciclos log 

Referência 

  
0,2% 

 
HCoV 

ATCC VR-759 (Estirpe 
OC43) 

 
10min 

 
0,0 

 
[31] 

cloreto de 
benzalcônio 

 
0,05% 

 
MHV 

Estirpes MHV-2 e 
MHV-N 

 
10 min 

 
>3,7 

 
[30] 

 0,05% CCV Estirpe I-71 10 min >3,7 [30] 

 0,00175% CCV Estirpe S378 3 dias 3,0 [32] 

Cloreto de 
didecilmetil 
amônio 

 
0,0025% 

 
CCV 

 
Estirpe S378 

 
3 dias 

 
>4,0 

 
[32] 

HCoV - coronavirus or endemic human coronaviruses // MHV - mouse hepatitis vírus // CCV - canine coronavirus 
[30] SAKNIMIT M, INATSUKI I, SUGIYAMA Y, YAGAMI K. Virucidal efficacy of physico-chemical treatments against 
coronaviruses and parvoviruses of laboratory animals. Jikken Dobutsu Exp Anim. v.37. pp.341-345. 1988. 
[31] WOOD, A.; PAYNE, D. The action of three antiseptics/disinfectants against enveloped and non-enveloped viruses. 
Journal of Hospital Infection. v.38. pp.283-295. 1998. 
[32] PRATELLI A. Action of disinfectants on canine coronavirus replication in vitro. Zoonoses and Public Health. v.54. 
pp.383-386. 2007. 

Fonte: KAMPF, TODT, PFAENDER, STEINMANN, 2020. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01956701
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3.2.3- Conclusão 
 
 Não existem dúvidas que os Quat´s são muito menos agressivos que o 
ozônio, pois o Quat é um biocida não oxidante. 
 Com base nas pesquisas citadas, as grandes restrições a viabilidade de 
utilização dos Quat´s em túnel de descontaminação são: i) a exigência de uma 
concentração muito alta, acima de 0,1% (1.000 ppm) como indicado pela RDC 
ANVISA 30/2011 para superfícies inanimadas; ii) o alto tempo de contato exigido 
para inativação de vírus, que, sem nenhuma dúvida terá que ser superior a 10 
minutos, o que é impossível para um processo de desinfecção de uma pessoa, o 
que inviabiliza a sua utilização nos túneis de descontaminação. A ANVISA alerta 

que a duração do procedimento, entre 20 e 30 segundos, não é suficiente para 
garantir o processo de desinfecção (ANVISA, 2020a). 
 Nesse caso ficamos ainda mais assustados pois além de empresas 
particulares apresentando essa forma de desinfecção, existe centro de pesquisa 
envolvido no desenvolvimento do sistema, sem avaliar a sua viabilidade dentro das 
exigências de um processo de desinfecção química.  
 Afirmação como “o túnel lança uma névoa capaz de eliminar até 92% do 
vírus impregnado em roupas e sapatos” para os Quat´s é totalmente equivocada e 
mostra as pesquisas científicas cujo tempo de contato supera 10 minutos.  

Um pesquisador chega a afirmar: “o túnel de descontaminação fizemos 
em menos de um mês, foi o nosso primeiro modelo e esperamos inovar nos 
próximos que virão”, ressaltou o pesquisador. Existe a necessidade de testes 
específicos, como dosagem do produto após lançamento em distâncias diferentes, 
tempo de contato necessário para a redução em ciclos log da concentração inicial 
de vírus, a interferência do tipo de tecido que a pessoa veste, pois a sobrevivência 
do vírus é função da superfície que ele se encontra, a temperatura ambiente, etc..... 
Afirmo que, não se consegue em 1 mês desenvolver um protótipo com tantas 
variáveis a serem avaliadas. 

Outra afirmação que assusta é que segundo o diretor de fundação de 
pesquisa: “... que o túnel possui uma tecnologia capaz de pulverizar, em segundos, 
um indivíduo por vez. O jato pulverizador é composto por uma solução composta 
de quaternário de Amônio, um desinfetante de alta eficácia que não agride as 
vias respiratórias”. 
 É sempre bom relembrar que o Paracelsus afirmou: “Todas as substâncias 
são venenos e não existe nenhuma que não seja. O que diferencia o medicamento 
de um veneno é a dose”, até água se bebermos demais morremos afogado. 
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3.3- Soluções diluídas de ácido hipocloroso 
 

