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AVALIAÇÃO DA OZONIZAÇÃO NO CONTROLE DE MICROORGANISMOS
PATOGÊNICOS TRANSPORTADOS PELO AR  EM AMBIENTE HOSPITALAR

Palavras-chaves: ozonização, ozônio em hospitais, purificação de ar.

Resumo
A transmissão de doenças respiratórias transportadas pelo ar em ambientes internos é um

fato pouco estudado no Brasil e com poucas alternativas de solução econômica.  O trabalho consiste
em avaliar o uso do ozônio no ambiente hospitalar como alternativa para melhoria da qualidade do ar
interno, abrangendo redução de odores e redução de microorganismos transportados pelo ar.

Abstract
The  airborne diseases transmission indoors is a fact little studied in Brazil and with few

alternatives of economic solution. The work consists of evaluating the use of ozone in the sector of
emergency of the Hospital de Clínicas de Porto Alegre as alternative for improvement of the quality
of internal air, enclosing reduction of odors and reduction of microorganisms carried by air.

Objetivo
Odores desagradáveis, contami-

nantes químicos como a fumaça de
cigarro, e principalmente, micro-
organismos patogênicos transportados
pelo ar, contribuem para a necessidade
em se projetar edifícios e sistemas de
controle de qualidade do ar em
ambientes fechados, como edifícios
comerciais, hospitais e residências.
São incluídos entre estes micro-
organismos os vírus, as bactérias e os
fungos. A ozonização destaca-se como
estratégia eficiente de purificação do ar
[1-2].

Existem evidências na literatura
epidemiológica de disseminação de
doenças respiratórias no interior de
prédios, e especificamente pelo
sistema de ventilação [7]. A evolução,
dispersão e persistência das doenças
infecciosas são facilitadas pela
mobilidade da sociedade contempo-
rânea, por exemplo, através de viagens
de avião, do contínuo crescimento da
população mundial, e do crescente
número da densidade de pessoas nas
áreas urbanas [8]. Organismos nocivos
como tuberculose, ebola, anthrax, gripe
asiática (SARS), podem gerar

epidemias com consequências sérias
para a população mundial caso não se
apliquem medidas de controle e
prevenção, principalmente em
ambientes fechados. As precauções no
controle de infecções, como isolamento
em ambiente com pressão negativa e
uso de máscaras N-95 [10-11], muitas
vezes acontecem após a contaminação
de várias pessoas. Tecnologias
comuns como filtros HEPA se tornam
caros em função da reposição,
enquanto que a radiação ultravioleta
germicida (UVGI) mostra-se com baixa
eficiência [7] e perigosa na manu-
tenção.

Considerando a importância de
se reduzir odores e micoorganismos
para melhoria da qualidade do ar em
ambientes fechados, o objetivo desse
trabalho é fazer uma avaliação
preliminar do uso do ozônio como
alternativa de controle de patogênicos
transportados pelo ar e redução de
odores.

Introdução

Muitos patogênicos respira-
tórios contagiosos são transmitidos
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pelo contato direto de gotículas
infectadas ou por pequenas partí-
culas chamadas fomites [9]. Os olhos
e passagens nasais são vulneráveis
a esta transmissão de fomites. O
sucesso da transmissão de uma
infecção depende dos fatores abaixo
[9]:

• Suceptibilidade imunológica do
indivíduo;

• Duração da exposição;
• Concentração do agente infecci-

oso;
• Velocidade de respiração;
• Rota de infecção (inalação, olhos,

etc.).

Num sistema de ventilação
mecânico, os microorganismos
patogênicos podem circular pelo
dutos e contaminar outros ambientes,
principalmente por contaminação
cruzada. Eles também estão
presentes na água de condensação,
retorno da ventilação, grades de
resfriamento, forros falsos e demais
trajetórias de circulação de ar [9].

O controle climático de ambi-
entes internos favorece a sobre-
vivência e a transmissão de pato-
gênicos humanos contagiosos como
alguns fungos e bactérias ao ar livre.
Sabe-se que as pessoas gastam
93% de seu tempo em ambientes
fechados, e a solução ao problema
da maioria de infecções transpor-
tadas por via aérea encontra-se
consequentemente no controle de
qualidade do ar interno [9].

