
UVA E RO
Totalmente seguro
para pessoas no local

Reduz mais de 99%
da contaminação biológica do ar

Ideal para ambientes
fechados ou de aglomeração



O UV Aero é um purificador de ar germicida para ambientes industriais 
com instalação suspensa. Ele foi desenvolvido para descontaminar amplos 
ambientes, trazer mais segurança para os funcionários e qualidade para a linha 
de produção alimentícia. A partir da tecnologia de luz ultravioleta germicida 
(UV-C), a eliminação de microrganismos é rápida e eficaz.

O purificador de ar industrial promove a circulação do ar e a esterilização 
de seus microrganismos, como: bactérias, fungos, parasitas e até vírus. O novo 
coronavírus, por exemplo, pode se manter infeccioso em aerossóis por 3 a 16 
horas. Neste aspecto, a tecnologia proporciona segurança para pessoas em 
regime de trabalho presencial. Além disso, diminui significativamente a carga 
biológica do ar, o que reduz o risco de contaminação de produtos alimentícios. 
Assim, tem papel fundamental na garantia da qualidade industrial. 

O UV Aero tem grande capacidade de cobertura e se insere perfeitamente 
em ambiente fabril. Ele pode ser suspenso ao teto e tem fácil higienização por 
ser produzido em aço inoxidável polido. O equipamento possui lâmpadas gera-
doras de luz UV-C (254 nm) de alta performance e filtro G4 de partículas do ar. A 
luz UV-C gerada fica totalmente contida dentro do UV Aero, e, não há risco de 
exposição às pessoas presentes no local. Assim, o ar trafega em sua câmara e é 
expelido higienizado para o ambiente.

O purificador germicida também se adapta perfeitamente a locais com 
sistemas de ar condicionado. Isso porque possibilita a recirculação do ar 
interno, mantendo-o estéril, sem necessidade de troca com o ar externo. 
Assim, gera a economia de energia ao conservar a massa de ar fria e estéril no 
ambiente interno. Logo, esta tecnologia pode ser utilizada continuamente 
para trazer mais segurança em locais amplos, tais como linhas de 
produção, galpões ou ambientes com necessidade de controle biológico.



O purificador germicida UV Aero pode ser usado em ambientes diversos 
para proporcionar mais biossegurança. Ele é suspenso ao teto e de fácil 
instalação em locais, como: indústrias, hospitais, laboratórios e similares. O 
equipamento é de fácil higienização, sendo ideal para eliminar vírus, bactérias 
e fungos dispersos em aerossois. 

Locais de instalação

Indústria agropecuária

Indústria alimentícia

Corredor hospitalar

Laboratório industrial



A BioLambda projetou o UV Aero para encontrar a melhor 
performance germicida, para promover biossegurança conforme as 
validações microbiológicas e recomendações da ABNT e ANVISA. Para 
isso, confira a tabela a seguir para dimensionar o equipamento mais 
adequado conforme a área e a quantidade de pessoas no local que o UV 
Aero será utilizado.  Para outras situações, entre em contato com nossa 
equipe para checar o dimensionamento ideal.

Dimensionamento para
alta performance

UVAERO
Quantidade
de pessoas

Área
recomendada

40 m216 pessoas

10 pessoas

2 pessoas

130 m2

250 m2

Características Técnicas

Descrição Equipamento suspenso no teto para desinfecção do ar por recirculação

Desinfecção de ar contínua para ambientes amplos
com até 16 pessoas

Não oferece riscos às pessoas no ambiente

500 mil litros por hora

Troca anual de lâmpadas ou quando acumulado 9.000 horas de uso

110 ou 220 Volts

550 Watts

185 x 50 x 40 (C x L x A) cm

40 kg

Aço inox polido

Benefícios

Segurança

Capacidade

Manutenção

Tensão

Potência elétrica

Dimensões

Peso

Material

UVAERO



Objetivo: Avaliar a redução microbiana em aerossóis por filtração e irradiação 
com luz ultravioleta C proporcionados pela linha de equipamentos UV Air, como 
o UV Aero, da Biolambda. Os testes foram realizados pelo Depto. de Microbiologia 
da Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas, São Paulo (Brasil).

Metodologia: Testamos a eficácia microbicida contra aerossóis odontológicos 
gerados por canetas de alta rotação durante a prática clínica e contra aerossóis 
experimentais compostos pelos microrganismos Lactobacillus casei e cepas 
selvagens de bacteriófagos. O índice de contaminação microbiana do ar foi 
quantificado por placas de Petri localizadas a 1 metro de distância da geração 
dos aerossóis.
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Lactobacilos casei Aerosol odontológico

Tipo de Microrganismo Variação

Aerossol odontológico 99,96%

98,37%Lactobacillus casei

91,55%Bacteriófagos



A tecnologia UV Air se mostrou altamente efetiva para a descontaminação do ar 
do ambiente em clínica odontológica tanto em experimento simulado, quanto na 
utilização clínica durante atendimento a pacientes, reduzindo significativamente 
o aerossol produzido durante o atendimento odontológico. Portanto, com a 
tecnologia validada em ambiente real de alta exposição biológica, o UV Aero 
também adequa perfeitamente para ambiente amplos e industriais.