3.3.1- Exemplo de aplicação de túnel (portal) de descontaminação com 
ácido hipocloroso e outras informações 

 
 Na aplicação de soluções diluídas de derivados clorados, recebi um 
telefonema de uma empresa e depois um vídeo, com a informação de uso em uma 
indústria no interior de São Paulo, de equipamento denominado “portal de 
desinfecção” para uso dos funcionários antes de entrarem na linha de produção, 
segundo informações utiliza uma solução diluída de ácido hipocloroso de 0,05% - 
500 ppm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ressaltei a pessoa que me ligou que o processo era empírico e não indicava 
a sua utilização, pois não existiam pesquisas que indicavam o seu uso e qual seria 
a ação do ácido hipocloroso na concentração de 500 ppm nas mucosas e sequer 
existia norma da ANVISA sobre o assunto. 
 Encontrei a indicação de processos de desinfecção com solução da ácido 
hipocloroso, no Ceará, o túnel de desinfecção sendo utilizado de “forma correta”, 
o profissional faz a desinfecção de suas vestimentas com todos EPI’s, a solução 
não atinge qualquer parte de seu corpo. 

Novamente, chamo a atenção que esse tipo de desinfecção química é 
indicado somente no caso da roupa e os equipamentos de proteção individual 
(EPIs) possam efetivamente evitar o contato do produto químico com a pele e 
as mucosas do profissional e exista compatibilidade da substância química com 
os materiais usados na paramentação, as estruturas para desinfecção podem ser 
utilizadas. Essa prática, porém, não deverá substituir a recomendação de que, após 
o uso dos EPIs, estes devem ser retirados cuidadosamente, mediante protocolo 
definido e amplamente divulgado para os profissionais de saúde, para 
posteriormente ser feita a adequada higienização pessoal (banho) e troca de roupas 
(ANVISA, 2020a). 
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Fonte: https://www.bombeiros.ce.gov.br/2020/04/30/bsu-recebe-tunel-para-desinfeccao/ 
 

Na manhã desta quinta-feira (30) o Batalhão de Socorro e Urgência (BSU) recebeu via doação, da 
empresa Aquino Móveis, a estrutura de um túnel de desinfecção, que se utiliza de substâncias 
desinfetantes como hipoclorito de sódio e quaternário de amônio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Também na Bahia, existem indicações de instalações de Túnel de Descontaminação com 
soluções diluídas de água sanitária para profissionais da saúde portando todos os EPI´s. 

O túnel, já em uso também no Hospital Espanhol e no Instituto Couto Maia, ambos em Salvador, é feito 
basicamente de uma estrutura de alumínio que forma um corredor de 2,5 metros e conta com uma tubulação de 
PVC que através de bicos aspersores pulveriza hipoclorito de sódio (água sanitária). Ao entrar no túnel, o 
profissional consegue fazer a desinfecção em torno de 10 segundos. O profissional de saúde, ao final do seu 
turno de trabalho, antes de sair do hospital, passa pelo túnel, que é um corredor de 2,5 metros, ainda 
com o Equipamento de Proteção Individual, para que possa retirar este EPI com uma maior 
margem de segurança (SAUDE, 2020; BAHIA, 2020). 
 
 

3.3.2- Informações científicas sobre derivados clorados e suas 
consequências a saúde dos indivíduos expostos 

 
É importante ressaltar que não existe “CLORO” na natureza. A terminologia 

utilizada, o jargão popular “vai colocar cloro na água”, é uma afirmação totalmente 
equivocada do ponto de vista químico. 

A alta reatividade do cloro não permite que ele seja encontrado na natureza 
em estado elementar, porém é encontrado na forma de substância simples ou 
composta, por exemplo, de cloretos (o mais comum é o NaCl, citam-se ainda 
cloretos encontrados em minerais, como a halita (NaCl), a silvita (KCl) e a carnallita 
(KCl.MgCl2.6H2O), que são encontrados em depósitos subterrâneos, nas minas de 
sal, cloratos, percloratos, cloritos e hipocloritos, além de se apresentar ligado 
covalentemente a outros não metais, além de estar ligado a compostos orgânicos 
formando haletos (MACEDO, 2000, 2003, 2004a, 2016, 2019).  