O ar pode estar cheio de
populações transientes de micro-
organismos, mas nenhum vive
realmente no ar. A maioria dos
micróbios morrem em ambiente
externo, ao ar livre, em conseqüência
da luz solar, dos extremos da
temperatura, da desidratação, do
oxigênio e da poluição. Os esporos e
algumas bactérias ambientais são

naturalmente mais resistentes e
podem ocorrer em ambiente externo
sazonalmente em altas
concentrações [9].

O ozônio, O3, é um gás instável
com odor característico e alto poder
oxidante tendo habilidade na água de
destruir bactérias, inativar vírus e
oxidar contaminantes orgânicos e
inorgânicos [6]. O ozônio (O3) geral-
mente é formado combinando-se um
átomo de oxigênio com uma molécula
de oxigênio (O2) [5]. A equação 1
mostra a formação do ozônio a partir
do oxigênio.

3 O2 ⇔ 2 O3

Equação 1  - Formação do ozônio

Sua produção pode ser pelo
método da descarga por efeito corona
[3].

A ação desinfetante do ozônio
no ar pode ser considerada paralela a
sua ação na água e as tabelas 1 e 2
mostram resultados preliminares
obtidos na bibliografia científica da
inativação de vírus e bactérias utili-
zando-se ozônio [7].

Os resultados apresentados no
estudo “Bacterial Effects of High
Airborne Ozone Concentrations on
Escherichia coli and Staphylococcus
aureus” [52] demonstram o alto grau de
esterilização bacteriana alcançados
quando o ozônio é aplicado no ar.

Metodologia

O sistema de ozonização do ar
utilizado consiste na instalação de um
equipamento gerador de ozônio modelo
GHI1000T da Oz Engenharia na casa
de máquinas condicionadoras de ar da
emergência do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre. O equipamento foi
instalado em frente a uma das entradas
de ar de um condicionador de ar do
setor.
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A casa de máquinas do setor
de emergência do hospital possui dois
condicionadores de ar de 20TR cada
um, cujo ar é enviado para um
ambiente de aproximadamente 2500
m3. Este ar retorna para a casa de
máquinas onde um pequeno volume,

aproximadamente 400m3/h, é sugado
para o interior do ozonizador, que o
devolve para os condicionadores de ar.
A figura 1 mostra o esquema de
ozonização.

Tabela 1 - Resultados preliminares da ozonização em bactérias

Tabela 2 - Resultados preliminares da ozonização em vírus

Figura 1 – Esquema de ozonização
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O gerador de ozônio tem
produção de 280mgO3/h que é diluído
no volume total de ar que circula no
ambiente. Como técnica de referência
para a determinação da produção de
ozônio, utilizou-se o método iodo-
métrico [4]. Uma grade com filtro de
feltro da 3M elimina poeira que possa
entrar no ozonizador.

Nas grelhas de retorno foram
medidas as concentrações de ozônio
para confirmação de ozônio residual no
ambiente. O valor foi obtido por leitura
digital de um sensor de ozônio
EcoSensors modelo A-21ZX.

Foram coletadas simultanea-
mente amostras de ar ambiente em
seringas que foram analisadas em um
cromatógrafo gasoso com detector de
espectometria de massas (GC-MS),
utilizando condições cromatográficas
padrão do laboratório com tempo de
corrida de 40min, para verificar a
possibilidade de subprodutos da
ozonização que pudessem ser tóxicos.
Como o interesse era a identificação,
o detector foi utilizado no modo scan e
os cromatogramas obtidos foram
tratados e os principais picos foram
identificados através de comparação
com as bibliotecas de espectros
disponíveis (NIST 107 e NIST 21). Os
compostos identificados com uma
probabilidade de acerto maior que
80% estão indicados na tabela 5. Foi
verificado a presença de compostos
oxigenados.

O equipamento utilizado para
coleta de fungos totais (UFC/m3) foi
um amostrador de ar Merk Air
Sampler – MAS 100 calibrado para
operar em uma vazão de 28L/min de
ar. Foram analisados fungos totais e
bactérias totais de quatro coletas,
sendo uma ar externo, uma na casa
de máquinas e duas no setor da
emergência do hospital.