Conclusão

Tecnologia ultravioleta contra vírus e bactérias

BIOLAMBDA, CIENTÍFICA E COMERCIAL LTDA.
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vendas@biolambda.com / contato@biolambda.com
+55 (11) 3768-5139 / +55 (11) 98804-8904
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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  

C.P. Sabino et al.                                                                                                                                                                                                                               
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 Testes microbiológicos do equipamento UVair, desenvolvido 
pela empresa BioLambda, Científica e Comercial LTDA.   

Daniela Dantas Pimenta Corrêa, Victor A Montalli, Aguinaldo S Garcez e Selly S 
Suzuki 

  

Objetivo  

   Avaliar a redução microbiana de aerossol no consultório odontológico 

após uso de caneta de alta rotação, quando submetidos descontaminação por 

filtração de ar e irradiação com luz ultravioleta C do equipamento UVair.  

Equipamento de descontaminação de ar 

Os equipamentos da linha UVair (BioLambda, São Paulo, Brasil) são construídos 

em aço inoxidável polido e são equipados com exaustores de ar e lâmpadas 

geradoras de luz ultravioleta C (UV-C, 254 nm) de alta eficiência. Seu modo de 

funcionamento de recirculação de ar opera sugando o ar ambiente através de um 

filtro G4, então o ar trafega por cerca de 2 segundos uma câmara espelhada 

contendo as lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio geradoras de alta 

potência de luz UV-C para então ser devolvido ao ambiente. A luz UV-C gerada 

é totalmente contida dentro do equipamento e, portanto, este sistema não oferece 

risco de exposição às pessoas presentes no mesmo ambiente.  
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Microrganismos  

   Foram utilizados nestes experimentos suspenções bacterianas contendo 

os microrganismos Lactobacillus casei (Yakult Brasil Ltda, Lote 1347-0) e cepas 

selvagens de bacteriófagos.  

  Nas amostras de Lactobacilos, um teste de viabilidade foi realizado 

utilizando 3 frascos comerciais da bebida láctea Yakult, para determinar a 

concentração média inicial da bactéria em cada frasco, que foi determinada em 

1,5x108 unidades formadoras de colônias (ufc) por frasco.  

  Para os testes com vírus, os bacteriófagos foram coletados de amostras 

de esgoto, filtrados em filtro bacteriano 0,22 µm e incubados em uma cultura de 

E. coli por 24 horas para contagem de placas de lise e isolamento das partículas 

virais. 

Redução bacteriana no aerossol em situação controlada 

  Para a simulação de uma situação de atendimento odontológico, os 

experimentos foram realizados na Clínica Odontológica da Faculdade São 

Leopoldo Mandic (SLMandic) em Campinas. As clínicas possuem 12 

equipamentos odontológicos cada (Dabi Atlante ®), espaçadas a uma distância 

de 2,0 m uns dos outros.   

  No recipiente para a água a ser utilizada na refrigeração da turbina de alta 

rotação da cadeira odontológica foi colocada a solução contendo os  

Lactobacillus casei Shirota, preparada em laboratório, na concentração de 
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1,50x108 ufc/mL. Esta bactéria foi utilizada por não ser patogênica a humanos e 

por não ser encontrada comumente em ambientes clínicos.  

   No experimento com o vírus, o recipiente para água de refrigeração foi 

preenchido uma suspenção de solução salina (PBS) contendo o bacteriófago na 

concentração de 240 ufp/mL. Este vírus foi utilizado por ter um tamanho 

aproximado de 0,12 µm, sendo de tamanho semelhante ao novo Coronavírus 

causador da COVID-19 (SARS-CoV-2) e por ser um microrganismo comensal de 

humanos e animais sendo, portanto seguro para uso em ambiente clínico. 

  A turbina de alta rotação (Modelo 605C – Kavo®), com uma ponta 

diamantada acoplada (#2130, FG®), foi ativada sobre um anteparo simulando 

um preparo cavitário por um minuto, para a produção de aerossol. As portas e 

janelas mantiveram-se fechadas durante os procedimentos, para evitar corrente 

de ar, assim como o ar-condicionado se manteve desligado durante o 

experimento.  

   Conforme indicado pelo fabricante, o equipamento UVair foi posicionado 

com a entrada de ar na altura da caneta de alta rotação (fonte do aerossol) a 

uma distância de aproximadamente 50 cm desta.  

  Após a produção do aerossol com o L. casei, placas de Petri contendo o 

meio MRS (Merck), foram posicionadas a 1 metro do local de produção de 

aerossol e ficaram abertas por 15 minutos para a coleta microbiológica por 

deposição passiva(1). 
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   A coleta dos vírus em suspenção no aerossol foi realizada, posicionando 

as placas de Petri contendo 5 mL de solução salina, também a 1 metro da fonte 

do aerossol e coletadas de forma passiva. 

   Para determinar a produção total de aerossol, o experimento foi repetido 

como descrito acima sem que o equipamento UVair fosse ligado, portanto, sem 

que a filtragem e desinfecção do ar fosse realizada. 

