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UV-C (254 nm) lethal doses for SARS-CoV-2 

Dear Editor 

The rapid and continuous spread of SARS-CoV-2, responsible for COVID-19, has been challenging global health systems and many strategies have 
been proposed to face the COVID-19 pandemic crisis [1]. In this scenario, ultraviolet lamps emitting ultraviolet C (UV-C) germicidal radiation (peak 
emission at 254 nm) are in the spotlight to provide efficient and sustainable disinfection of air, liquids and surfaces (e.g., plastics, fabrics, metals, etc). 
However, UV light with wavelengths greater than 180 nm can cause health adverse effects as eye damage, skin cancer and ageing, and UV-C should be 
not used in inhabited environments. Herein, we established the inactivation kinetics and reported the UV-C lethal doses (LD) for SARS-CoV-2. 

A twenty-four-well plate was seeded with 2×105/mL Vero cells (ATCC CCL-81) for a final volume of 500 μL/well. Cells were kept in the DMEM 
High Glucose (DMEN-HG) culture medium (Sigma-Aldrich, USA) supplemented with 10 % bovine fetal serum, 100 units/mL penicillin and 100 μg/mL 
streptomycin. Subsequently, the plate was incubated at 37 ◦C with 5% CO2 for 24 h, and then the culture medium was completely removed and 
replaced by 750 μL of DMEM-HG without supplementation [2,3]. 

An aliquot of the SARS-CoV-2 stock, previously characterized by Araujo et al. [4], was thawed and 100 μL were diluted in 900 μL of DMEM-HG 
without supplementation. Then, 200 μL of this dilution were placed in wells of a 24-well plate, which were exposed to the UV-C lamp (UVsurface, 
Biolambda, Brazil) placed 30 cm above the plate to allow an uniform irradiance over the plate wells (2.2±0.2 mW/cm2). Light was delivered by 2, 30 
and 120 s corresponding to doses of 4.4, 66 e 264 mJ/cm2, respectively. Controls were not submitted to irradiation. 

After exposure to UV-C light, aliquots of 83.4 μL were placed into the plates containing the previously seeded Vero cells and incubated for 1 h at 
37 ◦C with 5% CO2 for viral adsorption. Thereafter, 166.6 μL of DMEM-HG medium containing 12 % fetal bovine serum were added and the plate was 
incubated for 48 h at 37 ◦C with 5% CO2. 

After that, 100 μL of medium from each well was removed and placed into a lysis buffer solution to proceed with the extraction of the viral RNA 
using the MagMAX™ CORE Nucleic Acid Purification Kit (Thermo Fisher). After extraction, the number of copies of SARS-CoV-2 per mL was obtained 
using the RT-qPCR technique. Results were normalized in relation to controls for the calculation of viral inhibition rates of each sample. For the viral 
inactivation kinetics, we used the methodology reported by Sabino et al. [5]. 

UV-C inactivation kinetics and lethal doses for SARS-CoV-2 are presented at Fig. 1 and Table 1, respectively. We verified that within less than a 
second, UV-C irradiation was able to inactivate more than 99 % of SARS-CoV-2 viral particles. In fact, LD90 and LD99.999 were achieved at 0.016 and 
108.714 mJ/cm2 (0.01 and 49.42 s) respectively. 

In summary, we report the inactivation kinetics and lethal dose analysis of UV-C radiation, emitted by low-pressure mercury lamps at 254 nm, 
against SARS-CoV-2, in a controlled in vitro experiment. Our findings can help scientific community and health authorities to develop safe and effective 
protocols to reduce the dissemination of SARS-CoV-2 during this global health crisis. Thus, we strongly encourage further studies in more realistic 
situations. 
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Fig. 1. Inactivation kinetics of SARS-CoV-2 promoted by UV-C radiation 
at 254 nm. 

Table 1 
UV-C lethal doses for SARS-CoV-2.  

Viral inactivation (%) UV-C dose (mJ/cm2) Exposure time 
(s) 

90 0.016 0.01 
99 0.706 0.32 
99.9 6.556 2.98 
99.99 31.880 14.49 
99.999 108.714 49.42  
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A quem possa interessar 
 

 

O equipamento UVmask, desenvolvido pela empresa BioLambda, Científica e Comercial 

LTDA. e fabricado pela empresa LGC Biotecnologia LTDA apresenta as seguintes atividades 

microbicidas:  

 

1. Eficácia microbicida para esporos de bactérias  

 Foram utilizados indicadores biológicos (IB) Clean-Test 24 h (Lote SD178, validade: 

02/12/2021, Clean-Up, Paraná, Brasil) contendo o microrganismo Geobacillus stearothermophilus 

(ATCC 7953). Tais indicadores biológicos atendem às normas ANSI/AAMI/ISO 11138-1:2017 

(Sterilization of health care products - Biological Indicators - Part 1: General requirements) e 

ANSI/AAMI/ISO 11138-1:2017 (Sterilization of health care products -- Biological indicators -- 

Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes). 