Da mesma maneira foram
coletados bactérias totais.

Valores de dióxido de carbono,
temperatura, umidade, velocidade do ar
e aerodispersóides também foram
amostrados.

As amostras de fungos foram
coletadas em datas diferentes das
amostras de bactérias. Portanto classi-
ficamos os dados obtidos em momento
1, momento 2 e momento 3.

Resultados

As concentrações de ozônio residual
medido nas grelhas de retorno não
ultrapassaram 0,02PPM, mostrando-
se uniformes nos diferentes pontos
coletados.

Momento 1 -  As amostras de fungos
indicaram as contagens mostradas
na tabela 3. A ozonização ainda não
havia sido implementada.

Momento 2 -  As amostras de fungos
indicaram as contagens mostradas
na tabela 4. A ozonização vinha
sendo feita em torno de 20 dias após
a instalação do equipamento.

Momento 3 - As amostras de
bactérias indicaram as contagens
mostradas na tabela 5.

Os possíveis subprodutos da
ozonização encontrados são na maioria
oxigenados como apresentado na
tabela 6.
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Amostra

1
Unidade de

Emergência Sala
de Observação

2
Unidade de

Emergência Sala
de

Procedimentos

3

Casa de
Máquinas

4

Ar Externo

Fungos Totais
(UFC/m3)

888 145 - 26

Dióxido de
Carbono (PPM)

1.320 1.325 - 500

Temperatura do
ar (ºC)

24,0 23,7 - 26,0

Umidade
(%)

56,3 57,5 - 63,5

Velocidade do ar
(m/s)

0,12 0,11 - 0,64

Aerodispersóides
(mg/m3)

22,1 20,0 - 18,2

Relação
I/E

34,2 5,6 - -

LEGENDA - N.D. = Não detectado; UFC/m3 = Unidades Formadoras de Colônias por Metro Cúbico; PPM = Partes Por
Milhão; ºC = Grau Célsius; m/s = Metros por segundo; Relação I/E = Quociente entre a quantidade de fungos no ambiente
interno e a quantidade de fungos no ambiente externo.

Tabela 3 – Resultado das análises realizadas para contagem de fungos sem aplicação do ozônio

Amostra

1
Unidade de

Emergência Sala
de Observação

2
Unidade de

Emergência Sala
de

Procedimentos

3

Casa de
Máquinas

4

Ar Externo

Fungos Totais
(UFC/m3)

60 135 110 217

Dióxido de
Carbono (PPM)

1.080 1.180 860 530

Temperatura do
ar (ºC)

25,8 24,4 24,6 -

Umidade
(%)

58,8 57,7 60,4 -

Velocidade do ar
(m/s)

0,10 0,06 0,26 -

Aerodispersóides
(mg/m3)

N.D. N.D. N.D. -

Relação
I/E

0,28 0,62 0,51 -

LEGENDA - N.D. = Não detectado; UFC/m3 = Unidades Formadoras de Colônias por Metro Cúbico; PPM = Partes Por
Milhão; ºC = Grau Célsius; m/s = Metros por segundo; Relação I/E = Quociente entre a quantidade de fungos no ambiente
interno e a quantidade de fungos no ambiente externo.

Tabela 4 – Resultado das análises realizadas para contagem de fungos após aplicação do ozônio.
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Amostra

1
Unidade de

Emergência Sala
de Observação

2
Unidade de

Emergência Sala
de

Procedimentos

3

Casa de
Máquinas

4

Ar Externo

Bactérias
heterotróficas

(UFC/m3)

215 215 110 55

Dióxido de
Carbono (PPM)

1450 1650 1175 880

Temperatura do
ar (ºC)

24 23 22 20

Umidade
(%)

63,7 64,8 65,5 74,7

LEGENDA - UFC/m3 = Unidades Formadoras de Colônias por Metro Cúbico; PPM = Partes Por Milhão; ºC = Grau Célsius.