   Após as coletas, as mostras do L. casei foram incubadas em estufa a 

37º C por 48 horas em aerobiose. As amostras contendo os vírus, foram filtradas 

em filtro bacteriológico, para remoção de possíveis contaminantes bacterianos 

ou fúngicos do ambiente, incubadas em ágar semi-sólido BHI, junto a uma 

suspenção bacteriana de Escherichia coli. O ágar semi-sólido foi vertido em 

placas de Petri e incubado em estufa a 37º C por 24horas. 

   A coleta passiva de aerossol, foi realizada para determinar o Índice de 

Contaminação Microbiana do Ar (IMA – do inglês, Index of Microbial Ais 

Contamination)(2). 

Redução bacteriana no aerossol em situação clínica real 

 Para a coleta microbiológica de aerossol em suspenção de uma situação 

de atendimento odontológico, os experimentos foram realizados na Clínica 

Odontológica da Faculdade SLMandic em Campinas, durante os atendimentos 

em uma   clínica de pós-graduação do Curso de ortodontia. 
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 A clínica da faculdade SLMandic é um ambiente medindo: 4 x 10 x 2,5 m 

(comprimento x largura x altura), portanto com 40 m2 e 100 m3.  Possui 12 

cadeiras odontológicas, que devido a situação de atendimento durante a 

pandemia foi utilizada apenas com 6 equipamentos operando simultaneamente. 

 Para a coleta de microrganismos totais, foram distribuídas pelas clínicas 6 

placas de Petri contendo o meio enriquecido ágar chocolate (Laborclin). As 

placas foram posicionadas de forma equidistante dos equipamentos que estavam 

sendo utilizados para o atendimento dos pacientes e pelo corredor central da 

clínica. 

 O método passivo de coleta de aerossol foi utilizado para a coleta no 

esquema 1 x 1 x 1 m, ou seja, a amostra foi coletada 1 metro acima do solo, 1 

metro afastada de obstáculos e durante 1 hora. Os índices de contaminação 

foram expressos em unidades formadoras de colônia por metro quadrado por 

hora (ufc/m2/h). 

 

Resultados  

  Os resultados mostraram uma efetiva descontaminação do aerossol 

gerado pela simulação do atendimento e também na situação clínica de 

atendimento ortodôntico. 

  A figura 1 apresenta os resultados de redução bacteriana obtidos para o 

aerossol contendo L. casei e contendo o bacteriófago. A redução bacteriana 

obtida para foi de 99,96% (reduzindo a carga bacteriana de 3,8x108 para 1,5x107 

ufc/ml.  A redução da carga viral no aerossol após a filtragem e descontaminação 
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do ar pelo equipamento UVair foi reduzida de 154 ufp/ml para 13 ufp/ml, obtendo, 

portanto, uma redução percentual de 91,55%. 

  

Figura 1. redução microbiana obtidacom o uso do UVair. 

   A Figura 2 ilustra a redução bacteria obtida na situação de atendimento 

clínico simulado, quando utilizada a contaminação por L. casei durante o uso da 

caneta de alta rotação por 1 minuto. 
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Figura 3: Imagem Ilustrativa das coletas bacteriana do aerossol na entrada do 

equipamento (A) e após a passagem do aerossol pelo filtro G4 e 

descontaminação pela luz UV-C (B). 

   Para a situação clínica de atendimento odontológico, a coleta inespecífica 

de microrganismos orais no aerossol do ambiente, sem a utilização do 

equipamento UVair, foi de 10,3 ufc/m2/h, enquanto durante o uso do 

equipamento UVair, a contaminação total foi reduzida para 0,16 ufc/m2/h. 
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Portanto, a redução da contaminação do ar ambiente da clínica odontológica 

promovida pelo UVair foi de 98,37%. 

   A figura 3 mostra a contaminação coletada de forma passiva nas clínicas 

durante o atendimento de pacientes, a imagem A é representativa da clínica sem 

a utilização do equipamento, enquanto na imagem B temos placas 

representativas da contaminação do ar durante o uso do UVair. 

 

Figura 3. Imagens representativas das contaminações do ar medidas na clínica 

durante o atendimento de pacientes. A) sem o uso do UVair e B) com a filtragem 

e descontaminação pelo UVair. 
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Conclusões  
  
   O equipamento UVair, utiliza filtros de ar G4 e lâmpadas de baixa pressão 

de vapor de mercúrio, emitindo na região UV-C (254 nm) do espectro 

eletromagnético, para filtragem e descontaminação de ar ambiente se mostrou 

altamente efetivo para a descontaminação do ar ambiente em clínica 

odontológica tanto em experimento simulado, quanto na utilização clínica 

durante atendimento a pacientes, reduzindo significativamente o aerossol 

produzido durante o atendimento odontológico. Baseado nos resultados obtidos, 

podemos recomendar o uso deste equipamento durante o atendimento 

odontológico tanto em consultórios particulares como em clínicas de 

Odontologia. 

    

  

  

  

__________________________________  
Aguinaldo S. Garcez  

Laboratório de Microbiologia SLMandic  
 
 
 
 

 
  