A maioria das pessoas tem o hábito de classificar as soluções aquosas, 
como hipoclorito de sódio apenas de cloro, mas isso é uma inverdade. Por exemplo, 
a água sanitária (Hipoclorito de Sódio), o “cloro” de piscina (sólido ou líquido) e o 
“cloro liquefeito” (Cloro Gás – Cl2), são apenas compostos, os quais apresentam em 
sua composição o elemento químico “cloro” e são capazes de liberar no meio 

http://www.infoescola.com/quimica/cloretos/
http://www.infoescola.com/quimica/haletos/
http://www.infoescola.com/quimica/hipoclorito-de-sodio/
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aquoso o ácido hipocloroso (HClO) que é responsável pelo processo de 
desinfecção (MACEDO, 2016, 2019). A expressão da concentração de HClO é em 
mg Cl2/L, indica-se “ppm de CRL”. 

Em resumo, repetindo, cientificamente é incorreto citar que adicionamos 
“cloro na água”. Na verdade, adicionamos um derivado clorado na água que no seu 
processo de hidrólise libera uma substância química, o HClO (ácido hipocloroso), 
que consegue reduzir o nível de contaminação microbiológica do meio aquoso. A 
terminologia “cloro” virou uma expressão popular (MACEDO, 2016; MACEDO, 
2019). 

A pesquisa realizada por MACÊDO (1997) foi a responsável pela introdução 
no Brasil, da terminologia “derivados clorados orgânicos”, atualmente, usa-se “cloro 
orgânico”. 

Qualquer derivado clorado utilizado no processo de desinfecção vai gerar 
no seu processo de hidrólise subprodutos, em quantidades diferentes e de acordo 
com o derivado clorado utilizado, por exemplo, alguns tem características de 
aumentar o pH, outros tem características químicas que reduzir o pH do meio 
aquoso, e logicamente o seu uso será complementado com a adição de uma 
substância para diminuir ou aumentar o pH, para que o pH do meio aquoso possa 
ser ajustado na faixa considerada ideal. Alguns, além de ter a propriedade de 
desinfecção, também podem atuar como oxidantes, outros somente atuam no 
processo de desinfecção. Aqueles que atuam no processo de desinfecção e de 
oxidação de matéria orgânica são mais instáveis (MACEDO, 2016). 
 A cloração está vinculada a liberação de HClO após a hidrólise de 
derivado clorado no meio aquoso. O uso contínuo do cloro só ocorreu a partir de 
1902, na Bélgica, com o chamado refinamento da cloração, isto é, determinação 
das formas de cloro combinado (CRC – as cloraminas) e livre (CRL – ácido 
hipocloroso), e a cloração baseada em controles bacteriológicos (MEYER, 1994; 
LAUBUSCH, 1971) 

Outra afirmação contraditória é dizer que vai se fazer cloração com 
dióxido de cloro (ClO2).  

É importante ressaltar que a única sustância química que tem na sua 
constituição o elemento químico “cloro” que possui ação desinfetante sem a 
liberação de HClO é o dióxido de cloro (ClO2) cujo princípio ativo é sua própria 
molécula (ClO2). O dióxido de cloro (ClO2) é um derivado clorado que não hidrolisa 
em solução aquosa, por isso a ação sanificante é associada apenas à sua molécula 
(MACEDO, 2016; MACEDO, 2019). 
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QUADRO 176- Estruturas químicas dos principais compostos clorados. 

Compostos clorados inorgânicos Teor (%) Fórmulas 

Hipoclorito de sódio 10-12 NaClO 

Hipoclorito de cálcio 64 Ca(ClO)2 

Gás cloro 100 Cl2 

Compostos clorados orgânicos  Fórmulas 

 
 

Ácido tricloro isocianúrico 
 
 
 

 
 

90 

 
 
 

Dicloroisocianurato de sódio 
 
 
 

 
 

56 (**)  
60 ( *) 

 

** Dihidratado  * Anidro 

Fonte: MACÊDO, 2003; Adaptado ANDRADE e MACÊDO, 1996; Adaptado MAIERÁ, 2000; MACEDO, 2007, 
MACEDO, 2009. 

 
3.3.3- Conclusão 
 

A Portaria de Consolidação n.5 / 2017, que traz a consolidação das normas 
sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde  (BRASIL, 
2017), em seu ANEXO XX trata do controle e da vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade (Origem: PRT MS/GM 
2914/2011) e que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.  

No seu Art. 34, indica que o residual que deve ser mantido corresponde e/ou 
é obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg.L-1 de cloro residual livre (CRL) 
ou 2 mg.L-1 de cloro residual combinado (CRC) ou de 0,2 mg.L-1 de dióxido de cloro 
em toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede). 