 De acordo com o fabricante (Clean-Up, Paraná, Brasil), cada frasco de IB apresenta um disco 

de papel impregnado com 2,3x105 esporos de G. stearotermophilus. Esse disco fica acomodado em 

um frasco termoplástico, que também contém uma ampola de vidro lacrada e quebrável com meio de 

cultura caseína de soja. O meio de cultura apresenta um indicador visual de pH, cuja coloração roxa 

muda para amarela quando há acidificação do meio, associada ao crescimento e multiplicação da 

bactéria. O método, portanto, é qualitativo para indicação de esterilidade do disco impregnado com 

esporos de G. stearotermophilus. 

 Para a realização dos ensaios de inativação de G. stearothermophilus, cada disco do IB foi 

retirado de seu respectivo frasco termoplástico e manuseado de maneira asséptica, sendo todo o 

protocolo realizado no interior de cabine de segurança biológica Classe II A1. Os discos foram 

posicionados em microplacas de poliestireno de 24 poços, e cada lado do disco foi exposto a uma 

exposição radiante de ultravioleta-C (dose de UV-C) de 0,5 J/cm2, ou seja, 1 J/cm2 no total para cada 

 



disco. A dose na posição das amostras foi aferida por um radiômetro calibrado (LP 9021 UVC, Delta 

Ohm, Itália). Após exposição à radiação UV-C, cada disco foi reposicionado em seu respectivo frasco 

termoplástico fornecido pelo fabricante. Antes disso, porém, os frascos contendo somente a ampola 

de vidro foram esterilizados por calor úmido a 127°C durante 15 min, em autoclave de bancada 

(Modelo AHMC, Sercon, Mogi das Cruzes, Brasil), para evitar que resíduos dos esporos 

remanescentes no interior dos frascos interferissem nos resultados. 

 Para controle positivo, foi utilizado o método de esterilização por calor úmido a 127°C durante 

15 min, em autoclave de bancada (Modelo AHMC, Sercon, Mogi das Cruzes, Brasil), e todos os 

ensaios contaram também com um controle negativo, que não recebeu qualquer tratamento. Os 

frascos de controles positivos e negativos foram manipulados da mesma forma que os frascos tratados 

por UV-C. Após a preparação de todos os grupos, as ampolas de vidro foram quebradas no interior 

de seus frascos para que o meio de cultura entrasse em contado com os discos de papel, e todos os 

frascos termoplásticos foram incubados a 55 °C por 24 h, conforme instruções do fabricante. Foram 

realizadas triplicatas técnicas com triplicatas biológicas (n=9). 

 Conforme ilustrado na  

Figura 1, a exposição à radiação UV-C promoveu esterilização dos discos contendo G. 

stearothermophilus, indicando que o equipamento UVmask apresenta eficácia microbicida para 

inativação dos esporos desse microrganismo. Os resultados se mantiveram mesmo após 72 h de 

incubação após os testes, em todas as triplicatas técnicas e biológicas. 

 
 

Figura 1. Indicadores biológicos de G. stearothermoplhilus, após 24 h de incubação a 55 °C. C-: controle 

negativo (frasco não foi exposto a nenhum tipo de tratamento); C+: controle positivo (frasco esterilizado por 
calor úmido); 1, 2 e 3: frascos cujos discos foram tratados com luz UV-C. A coloração amarela do frasco C- 

indica crescimento microbiológico, enquanto a coloração roxa dos frascos C+, 1, 2 e 3 indica que o processo 

de esterilização pelo UVmask foi bem-sucedido. 