Tabela 5 – Resultado das análises realizadas para contagem de bactérias

Amostra Seringa 1

N tr (min) Prob.(%) Nome composto

1 7,277 74 2-HEXANOL,3-METHYL

73 3-METHYL-OXIRANE-2-CARBOXYLIC ACID

2 8,394 65 6-METHOXY-2-PHENIL-HEAHYDROPYRANO[3,2-D][1,3]DIOXINE-7,8-DIOL

3 10,31 70 NONAL

70 1-BUTANAMINE,3-METHYL-N-[3-METHYLBUTYLDIENE]

4 11,188 86 BENZOIC ACID

5 12,066 75 OXIRANE,TETRADECYL

74 OXIRANE,DECYL

6 13,502 74 3-ISOPROPYL-4-METHYL-1-PENTYN-3-OL

7 15,737 67 COPANE

66 ALPHA-CUBEBENE

8 230718 88 TETRADECANOIC ACID

87 n-HEXADECANOIC ACID

9 25,714 88 PENTADECANOIC ACID

86 TETRADECANOIC ACID

10 27,230 81 PHOSPHONIC ACID, DIOCTA DECYL ESTER

80 3-OCTADECEND,[E]

11 27,789 76 HENEICOSANOIC ACID

75 10-METHOXY-NB-ALPHA-METHYLCORNANTHEOL

12 30,742 83 1-PENTADECANOL

13 32,977 90 2-AMINO-4-PENTENOIC ACID

Tabela 6 – Análise qualitativa de compostos identificados em mostras de ar.
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Conclusões

A avaliação da qualidade do ar
ambiental interior tem seus padrões
referenciais descritos na Resolução –
RE nº. 176, de 24/10/2000 [12], aten-
dendo plenamente suas exigências
em relação ao controle de fungos e
odores.

Os resultados obtidos na
cultura em placa de Petry específica
de fungos demonstram que os
ambientes possuem concentrações
de microorganismos abaixo do limite
estabelecido como crítico (Valor
Máximo Aceitável: 750 UFC/cm3) e a
relação I/E encontra-se abaixo do
valor limite que é 1,5.

A quantidade de fungos
(UFC/m3) foi aproximadamente a
metade da encontrada no ar externo na
análise do momento 2 e comparando
os momentos 1 e 3 temos uma redução
muito boa de fungos totais no ar. Isso
demonstra que estamos mais
susceptíveis a pegar uma infecção
fúngica fora do hospital do que no seu
interior.

 A concentração bacteriológica
apresentou níveis baixos de colônias
como mostrado no momento 3, porém
não pode-se afirmar se houve redução
bacteriológica em função da falta de um
momento 4 que demonstre essa
diferença. Estudos comparativos mais
específicos ainda encontram-se em
fase de análise.

Os níveis de ozônio no
ambiente da emergência em momento
algum ultrapassaram os limites de
exposição ao ozônio internacio-
nalmente aceitos [6], mantendo-se
constante em 0,02ppm. Isso de-
monstra que a maior parte do ozônio é
consumida no interior dos dutos e que
sua diluição é homogênea pois não

houve variação em sua concentração
nos diferentes pontos medidos.

Nenhum efeito colateral foi
documentado nos funcionários do
local como tosse, ressecamento das
narinas ou irritação respiratória.
Outros estudos mais detalhados sobre
o assunto ainda necessitam ser
realizados.

A presença de compostos
oxigenados pode estar eventualmente
relacionada aos subprodutos da
oxidação do ozônio, sendo que
estudos mais aprofundados ainda
devem ser conduzidos. Aparente-
mente nenhum dos compostos é
tóxico.

Conforme depoimento dos
funcionários que trabalham no local, os
odores resultados da aglomeração das
pessoas, provenientes da respiração,
transpiração, vômitos, sangue, fezes e
urina, e os odores dos banheiros do
local,  foram reduzidos a níveis muito
baixos. Portanto, comparado a situação
anterior ao da instalação do equipa-
mento de ozônio, houve redução
significativa de odores.

O controle da temperatura e da
umidade relativa, bem como limpeza
geral do ambiente são fatores
importantes na inibição do desen-
volvimento dos microorganismos e na
garantia da qualidade do ar. Os níveis
de CO2 podem ser reduzidos com o
aumento da renovação de ar na casa
de máquinas. 

Estudos complementares estão
em andamento para  verificar o efeito
do ozônio sobre outros microorga-
nismos e contaminantes presentes no
ar em ambientes internos.
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