No Art. 39 define que a água potável deve estar em conformidade com o 
padrão organoléptico de potabilidade expresso no Anexo X a esta Portaria e no §2º 
recomenda que o teor máximo de cloro residual livre (CRL) em qualquer ponto do 
sistema de abastecimento seja de 2 mg/L. 
 O valor anterior é para a ingestão de água e não existe especificação para 
valor máximo de cloro residual livre (CRL) para ser respirado em conjunto 
com aerossóis de água principalmente num concentração de 0,05% - 500 ppm, 
não tenho dúvidas que tal exposição contínua vai levar efeitos adversos como 
reações alérgicas, irritação na pele, no nariz, na garganta e no trato respiratório, 
nos olhos, entre outros 
 Logo, qualquer proposta de desinfecção utilização túneis ou portais com 
ácido hipocloroso requer pesquisas e muito mais informações.  
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3.4- Conclusão final 
 
 
1- As propostas de sistemas e as afirmações sobre as qualidades dos 

processos apresentados mostram o completo desconhecimento sobre 
desinfecção química, toxicidade das substâncias e seus riscos à saúde 
pública. 
 

2-  Não é possível prometer a desinfecção completa de uma pessoa com uma 
exposição superficial durante 20 segundos com qualquer substância 
química, nas condições de aspersão de um aerossol que não se sabe 
sequer se a concentração indicada alcançou o indivíduo. 
 

3-  A pele humana não é uma superfície inerte, como as superfícies inanimadas 
que são passíveis de desinfecção e até de esterilização nos processos 
industriais que utilizam os biocidas na forma de água ou de gás em altas 
concentrações.  
 

4- As mucosas não podem ser atingidas e sensibilizadas pelos princípios 
ativos de biocidas. 
 

5- Não se pode garantir que as roupas das pessoas que passam pelos tais 
sistemas de desinfecção no caso a inativação dos vírus, em tão curto 
período de exposição, pois o processo de desinfecção química, depende 
além da concentração de ativo e do tempo de contato, do tipo de tecido, da 
contaminação inicial, da temperatura, da porosidade do tecido, da área que 
vai sofrer a desinfecção, etc... 
 

6- Como não existe qualquer definição por parte do MS/ANVISA de processos 
de desinfecção química de “indivíduos” todos os processos são a princípio 
ineficientes e colocam em risco a saúde de seus usuários. 
 

7- Na minha opinião a aplicação, imediata e emergencial, desses túneis de 
desinfecção seriam sobre córregos para eliminar aerossóis com a presença 
de coronavírus que foram trazidos por efluentes sanitários de hospitais. Os 
equipamentos seriam instalados nos pontos de descarga dos efluentes dos 
hospitais nos córregos e a concentração de ativo é função da demanda para 
o processo de oxidação ou desinfecção e da vazão.  
 

8- São necessárias pesquisas para definir concentrações de substâncias 
químicas de forma individual para cada uma das partes do corpo, por 
exemplo, na área acima do ombro, os sprays criam um aerossol menos 
concentrado que ao alcançar o rosto (os olhos, ouvidos, nariz) a 
concentração de princípio ativo seja tal que não afete as mucosas dos 
indivíduos.  
 

9- Nas partes mais baixas a concentração pode ser maior pois não teríamos 
partes expostas além dos braços e mãos. 
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10- O princípio ativo estaria ligado/incorporado a uma outra substância química 
de forma a aumentar a massa do aerossol e impedir que ele suba, obrigando 
ao princípio ativo se deslocar para baixo, não alcançando o rosto do 
indivíduo. 
 

11- Testes com diferentes tipos de materiais que constituem as roupas deverão 
ser realizados, pois a sobrevivência do SARS-CoV é função do material 
como demonstrou a pesquisa de LAI, CHENG, LIM (2005).  
 

12- Devem ser definidos previamente dentre os “Conceitos Básicos de 
Pulverização”, o tipo de bico, o ângulo de jato e a cobertura do processo de 
desinfecção, nesse caso, deve-se definir a concentração do ativo na 
saída do bico (Ponto A), na metade da distância (Ponto B) da pessoa que 
será desinfectada e qual a concentração de ativo chega na superfície da 
pessoa (Ponto C) que deve sofre o processo de desinfecção química. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SPRAYING SYSTEMS, 2020. 
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