 
  



2. Eficácia microbicida para bactérias vegetativas  

 Foram realizados ensaios diretamente em respiradores novos N95 (PRO FACE  PFF2 (S), 

Delta Plus, São Paulo, Brasil), inoculados com Escherichia coli (HB101), seguindo metodologia 

adaptada de Mills e colaboradores1. Brevemente, foram delimitadas 4 áreas de 2 x 1 cm2 na região 

frontal dos respiradores, conforme ilustrado na Figura 2. Antes de serem inoculados com as bactérias 

vegetativas, os respiradores foram submetidos a 3 ciclos de descontaminação por UV-C no 

equipamento UVmask para redução da contaminação ambiental, uma vez que os respiradores não são 

comercializados estéreis. Em seguida, os respiradores foram transferidos para cabine de segurança 

biológica Classe II A1, onde todos os demais procedimentos foram realizados. Dentro das regiões 1, 

2 e 3 (Figura 2), foram depositadas 10 gotas de 1 L de uma suspensão de E. coli em PBS (phosphate 

buffered saline, termo em inglês para tampão fosfato-salino) contendo, em média, 1,7x109 unidades 

formadoras de colônias por mililitro (UFC/mL) em fase exponencial de crescimento. Após secagem 

durante 20 min em temperatura ambiente, os respiradores foram transferidos para o equipamento 

UVmask, onde foram submetidos a um ciclo de descontaminação por radiação UV-C, recebendo uma 

dose de 1,26 J/cm2 ao longo de 5 min (protocolo padrão do equipamento). 

 Após o ciclo de descontaminação, os respiradores foram transferidos para cabine de segurança 

biológica de forma asséptica. As áreas 1, 2 e 3 foram recortadas utilizando uma tesoura estéril, 

colocadas em tubos cônicos contendo 2 mL de PBS e homogeneizadas em um agitador do tipo vórtex 

durante 20 min. Os homogeneizados foram serialmente diluídos em PBS, e as diluições foram 

distribuídas em placas com ágar BHI (brain heart infusion, termo em inglês para infusão de cérebro 

e coração bovinos) seguindo metodologia descrita por Jett e colaboradores2. 

 Para o controle negativo, a região C- (Figura 2) foi inoculada com a mesma suspensão de E. 

coli que, por sua vez, não foi exposta à luz UV-C. Após secagem durante 20 min dentro de cabine de 

segurança biológica, a área foi recortada com tesoura estéril, e seguiu os mesmos passos descritos 

anteriormente para as áreas 1, 2 e 3. 

 
Figura 2. Localização das regiões dos respiradores inoculadas com E. coli. C-: controle negativo. 1, 2 e 3: 

áreas expostas à radiação ultravioleta. 
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transferidas para cabine de segurança biológica, onde todos os demais procedimentos foram 

realizados. Uma máscara foi identificada como teste e outra como controle.  

 

Figura 1. Localização das regiões das máscaras inoculadas com E. coli.   

 
 

Na máscara identificado como testes dentro das regiões 1, 2 e 3, foram pipetadas 10 gotas de 1μL 

de uma suspensão de E. coli em solução salina 2% em uma concentração aproximada de 0,5 na 

escala de McFarland em fase exponencial de crescimento. Após secagem durante 20 min em 

temperatura ambiente, a máscara foi transferida para o equipamento UVmask, onde foi submetida a 

um ciclo de descontaminação por radiação UV-C, recebendo uma dose de 1,26 J/cm2 ao longo de 5 

min (protocolo padrão do equipamento).  

Após o ciclo de descontaminação, a máscara foi transferida para cabine de segurança biológica de 

forma asséptica. As áreas 1, 2 e 3 foram recortadas utilizando uma tesoura estéril, colocadas em 

tubos cônicos contendo 2mL de solução salina 2% e homogeneizadas em um agitador do tipo 

vórtex durante 20 min.  

Para o máscara controle, as regiões foram inoculadas com a mesma suspensão de E. coli que, por 

sua vez, não foi exposta à luz UV-C. Após secagem durante 20 min dentro de cabine de segurança 

biológica, a área foi recortada com tesoura estéril, e seguiu os mesmos passos descritos 

anteriormente para as áreas 1, 2 e 3. (ver figura 2). 

 

Figura 2: Áreas recortadas e diluídas em salina 2% 
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Figura 3 – Resultado das áreas analisadas com e sem UV e placa controle da diluição (E.coli) 

 
                                                                                  

Conclusão: 
Com o crescimento médio nos controles (C1, C2 e C3) de 1,10x108 UFC/mL, e não crescimento (0 

UFC/mL) nas regiões tratadas com luz UV, conclui-se que houve 100% de redução da população de 

E. coli nas máscaras testadas. Comprovando assim a eficácia de redução do microrganismo pelo 

equipamento. 

 

Jundiai, 22 de maio de 2020. 
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